
Problém 1 

Od Nobelovej ceny za fyziku 2021 k okysľovaniu oceánov a morí 

 

 Polovicu Nobelovej ceny za fyziku 2021 zíslali Syukuro Manabe a Klaus Hasselmann 

(obr. 1) za fyzikálne modelovanie zemskej klímy a ich prínos k presnému modelovaniu 

globálneho otepľovania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1 Syukuro Manabe and Klaus Hasselmann1 

 

 Je známe, že zvyšovanie oxidu uhličitého v atmosfére vedie ku globálnemu 

otepľovaniu a aj okysľovaniu oceánov. Pred priemyselnou revolúciou (18.-19. storočie) bol 

obsah CO2 v atmosfére 0,028% a pH oceánov bolo stanovené na 8,16. V súčasnosti CO2  

tvorí už 0.04% atmosféry a pH oceánov kleslo na 8,07. V roku 2100 sa odhaduje, že pH 

oceánov klesne až na 8,01 alebo dokonca, ak nič neurobíme, na 7,67.2 Tieto javy negatívne 

ovplyvňuje aj tvorbu usadených hornín, koralov a lastúr, ktoré sú tvorené uhličitanom 

vápenatým, a ktorého rozpustnosť je práve ovplyvnená pH.  

 Na obr. 2 je zobrazené, ako sa dostáva CO2 do oceánov a aký je jeho ďalší osud. 

Oxid uhličitý je čiastočne rozpustný vo vode (krok 2), pričom koncentrácia rozpusteného CO2 

([CO2]aq) je daná Henryho zákonom 

 
1 https://www.nobelprize.org/prizes/physics/2021/summary/ 

2https://www.climate.gov/news-features/featured-images/ocean-acidification-today-and-

future 



 

𝑘𝐻 =
𝑝𝐶𝑂2

[𝐶𝑂2]𝑎𝑞
 

Pričom 𝑘𝐻 je Henryho konštanta a pre CO2  pri 25°C má hodnotu 29,76 atm dm3 mol-1 

(1atm=101 325 Pa). 𝑝𝐶𝑂2 označuje parciálny tlak CO2 . 

Týmto sa to celé ale len začína. [CO2]aq ďalej reaguje s vodou (krok 3) pričom vzniká 

kyselina uhličitá. Tento proces opisuje rovnovážna konštanta KH 

𝐾𝐻 =
[𝐻2𝐶𝑂3]

[𝐶𝑂2]𝑎𝑞
 

kde [H2CO3] označuje rovnovážnu koncentráciu H2CO3. Pre kyselinu uhličitú má hodnotu 

0,0017. Kyselina uhličitá je slabá dvojsýtna kyselina, a preto hydrolyzuje do dvoch stupňov. 

Najskôr vzniká hydrogén uhličitanový anión (krok 4) a z neho potom uhličitanový anión (krok 

5). V oboch krokoch sa uvoľňuje oxóniový katión. Tieto dva procesy charakterizujú konštanty 

acidity 𝑝𝐾𝐴1 = 3,6 (krok 4) a 𝑝𝐾𝐴2 = 10,25 (krok 5). Nakoniec uhličitanové ióny reagujú s 

vápenatými aniónmi a vzniká uhličitan vápenatý (krok 6). Jeho množtvo je dané rovnovážnou 

konštantou nazývanou súčin rozpustnoti 𝐾𝑠 (definícia je súčasťou úlohy 3F) a jeho hodnota 

je pre uhličitan vápenatý  4,47.10-9. 

 



Obr. 2. “Životný cyklus“ oxidu uhličitého vo vode.  

 

Úloha 1. 

 

A) Hneď na začiatok, aby sme úplne nekrivdili skleníkovému efektu. Vyhľadajte na 

internete, aká by bola priemerná teplota na Zemi, keby nebol prítomný. 

cca -18°C (1b) 

 

B) Aj keď sa pri riešení globálnej krízy spomínajú hlavne riešenia spojené so znížením 

oxidu uhličitého v atmosfére, jedna zlúčenina v atmosfére je z hľadiska globálneho 

otepľovania horšia. Vyhľadajte ktorá zlúčenina to je a uveďte dôvod, prečo je horším 

skleníkovým plynom ako CO2. 

Vodná para – molekuly voda absorbujú infračervené žiarenie v nižších vlnových 

dĺžkach (s vyššou energiou) ako CO2 a v širšom rozmedzí. Túto energiu následne aj 

vyžiaria. Množstvo vody ako kondenzujúceho plynu je v atmosfére riadené teplotou. 

