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Obecné instrukce

• Test se skládá z 9 úloh.

• Můžete používat jen pero a neprogramovatelnou kalkulačku.

• Na řešení úloh máte 5 hodin.

• Začnete pouze po vydání pokynu START.

• Všechny výsledky musí být napsané v odpovídajících chlívečcích v odpovědních arších. Použijte
opačné strany zadání pro pomocné poznámky. Pamatujte, že pouze to, co je v odpovědních rá-
mečccích, je hodnoceno.

• Zaznamenejte relevantní výpočty a postupy do odpovídajících chlívečků. Plné body budou udělěny
pouze za plný postup.

• Dozorce oznámí varování 30 minut před pokynem STOP.

• Musíte přestat pracovat po vydání pokynu STOP. Opak může vést k anulování výsledků.

• Oficiální anglická verze je dostupná na vyžadání a slouží pouze pro upřesnění nejasností.

• Bez povolení nesmíte opustit své místo. Pokud potřebujete pomoct (například Vám nefunguje
kalkulačka, chcete si odskočit, atd.), tak zvedněte packu a vyčkejte na příchod dozorce.

• Pro otázky, kde máte vybrat odpověď, označte svou odpověď v odpovědním archu pomocí fajfky ✓
v [ ] před Vaším výběrem. Příklad je níže

(Pokud zvolíte možnost (A) z (A), (B), (C) a (D).)

[ ✓ ] (A) [ ] (B) [ ] (C) [ ] (D)

ZLOMTE VAZ!
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Úlohy a jejich hodnocení

# Název Body celkem % z celku
1 Vytři se, aneb rychlé a vizuální testování nukleových kyselin COVID-19 14 9
2 Chrom v pravěku a novověku 21 11
3 Lov oxidu uhličitého 42 14
4 Novověká dobrodružství starověké síry 45 16
5 Genderová studia oxidů dusíku 45 15
6 Mocné fosfiny 36 7
7 Byl jednou jeden (organický) život 32 9
8 Úžasný spirokatalyzátor 36 10
9 Konečná syntéza kapitulaktonu 44 9

Celkem 100
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Fyzikální konstanty a rovnice

Avogadrova konstanta: 𝑁𝐴 = 6.022 × 1023 mol−1

Univerzální plynová konstanta: 𝑅 = 8.31446 J mol−1 K−1

Standardní tlak: 𝑝−⊖− = 1bar = 105 Pa
Standardní atmosférický tlak: 𝑝atm = 1 atm = 1.01325 bar = 1.01325 × 105 Pa
Nula na Celsiově stupnici: 273.15 K
Faradayova konstanta: 𝐹 = 9.6485 × 104 C mol−1

Planckova konstanta: ℎ = 6.626 × 10−34 J s
Hmotnost elektronu: 𝑚𝑒 = 9.109 × 10−31 kg
Rychlost světla: 𝑐 = 2.998 × 108 m s−1

pííí: 𝜋 = 3.141592653589793

Energie fotonu: 𝐸 = ℎ𝑐/𝜆
Stavová rovnice ideálního plynu: 𝑝𝑉 = 𝑛𝑅𝑇
První termodynamický zákon: Δ𝑈 = 𝑄 + 𝑊
Enthalpie H: 𝐻 = 𝑈 + 𝑝𝑉
Změna entropie: Δ𝑆 = 𝑄rev/𝑇
Gibbsova volná energie: 𝐺 = 𝐻 − 𝑇 𝑆

Δ𝐺−⊖− = −𝑅𝑇 ln𝐾−⊖−

Δ𝐺−⊖− = −𝑛𝐹𝐸−⊖−
cell

Δ𝐺 = Δ𝐺−⊖− + 𝑅𝑇 ln𝑄
Reakční kvocient: 𝑄 = [C]𝑐[D]𝑑

[A]𝑎[B]𝑏pro reakci a[A] + b[B] −−⇀↽−− c[C] + d[D]