Oxid uhličitý zvyšuje teplotu atmosféry a tým zvyšuje množstvo vody v atmosfére, 

ktorá zase prispievak k skleníkovému efektu ešte výraznejšie. (2b) 

C) Nobelova cena za chémiu za opísanie príspevku jednej konkrétnej molekuly ku 

skleníkovému efektu bola udelená pred viac ako desaťročím. Vyhľadajte, kto túto 

Nobelovu cenu získal a za čo. 

V roku 1995 ju získali Paul J. Crutzen, Mario J. Molina a F. Sherwood Rowland za za 

ich prácu na chémii atmosféry, hlavne za opis vzniku a rozkladu molekuly ozónu. (1b) 

 

Úloha 2 

O koľko percent sa zvýšila koncentrácia H+ iónov v oceánoch oproti stavu pred priemyselnou 

revolúciou, ak pôvodne bolo pH 8,16 a dnes je 8,07. Vypočítajte aj percentuálnu zmenu 

koncentrácie H+, ktorú možno očakávať v roku 2050 (8,01). (3b) 

[𝐻+]𝑚𝑖𝑛𝑢𝑙𝑜𝑠𝑡 = 10−8,16 = 6,92.10−9𝑚𝑜𝑙𝑑𝑚−3 

[𝐻+]𝑠𝑢𝑐𝑎𝑠𝑛𝑜𝑠𝑡 = 10−8,07 = 8,51.10−9𝑚𝑜𝑙𝑑𝑚−3 

[𝐻+]𝑚𝑖𝑛𝑢𝑙𝑜𝑠𝑡 = 10−8,01 = 9,77.10−9𝑚𝑜𝑙𝑑𝑚−3 



𝛿[𝐻+]𝑚𝑖𝑛𝑢𝑙𝑜𝑠𝑡 𝑠𝑢𝑐𝑎𝑠𝑛𝑜𝑠𝑡⁄ =
8,51.10−9 − 6,92.10−9

6,92.10−9
= 0,2303 = 23,03% 

𝛿[𝐻+]𝑚𝑖𝑛𝑢𝑙𝑜𝑠𝑡 𝑏𝑢𝑑𝑢𝑐𝑛𝑜𝑠𝑡⁄ =
9,77.10−9 − 6,92.10−9

6,92.10−9
= 0,4125 = 41,25% 

Úloha 3. 

V tejto časti úlohy sa budeme zaoberať rozpustnosťou uhličitanu vápenatého, ktorá závisí od 

pH. Úlohou bude vypočítať, koľko uhličitanu vápenatého sa rozpustilo/vyzrážalo v 

Stredozemnom mori od priemyselnej revolúcie. Objem Stredozemného mora budeme 

považovať v čase za konštantný a to 3,75.106 km3. 

 

Výpočet má viac krokov, pretože je potrebné vypočítať niekoľko hodnôt. Výsledky vpíšte do 

tabuľky. 

 

 

pH 8,16 (pred priemyselnou revolúciou) 8,07 (súčasnosť) 

𝑝𝐶𝑂2 28,37 Pa 40,53 Pa 

[CO2]aq 9,41.10-6 mol dm-3 1,34.10-5 mol dm-3 

[H2CO3] 1,60.10-8 mol dm-3 2,28.10-8 mol dm-3 

[HCO3
-] 5,81.10-4 mol dm-3 6,74.10-4 mol dm-3 

[CO3
2-] 4,72.10-6 mol dm-3 4,46.10-6 mol dm-3 

[Ca2+] 9,47.10-4 mol dm-3 10,0.10-4 mol dm-3 

 

 

A. Z percentuálneho zastúpenia CO2 v atmosfére vypočítajte jeho parciálny tlak v čase pred 

priemyselnou revolúciou a v súčasnosti. (1,5b)  

Celkový tlak v atmofére je 101 325 Pa. Pred priemyslenou revolúciou jeho množstvo bolo 

0.028% a preto parciálny tlak bol 

𝑝𝐶𝑂2 = 101325.0,00028 = 28,37𝑃𝑎 



Teraz je zastúpenie až 0,04% a teda parciálny tlak je  

𝑝𝐶𝑂2 = 101325.0,0004 = 40,53𝑃𝑎 

 

B. Vypočítajte, koľko CO2 je rozpusteného vo vode [CO2]aq (pred priemyselnou revolúciou a v 

súčasnosti). (1.5b) 