Nernstova rovnice: 𝐸 = 𝐸−⊖− − 𝑅𝑇
𝑛𝐹 ln𝑐red

𝑐ox

Langmuirova isoterma: 𝜃 = 𝑎𝑃/(1 + 𝑎𝑃)
Arrheniova rovnice: 𝑘 = 𝐴𝑒−𝐸𝑎/𝑅𝑇

Integrované rychlostní rovnice:
Nultý řád: [A] = [A]0 − 𝑘𝑡
První řád: ln[A] = ln[A]0 − 𝑘𝑡
Druhý řád:

1
[A] = 1

[A]0
+ 𝑘𝑡
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Poločas pro reakci prvního řádu: 𝑡1/2 = ln2
𝑘

Poločas pro reakci druhého řádu (A + A ⟶ B): 𝑡1/2 = 1
𝑘[A]0

Lambééértův–Bééérův zákon: 𝐴 = 𝜀𝑙𝐶
Elektrická práce: 𝑊 = 𝑈𝐼𝑡 = 𝑈𝑄
Přenesený elektrický náboj: 𝑄 = 𝐼𝑡
Objem koule: 𝑉 = 4

3𝜋𝑟3

Povrch koule: 𝑆 = 4𝜋𝑟2

CZE-4 T-0 G-5



Theory

G0-6
Czech (Czech Republic)

Periodická tabulka
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Barevný kruh

a: červeňoučká b: oranžovoučká c: žluťoučká d: zeleňoučká e: modroučká f: fialovoučká
1: Pokud látka absorbuje zde 2: jeví se pod touto barvičkou.

Obrázek 0.1
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Vytři se, aneb rychlé a vizuální testování nukleových kyselin CO-
VID-19

9 % z celku
Otázka 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Celkem

Maximální body 1 1 4 4 4 14
Zisk

Rychlé a jednoduché metody pro detekci COVIDu-19 jsou urgentně nutné a detekce pomocí nanočástic
zlata je jednou ze slibných metod. Nanočástice zlata jsou hojně užívány v testovacích proužcích díky
vysokým molárním absorbčním koeficientům. Barva nanočástic zlata je úzce spojena s jejich velikostí
a disperzitou. Obecně, čím větší nanočástice, tím větší posun k červené barvě. Jakmile se nanočástice
začnou shlukovat (agregovat), jejich barva se začne posouvat od červené k modré.

Když je povrch nanočástic upraven pomocí jednořetězcových fragmentů a a b nukleových kyselin, tak
nanočástice zlata začnou agregovat v přítomnosti cílové nukleové kyseliny (a’, b’), což vede ke změně
barvy z červené na modrou během několika minut (viz obrázek níže). Na tomto principu mohou být
detekovány nukleové kyseliny z koronaviru v odebraných vzorcích.

Disperze (červená) Agregát (modrá）
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1.1 Určete oblast absorbčního pásu dispergovaných nanočástic pomocí
odpovídajícího písmena (a-f v barevném kruhu v Obrázku 0.1
v Obecných instrukcích)

1.0 pt

1.2 Určete změnu v absorpčním spektru po agregaci nanočástic zlata. Ve
srovnání s dispergovanými nanočásticemi zlata, vlnová délka pro agregované
nanočástice

(a) je delší
(b) je kratší
(c) se nemění.

1.0 pt

Atomy zlata v nanočásticích jsou v nejtěsnějšímuspořádání jako v pevnémzlatu (hustota 𝜌 = 19.3g cm−3).

1.3 Vypočítejte, kolik atomů zlata (N) je v kulových nanočásticích zlata o průměru
30,0 nm.

4.0 pt

Syntéza nanočástic zlata vychází z redoxní reakce mezi kyselinou tetrachloridozlatitou (HAuCl4 ·
3H2O,MW = 394) a redukčním činidlem (např. citrátem sodným). Kulové nanočástice zlata o průměru
30,0 nm byly připraveny z 5,2 mg HAuCl4 · 3H2O ve 100 mL reakční směsi (předpokládejte kvantitativní
průběh reakce). Absorbance vzniklého červeného roztoku činila 0,800 při vlnové délce 530 nm v UV-Vis
spektru.

1.4 Vypočítejtemolární absorpční koeficient vzniklých nanočástic zlata při 530 nm.
Délka optické dráhy kyvety byla 1 cm. Pokud jste nespočítali počet atomů zlata
(N) v části 1.3, použijte 𝑁 = 1.00 × 105.

4.0 pt

Metoda přídavku vnitřního standardu byla použita pro kolorimetrickou detekci cílových nukleových
kyselin. Odebraný vzorek byl rozdělen na dvě části, ke kterým byl přidán detekční roztok, vnitřní standard
a voda (dle tabulky níže). Absorbance obou připravených roztoků byly zvlášť změřeny při 600 nm.

Číslo Objem Objem roztoku Objem vnitřního Absorbance
vzorku výtěru nanočástic zlata standardu obsahujícího Voda
z hrdla (mL) modifikovaných pomocí fragmentů 2,0 μg mL−1 cílové (mL)

nukleových kyselin (mL) nukleové kyseliny (mL)
1 0,10 0,80 0,00 0,10 0,400
2 0,10 0,80 0,10 0,00 0,900

1.5 Vypočítejte koncentraci virové nukleové kyseliny v původním vzorku výtěru
z hrdla.

4.0 pt
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Vytři se, aneb rychlé a vizuální testování nukleových kyselin CO-
VID-19

9 % z celku
Otázka 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Celkem

Maximální body 1 1 4 4 4 14
Zisk

1.1 (1.0 pt)
[ ] (a) [ ] (b) [ ] (c) [ ] (d) [ ] (e) [ ] (f)

1.2 (1.0 pt)
[ ] (a) [ ] (b) [ ] (c)

1.3 (4.0 pt)

𝑁 = ______________________________
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1.4 (4.0 pt)

𝜀 = ______________________________ Lmol−1 cm−1

1.5 (4.0 pt)

CX =______________________________𝜇gmL−1

CZE-4 T-1 A-2
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Chrom v pravěku a novověku

11 % z celku
Otázka 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 Celkem

Maximální body 2 1 6 1 2 1 1 5 2 21
Zisk

(Fotografie z webu Palace Museum)

Černě glazovaný čínský porcelán byl populární v době dynastií Tang a Song (asi 1000 n. l.). Jako hlavní
barvicí složku keramika obsahovala oxidy železa ve směsi s dalšími oxidy přechodných kovů propůjčující
výrobku kaštanový, tmavě hnědý nebo černý vzhled. Černě glazovaný porcelán je v současné Číně stále
populární.
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Typická černá glazura je tvořena oxidy obsahujícími Fe se spinelovou strukturou. Spinelové oxidy mají
obecný vzorec AB2O4 a jsou tvořeny ionty O2− v nejtěsnějším kubickém uspořádání, ve kterém je jedna
osmina tetraedrických děr obsazena kationty A a jedna polovina oktaedrických děr obsazena kationty B,
jak pro elementární buňku znázorňuje Obrázek 2.1(a).

Obrázek 2.1 Ukázka spinelové struktury

Kubická elementární buňka spinelové struktury může být rozdělena do 8 kubických podjednotek,
přerušované čáry znázorňují vnitřní hrany podjednotek. 4 podjednotky jsou typu I, zbývající 4
podjednotky jsou typu II (Obrázek 2.1(b)). Obrázek 2.1(c) detailně znázorňuje sousedící podjednotky
typu I a II.

2.1 Kolik kationtů typu A a B obsahuje elementární buňka? 2.0 pt

Černá keramická glazura se spinelovou strukturou se vyrábí pražením Fe2O3 a Cr2O3 v určitém poměru
v redukční atmosféře (reakce (I)). Pokud Fe2O3 a Cr2O3reagují v hmotnostním poměru 63, 6 ∶ 36, 4, úplně
se přemění na čistou stechiometrickou sloučeninu. Produkt má spinelovou strukturu, ve které jsou
tetraedrické polohy A obsazeny pouze kationty železa.
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2.2 Který prvek se redukuje během reakce (I)? 1.0 pt

2.3 Vypočítejte počet iontů Fe3+ a Cr3+ v polohách B jedné elementární buňky. 6.0 pt

Kromě dopování černé glazury se pigmenty obsahující chrom používají v malbě a při tisku. Syté barvy
způsobuje chrom v oxidačních stavech +2, +3 a +6. Pigment chromová zeleň (Cr2O3) se v následujícím
procesu přeměňuje na řadu dalších sloučenin (D–G) kde E, F, G mají postupně žlutou, oranžovou
a červenou barvu.