[𝐶𝑂2]𝑎𝑞,𝑚𝑖𝑛𝑢𝑙𝑜𝑠𝑡 =
𝑝𝐶𝑂2
𝑘𝐻

=
28,37𝑃𝑎

29,76.101325
= 9,41.10−6𝑚𝑜𝑙𝑑𝑚−3

[𝐶𝑂2]𝑎𝑞,𝑠𝑢𝑐𝑎𝑠𝑛𝑜𝑠𝑡 =
𝑝𝐶𝑂2
𝑘𝐻

=
28,37𝑃𝑎

40,53.101325
= 1,34.10−5𝑚𝑜𝑙𝑑𝑚−3

 

 

C. Vypočítajte rovnovážnu koncentráciu [H2CO3] (pred priemyselnou revolúciou a v 

súčasnosti). (1.5b) 

[𝐻2𝐶𝑂3]𝑚𝑖𝑛𝑢𝑙𝑜𝑠𝑡 = 𝐾𝐻 . [𝐶𝑂2]𝑎𝑞 = 0,0017.9,41. 10−6𝑚𝑜𝑙𝑑𝑚−3 = 1,60.10−8𝑚𝑜𝑙𝑑𝑚−3 

[𝐻2𝐶𝑂3]𝑠𝑢𝑐𝑎𝑠𝑛𝑜𝑠𝑡 = 𝐾𝐻 . [𝐶𝑂2]𝑎𝑞 = 0,0017.1,34. 10−5𝑚𝑜𝑙𝑑𝑚−3 = 2,28.10−8𝑚𝑜𝑙𝑑𝑚−3 

 

D. Napíšte vzťah pre konštantu acidity hydrolýzy H2CO3 do prvého stupňa a vypočítajte 

koncentráciu HCO3
- (pred priemyselnou revolúciou a v súčasnosti). (3,5b) 

𝐾𝐴1 =
[𝐻𝐶𝑂3

−][𝐻+]

[𝐻2𝐶𝑂3]
 

𝐾𝐴1 = 10−𝑝𝐾𝐴1 = 10−3,6 = 0,000251 

[𝐻𝐶𝑂3
−]𝑚𝑖𝑛𝑢𝑙𝑜𝑠𝑡 =

𝐾𝐴1[𝐻2𝐶𝑂3]

[𝐻+]
=
0,000251.1,60. 10−8

6,92.10−9
= 5,81.10−4𝑚𝑜𝑙𝑑𝑚−3 

[𝐻𝐶𝑂3
−]𝑠𝑢𝑐𝑎𝑠𝑛𝑜𝑠𝑡 =

𝐾𝐴1[𝐻2𝐶𝑂3]

[𝐻+]
=
0,000251.2,28. 10−8

8,51.10−9
= 6,47.10−4𝑚𝑜𝑙𝑑𝑚−3 

E. Napíšte vzťah pre konštantu acidity hydrolýzy H2CO3  do druhého stupňa a vypočítajte 

pomocou rovnice rovnovážnu koncentráciu CO3
2- (pred priemyselnou revolúciou a v 

súčasnosti).  (3.5b) 

𝐾𝐴2 =
[𝐶𝑂3

2−][𝐻+]

[𝐻𝐶𝑂3
−]

 

𝐾𝐴2 = 10−𝑝𝐾𝐴2 = 10−10,25 = 5,62.10−11 



[𝐶𝑂3
2−]𝑚𝑖𝑛𝑢𝑙𝑜𝑠𝑡 =

𝐾𝐴2[𝐻𝐶𝑂3
−]

[𝐻+]
=
5,62.10−11. 5,81. 10−4

6,92.10−9
= 4,72.10−6𝑚𝑜𝑙𝑑𝑚−3 

[𝐶𝑂3
2−]𝑠𝑢𝑐𝑎𝑠𝑛𝑜𝑠𝑡 =

𝐾𝐴2[𝐻𝐶𝑂3
−]

[𝐻+]
=
5,62.10−11. 6,47. 10−4

8,51.10−9
= 4,46.10−6𝑚𝑜𝑙𝑑𝑚−3 

 

F. Napíšte vzťah pre konštantu rozpustnosti 𝐾𝑆 CaCO3 a vypočítajte koncentráciu iónov 

[Ca2+] v Stredozemnom mori (pred priemyselnou revolúciou a v súčasnosti).  (2.5b) 