2.4 Napište vzorec E. 1.0 pt

2.5 Napište rovnici reakce F ⟶ G. 2.0 pt

2.6 Vybertemožné činidlo H.
(A) FeSO4
(B) FeCl3
(C) ZnSO4
(D) CuSO4

1.0 pt
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Proměnná oxidační čísla chromunejsou důležitá pouze pro výrobu pigmentů, ale také pro katalýzu. Např.
Phillipsův katalyzátor pro polymeraci ethenu je tvořen částicemi oxidu chromu na porézním nosiči, jako
je např. amorfní silika. V prekatalyzátoru (1) je tetra-koordinovaná částice Cr(VI), která se na počátku
ethenem rychle redukuje na hexa-koordinovanou částici Cr(II) (2). Částice 2 dále katalyzuje polymeraci
molekul ethenu.

2.7 Reakci částice 1 s ethenem lze sledovat pomocí UV–VIS spektra, ve kterém
částice 1 vykazuje absorpci při 21500 cm−1 a částice 2 absorpci při 16700 cm−1

ve viditelné oblasti. Vyberte odpovídající kombinaci barev v pořadí 1 a 2.
(A) oranžová a bílá
(B) oranžová a modrá
(C) modrá a oranžová
(D) modrá a bílá

1.0 pt

2.8 Za předpokladu, že na ion Cr(II) v částici 2 působí pravidelné oktaedrické
krystalové pole o velikosti štěpení Δo = 16000 cm−1, zakreslete konfiguraci
d-elektronů iontu Cr(II) v částici 2 a vypočítejte odpovídající energii stabilizace
krystalovým polem (CFSE). (Pozn.: párovací energie P iontu Cr(II) v částici 2 je
23500 cm−1.)

5.0 pt

2.9 Koordinační sloučeniny/ionty jsou paramagnetické, pokud obsahují nepárové
elektrony. Odpovídající magnetický moment (𝜇) kationtu přechodného kovu se
vypočítá podle 𝜇 = √𝑛(𝑛 + 2) 𝜇B , kde 𝑛 je počet nepárových elektronů.
Vypočítejtemagnetický moment iontu Cr(II) v částici 2 v jednotkách 𝜇B.

2.0 pt
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Chrom v pravěku a novověku

11 % z celku
Otázka 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 Celkem

Maximální body 2 1 6 1 2 1 1 5 2 21
Zisk

2.1 (2.0 pt)

A ∶ ________ B ∶ ________

2.2 (1.0 pt)

2.3 (6.0 pt)

CZE-4 T-2 A-1
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2.4 (1.0 pt)

2.5 (2.0 pt)

2.6 (1.0 pt)
[ ] (A) [ ] (B) [ ] (C) [ ] (D)

2.7 (1.0 pt)
[ ] (A) [ ] (B) [ ] (C) [ ] (D)
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2.8 (5.0 pt)

CFSE = ______________________________cm−1

2.9 (2.0 pt)

𝜇 = __________𝜇B
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Lov oxidu uhličitého

14 % z celku
Otázka 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 3.12 Celkem

Maximální body 2 5 2 3 2 8 2 2 5 7 2 2 42
Zisk

Klimatická změna je jedním z nejzávažnějších současných světových problémů hned po kapitalismu.
Zvyšování koncentrace CO2 v atmosféře je považováno za hlavní příčinu globálního oteplování, což
přivádí mnoho pozornosti k výzkumu zachytávání a přeměny CO2.

Jedním ze slibných řešení je technologie přímého zachytávání CO2 ze vzduchu („Direct air capture” –
DAC), kdy je CO2 absorbován z okolního vzduchu. Běžnou DACmetodou je promývání vzduchu roztokem
alkalického hydroxidu (typicky NaOH), při kterém je CO2 absorbován až do dosažení pH ≈ 10 (Krok 1).
Použitý sorbent je poté regenerován přidáním hydroxidu vápenatého do systému (Krok 2). Bílá sraženina
A získaná v Kroku 2 se rozkládá při 700°C za vzniku CO2 a další bílé sloučeniny B (Krok 3). Tento proces je
energeticky velmi náročný. ( H2CO3 ∶ 𝐾a1 = 4.5 × 10−7, 𝐾a2 = 4.7 × 10−11 )

3.1 Napište chemické vzorce sloučenin A a B. 2.0 pt

3.2 Napište vyčíslené chemické rovnice všech možných reakcí probíhajících
v krocích 1–3. Jako sorbent je použit roztok NaOH.

5.0 pt

Nedávno byl vyvinut elektrochemický proces umožňující regenerovat zásaditý promývací roztok pro DAC
postupy. Čistý plynný CO2 uvolněný v tomto procesu pak může být uskladněn nebo dále využit. Tento
proces je založen na elektrochemickém článku recyklujícím H2, jak je ukázáno ve Schématu 3.1.
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Schéma 3.1: Schéma experimentálního článku.

Solution = Roztok

Elektrochemický článek se skládá ze tří částí: anodový prostor (A), okyselovací prostor (B), a katodový
prostor (C). Tyto části jsou odděleny iontově selektivními, polopropustnými membránami M1 a M2.
Protony tvořené oxidací H2 na anodě přecházejí při provozu článku do okyselovacího prostoru, kam také
vtéká použitý roztok Na2CO3 a NaHCO3, který byl v kontaktu se vzduchem. Pokles pH roztoku způsobuje
přeměnu uhličitanu na hydrogenuhličitan (Reakce 1) a hydrogenuhličitanu na kyselinu uhličitou (Reakce
2). Poté, co se roztok nasytí rozpuštěným CO2 (limit rozpustnosti 0,033mol L−1), povede další snížení pH
k uvolnění plynného CO2 (Reakce 3). H2 tvořící se na katodě je přiveden k anodě, a roztok z katodového
prostoru může být znovu použit jako sorbent pro DAC.

3.3 Napište elektrodové reakce probíhající na anodě (A) a katodě (C). 2.0 pt

3.4 Napište vyčíslené chemické rovnice reakcí 1–3 probíhajících v okyselovacím
prostoru (B).

3.0 pt

3.5 Zaškrtněte všechny možnosti, které správně popisují pohyb kationtů v článku.
(a) H+ ionty procházejí membránou M1 z A do B.
(b) H+ ionty procházejí membránou M2 z B do C.
(c) Na+ ionty procházejí membránou M1 z B do A.
(d) Na+ ionty procházejí membránou M2 z B do C.
(e) Jak H+, tak Na+ ionty mohou procházet oběma membránami M1 a M2.

2.0 pt

V ustáleném stavu prochází článkem proud 2,00 A, a přítok roztoku o složení 0,050 mol L−1 Na2CO3-
0,10 mol L−1 NaHCO3 do okyselovacího prostoru B je 10,0 mLmin−1. V ustáleném stavu je v anodovém
prostoru pH = 1.

3.6 Vypočítejte rychlost tvorby plynného CO2 v mmol min−1. 8.0 pt
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Zeolitické imidazolátové skelety (”Zeolitic imidazolate frameworks” - ZIFs), druh organokovových skeletů
(”metal–organic frameworks” - MOFs), jsou slibné materiály umožňující zachytávání a využití CO2.
ZIFs strukturou připomínají zeolity. Tvoří 3D skelety s tetraedricky koordinovanými ionty kovu (např.
Zn2+, Co2+), spojenými imidazolátem (Im−) a jeho deriváty. Imidazol (HIm) a jeho konjugovaná báze,
imidazolátový anion, se ke kationtům kovu (M) váží svými dvěma atomy dusíku. Vzhledem k tomu, že
úhel M–Im–M je velmi podobný úhlu Si–O–Si ( 145°) v zeolitech (viz obrázek níže), bylo možné vytvořit
velké množství ZIFs se zeolitickou tetraedricky koordinovanou strukturou.