𝐾𝑆 = [𝐶𝑎2+][𝐶𝑂3
2−]

[𝐶𝑎2+]𝑚𝑖𝑛𝑢𝑙𝑜𝑠𝑡 =
𝐾𝑆

[𝐶𝑂3
2−]

=
4,47.10−9

4,72.10−6
= 9,47.10−4𝑚𝑜𝑙𝑑𝑚−3

[𝐶𝑎2+]𝑠𝑢𝑐𝑎𝑠𝑛𝑜𝑠𝑡 =
𝐾𝑆

[𝐶𝑂3
2−]

=
4,47.10−9

4,46.10−6
= 10,0.10−4𝑚𝑜𝑙𝑑𝑚−3

 

 

G. Z rozdielu koncentrácie [Ca2+] v minulosti a v súčasnosti vypočítajte hmotnosť CaCO3, 

ktoré sa rozpustilo/vzniklo od priemyselnej revolúcie v Stredozemnom mori. (2b) 

𝛥𝑛𝐶𝑎𝐶𝑂3 = 𝛥𝑛𝐶𝑎2+
𝑚 = 𝛥[𝐶𝑎2+]𝑉𝑀𝐶𝑎𝐶𝑂3 = (10,0.10−4 − 9,47.10−4)𝑚𝑜𝑙𝑑𝑚−3.3,75.1018𝑑𝑚3. 100,09𝑔𝑚𝑜𝑙−1 =

= 2,11.1016𝑔 = 2.11. 1010𝑡

 

 

H. Okysľovanie oceánov vplýva (2b) 

a) Pozitívne (znižuje množstvo CO2 v atmosfére) 

b) Negatívne (zvyšuje množstvo CO2 v atmosfére) 

Na celkové množstvo CO2 v atmosfére? Odpoveď zdôvodnite  

Dochádza k rozpúšťaniu CaCO3, čím sa do morí a oceánov uvoľňujú Ca2+ a CO3
2- ióny. V 

dôsledku predstavených rovnováh vidíme, že sa koncentrácia CO3
2- napriek tomu znižuje a 

to preto, lebo rovnováha chemických ďalších chemických reakcií je posunutá k reaktantom 

a teda v konečnom dôsledky sa veľká časť CO3
-  iónov pochádzajúcich z CaCO3 uvoľní do 

atmosféry. 

  



Problém 2 

Vonné látky 

Úloha 1  2b (1 princíp, 1 rozklad látky) 

Destilácia s vodnou parou je deliaca metóda využívaná na izoláciu a čistenie prchavých 

organických látok, ktoré sú s vodou nemiešateľné alebo len obmedzene miešateľné. Pri 

zavádzaní vodnej pary do roztoku organickej látky zahriatej na približne rovnakú teplotu, je 

táto látka strhávaná vodnou parou, spolu s ňou kondenzuje v chladiči a steká do predlohy ako 

zmes kvapalín, prípadne ako emulzia, z ktorej sa vytvoria dve kvapalné vrstvy. Podmienkou 

úspešnej destilácie s vodnou parou je aspoň minimálny tlak pár destilovanej látky pri 100 °C. 

Zmes prchavej organickej látky a vody bude vždy destilovať pri teplote nižšej ako 100 °C 

a v prípade veľkého nadbytku vody to bude takmer 100 °C. Praktický význam tejto metódy 

spočíva v tom, že takto sa dajú izolovať zlúčeniny s podstatne vyššou teplotou varu, ktoré by 

sa inými destilačnými metódami nedali získať bez rozkladu. 

Úloha 2  6b ( 2b + 4b) 

a) Terpény a terpenoidy sú organické zlúčeniny. Kľúčový rozdiel medzi terpénmi a terpenoidmi 

je v tom, že terpény sú jednoduché uhľovodíky, zatiaľ čo terpenoidy sú modifikované terpény 

obsahujúce rôzne funkčné skupiny a oxidované metylové skupiny. 

b)  

 

Úloha 3 

a)  3b za štruktúry 



 

b) 3b  5x0,5 za hodnoty + 0,5 za zoradenie a vysvetlenie prchavosť súvisí s tlakom nasýtených 

pár– čím je hodnota nižšia, tým je látka menej prchavá 

tlak nasýtených pár pri 25 °C: 0,02 mm Hg  (citronelol, najmenej prchavý), 0,02 resp. 0,03 

mmHg (geraniol), 0,16 mmHg (linalool) , 0,22mm Hg (citral), 0,25 mm Hg (citronelal, 

najprchavejší)    

Rozdielna prchavosť súvisí s možnosťou tvorenia vodíkových väzieb. 