ZIF-8 je typický ZIF se strukturou sodalitového skeletu (SOD), jak ukázuje Nákres 3.2. ZIF-8 byl
poprvé syntetizován čínským týmem Xiao-Ming Chena (který ho označoval MAF-4) reakcí Zn2+

s 2-methylimidazolem (CH3(C3N2H3), HmIm). Krystalizuje bez rozpouštědla v krychlové soustavě
s délkou hrany elementární buňky 𝑎 = 1,632 nm. Póry ve struktuře (odpovídající vnitřkům virtuálních
koulí v Nákresu 3.2d) mají průměr 1,16 nm.
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Nákres 3.2: Stavba SOD klece a struktura ZIF-8
(a) Stavba SOD klece;
(b) SOD klec v ZIF-8 tvořená ionty Zn2+ (ve středech tetraedrů) a imidazolátem

(atomy vodíku pro přehlednost vynechány);
(c) Skelet SOD s elementární buňkou vyznačenou čtvercem;
(d) Póry v ZIF-8 vyznačené virtuálními koulemi.

Pozn.: Pro 2-methylimidazol a 2-methylimidazolátmůžete v následujících otázkách použít zkratky ”HmIm”
a ”mIm”.

3.7 Napište sumární vzorec jedné sodalitové klece. 2.0 pt
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3.8 Napište sumární vzorec jedné elementární buňky ZIF-8. 2.0 pt

3.9 Vypočítejte vnitřní povrch (𝑆) pórů modelovaných virtuálními koulemi v 1 g
ZIF-8 v m2. Pokud se vám nepovedlo vypočítat vzorec jedné elementární buňky,
použijte jako její molární hmotnost 3500 g ⋅ mol−1.

5.0 pt

3.10 Vypočítejte porozitu 𝑅 v ZIF-8 (𝑅 je poměr objemu pórů k celkovému objemu
materiálu) a celkový objem pórů v 1 g ZIF-8 (𝑉𝑝, v cm3)

7.0 pt

ZIF-8 může být použit také jako katalyzátor pro přeměnu CO2 na užitečné chemické látky. Jednou ze
slibných cest pro fixaci CO2 je příprava cyklických karbonátů cykloadicí CO2. Například:

Mechanismus přeměny CO2 na cyklický karbonát ZIF-8 katalyzátorem je následující:
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3.11 Za předpokladu, že ZIF-8 poskytuje kyselá reakční místa pro tuto katalytickou
reakci, doplňte mechanismus vybráním vhodných meziproduktů z těchto čtyř:

Vyberte odpovídající meziprodukty I a II do reakčního schématu.

2.0 pt

ZIF-8 je poměrně tepelně stabilní. Nedávná studie nicméně odhalila, že se tento komplex rozkládá ve
vlhkém kyselém prostředí. Za přítomnosti CO2 a H2O se ZIF-8 rozkládá za tvorby ZnCO3.

3.12 Napište vyčíslenou rovnici reakce ZIF-8 s CO2 a H2O. 2.0 pt
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Lov oxidu uhličitého

14 % z celku
Otázka 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 3.12 Celkem

Maximální body 2 5 2 3 2 8 2 2 5 7 2 2 42
Zisk

3.1 (2.0 pt)

A: ____________________ B: ____________________

3.2 (5.0 pt)

krok 1:

krok 2:

krok 3:
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3.3 (2.0 pt)

A:

C:

3.4 (3.0 pt)

reakce 1:

reakce 2:

reakce 3:

3.5 (2.0 pt)

[ ] (a) [ ] (b) [ ] (c) [ ] (d) [ ] (e)
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3.6 (8.0 pt)

𝑟(CO2) = ____________________mmolmin−1

3.7 (2.0 pt)