.podľa zdroja 

c) 3b 5x0,5 za hodnoty + 0,5 za zoradenie a vysvetlenie  Citronelol   najvyššia hodnota log P   

Rozdeľovací koeficient oktanol/voda (Kow) je definovaný ako podiel rozpustených látok v 

dvojfázovom systéme rozpúšťadiel: oktanol (oktán-1-ol) a voda. Rozpúšťadlá sú navzájom 

obmedzene miešateľné. Rozdeľovací koeficient je laboratórne meraná vlastnosť látky, je 

bezrozmerný a často sa vyjadruje pomocou log Kow alebo tiež log P. Poskytuje tendenciu látky 

uprednostňovať nevodné (lipofilné) alebo vodné (hydrofilné) prostredie. Hodnoty log P sú 

obvykle medzi -3 (veľmi hydrofilné) a +10 (extrémne hydrofobne).  

 

 log P  3,28 (geraniol)  3,45 (citral)  3,91 (citronelol)  3,53 (citronelal) 2.97 (linalool)    

(zdroj: PubChem (nih.gov)) 

Úloha 4   8b  (3b+5b) 

a) 

2A = B = C = D  

nD = 0,25 g / 250 g.mol-1 = 1 mmol (95% výťažok) 

nB = nA . a / 2 

nC = nB . b 

nD = nC . c 

nD = nA . a . b . c / 2 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Oktanol
https://cs.wikipedia.org/wiki/Voda
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/


nA = 2 . nD / a . b . c = 2 . 1 mmol / 0,93 . 0,84 . 0,95 = 2,7 mmol 

mA = 2,7 mmol . 170 g.mol-1 = 458 mg 

 

b) 

V = 0,1 dm-3  

𝜌 (civetón) 0.917 g.cm-3 

Mr (civetón) 250 g.mol-1 

 

Celkový obsah vonných zložiek: 

Parfum (25%) => 25 ml vonných zložiek => z toho 0,1% civetón = 25 𝜇𝑙 

c = n/V = m/V.M = Vx.𝜌/V.M = 2,5.10-5 dm3 . 917 g.dm-3 / 0,1  dm3 . 250 g.mol-1 = 9,2.10-4 

mol.dm-3 

Parfumová voda (celkovo 10% vonných zložiek) => 10 𝜇𝑙 civetónu => 3,7.10-4 mol.dm-3 

Toaletná voda (celkovo 7% vonných zložiek) 7 𝜇𝑙 civetónu => 2,6.10-4 mol.dm-3 

Kolínska voda (celkovo 4% vonných zložiek) 4 𝜇𝑙 civetónu => 1,5.10-4 mol.dm-3 

Eau Fraiche (celkovo 1% vonných zložiek) 1 𝜇𝑙 civetónu => 3,7.10-5 mol.dm-3 

  



Problém 3 

Úvod do acidobázických rovnováh, z ktorého nebudeš kyslý 

(za problém bolo možné získať maximálne 60 bodov, ktoré sú vo výsledkovej listine 

prepočítané na základ 25 bodov) 

 

Úloha 1 (4b) 

 

kyselina jablčná = kyselina 2-hydroxybutándiová (jablká, marhule, čučoriedky, čerešne, ...) 

 

kyselina citrónová = kyselina 2-hydroxypropán-1,2,3-trikarboxylová (citrusy, ananás,...)  

 

kyselina vínna = kyselina 2,3-dihydroxybutándiová (hrozno, jablká, banány, avokádo,...) 

 

kyselina šťaveľová = kyselina etándiová (rebarbora, špenát, kiwi, červená repa, mandle, ...)  

Ďalšie príklady: kyselina listová, kyselina askorbová, kyselina mliečna, kyselina jantárová, ... 

 

Úloha 2 (2b) 

Ide o kyselinu L-askorbovú, známu ako vitamín C. Odporúčaná denná dávka pre dospelého 

človeka je v závislosti od pohlavia 65-90mg. Vážna hypovitaminóza vedie ku chorobe skorbut.  

 

Štruktúra kyseliny L-askorbovej.  



Úloha 3 (20b) 

 

 



Úloha 4 (8b) 

• disociácia do prvého stupňa:  

 

• disociácia do druhého stupňa:  

 

 

Úloha 5 (12b) 

 

Úloha 6  

a) (4b) 

Indikátor pKa Funkčná oblasť Kyslá forma Zásaditá forma 

tymolftaleín 9,9 9,3-10,5 bezfarebná modrá 

fenolftaleín 9,4 8,0-9,8 bezfarebná ružová 

brómtymolová modrá 7,2 6,0-7,6 žltá modrá 

metyloranž 3,4 3,1-4,4 červená žltá 

Ďalšie príklady: dimetylová žltá, tymolová modrá, krezolová zelená, krezolová červená, .... 

Ka1 =
[HC2O4

−]. [H3O
+]

[C2H2O4]
 

Ka2 =
[C2O4

2−]. [H3O
+]

[HC2O4
−]

 



b) (2b) 

Prírodnými indikátormi sú napríklad červená kapusta, muškátové kvety, ibištekové kvety, 

kurkuma, červená repa, ....  

Úloha 7 (8b) 

 

Úloha 8 (bonusová úloha) (10b)  

Vzorka pH Pozorovaná farba 

ocot kyslé ružová 

voda (referenčná vzorka) neutrálne fialová 

sóda bikarbóna zásadité zelená 

SAVO zásadité žltá 

 

Záver : Výluh získaný z červenej kapusty má v prostredí s neutrálnym pH fialovú farbu. Po 

okyslení prostredia sme sledovali zmenu farby na ružovú a po pridaní zásady sa farba 

zmenila na modro-zelenú pri slabých zásadách, až žltú pri silných zásadách.  

     

  



Problém 4 

Organická chémia – Radikálové reakcie 

Úloha 1 (8 pb) 

Napíšte celkovú reakčnú schému, pomenujte všetky stupne radikálovej reakcie 

metánu s chlórom iniciovanú ultrafialovým žiarením a výsledné produkty pomenujte. 

Vysvetlite prečo je prvým krokom reakcie vznik radikálu halogénu. 

• Celková reakčná schéma (miesto UV môže byť uvedené t alebo hν): 

 

 

 

1. Iniciácia:  

 

 

Ako prvá väzba sa štiepi väzba v molekule chlóru, kvôli najnižšej väzbovej energii. 

(BDE – bond dissociation energy Cl-Cl = 243 kJ/mol, CH3-H = 435 kJ/mol). 

 

2. Propagácia:  

 

 

3. Terminácia:  

 

 

Úloha 2 (18 pb) 

Napíšte celkovú reakčnú schému nasledovných reakcií so všetkými produktami a 

vypočítajte percentuálne zastúpenie produktov radikálovej halogenácie: 

a) chlorácia 2-metylpentánu (10 pb) 



 

30 dielov = 100 % 

(počet dielov/30)*100 % = percentuálne zastúpenie v zmesi 

 

b) bromácia 2-metylbutánu. (8 pb) 

 

1773 dielov = 100 % 

(počet dielov/1773)*100 % = percentuálne zastúpenie v zmesi 

 

Úloha 3 (12 pb) 

Priemyselne významnou reakciou je príprava acetónu a fenolu z izopropylbenzénu. 

Prvý krokom je autooxidácia izopropylbenzénu kyslíkom za použitia dibenzoylperoxidu ako 

radikálového iniciátora. Vzniknutý reaktívny intermediát podlieha kyslo katalyzovanému 

prešmyku, za vzniku produktov.  

a) Napíšte celkové reakčné schémy oboch reakcií (autooxidácia, prešmyk). (5 pb) 

 

• Autooxidácia 

 

 

 



• Prešmyk 

 

 

b) Napíšte štruktúru a mechanizmus rozkladu pre dibenzoylperoxid a AIBN. (Pozor na 

šípky znázorňujúce presun jedného elektrónu, ktoré sa líšia od šípok 

znázorňujúcich presun celého elektrónového páru. Viď obrázok 1.). (7 pb) 

 

 

Úloha 4 (12 pb) 

Reakčné podmienky halogenácie majú vplyv na tvorbu reaktívnej častice, ktorá 

vstupuje do reakcie s uhľovodíkom. Voľbou podmienok štiepenia väzieb v činidle (vznik 

radikálu, katiónu, aniónu) môžeme ovplyvniť selektivitu halogenácie, t.j. miesto reakcie. 

Doplňte produkty nasledujúcich transformácii. (ROOR – používa sa na označenie 

akéhokoľvek organického peroxidu ako radikálového iniciátora) 

 