3.8 (2.0 pt)

CZE-4 T-3 A-3



Theory

A3-4
Czech (Czech Republic)

3.9 (5.0 pt)

𝑆 = ______________________________m2

3.10 (7.0 pt)

𝑅 = ______________________________; 𝑉𝑝 = ______________________________cm3

3.11 (2.0 pt)
I: [ ] (a) [ ] (b) [ ] (c) [ ] (d)
II: [ ] (a) [ ] (b) [ ] (c) [ ] (d)

3.12 (2.0 pt)
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Novověká dobrodružství starověké síry

16 % z celku
Otázka 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 4.12 Celkem

Maximální body 2 4 4 3 1 5 2 4 5 4 6 5 45
Zisk

Síra je známá a používaná již od starověku. V dnešní době se používá hlavně v chemické výrobě a ve
farmaceutickém průmyslu jako levná surovina.

Pyrit (FeS2) se běžně používá jako surovina k průmyslové výrobě elementární síry. Zahříváním pyritu
v přítomnosti omezeného přívodu vzduchu vzniká síra s teoretickým výtěžkem 100 % a černýmagnetický
oxid (Fe3O4) jako druhý produkt.

4.1 Napište vyčíslenou chemickou rovnici popisující výše popsanou přeměnu. 2.0 pt

Kromě síry vzniká během reálného procesu jako vedlejší produkt malé množství SO2. Tato reakce může
být sledována měřením množství SO2. Ke sledování se používá následující postup:

Prášková ruda je zahřívána v trubkové peci s řízenou teplotou. Vznikající SO2 je absorbován 2 mol L−1

roztokem NaOH. Po skončení reakce je roztok převeden do 500mL odměrné baňky a zředěn doplněním
objemu destilovanou vodou po rysku. 25,00 mL tohoto zředěného roztoku je pak přidáno do jodové
baňky obsahující 50,00 mL standardního roztoku I2 o koncentraci 0,05122 mol L−1 a 5 mL 20%
roztoku H2SO4. Po tom, co se nechá jodová baňka s roztokem 5 min ve tmě, je její obsah titrován
standardním roztokem Na2S2O3 o koncentraci 0,1012 mol L−1. Když se barva roztoku změní na světle
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hnědou, přidají se 3 mL 0.5% škrobového indikátoru. Titrace pokračuje až do vymizení modré barvy.

4.2 Napište vyčíslené chemické rovnice reakcí zahrnujících I2 ve stanovení
popsaném výše.

4.0 pt

4.3 V takovémto experimentu s pyritem bylo získáno 17,6g elementární síry.
Analýza plynu vznikajícího jako vedlejší produkt podle výše popsaného
postupu vedla ke spotřebě 18,47mL standardního roztoku Na2S2O3. Budeme-li
uvažovat, že nevznikla žádná jiná sloučenina obsahující síru, vypočítejte, kolik
procent síry z pyritu bylo obsaženo v plynném vedlejším produktu.

4.0 pt

Baterie lithium–síra je účinným systémem pro skladování energie, neboť její vysoká teoretická měrná
hustota energie překonává konvenční lithium-iontové články. Celková reakce v článku lithium–síra může
být zjednodušena na: 16 Li+S8 −−→ 8 Li2S. Při vybíjení je síra aktivnímmateriálemkatody a kovové lithium
aktivním materiálem anody.

4.4 Napište vyčíslené chemické rovnice reakcí, které probíhají na katodě (a) a anodě
(b) během vybíjení.

3.0 pt

4.5 Vypočítejte poměr hmotnosti aktivního materiálu katody k hmotnosti aktivního
materiálu anody podle celkové reakce probíhající v článku.

1.0 pt

Lithium-iontová baterie (LIB) s průměrným provozním napětím 3,8 V a kapacitou 3110 mAh může
dodávat energii mobilnímu telefonu ke sledování videí nepřetržitě po dobu 22 hodin od plného nabití.

4.6 Pokud je LIB vyměněna za baterii ideálních článků lithium–síra, která má
průměrné provozní napětí 4,2V a obsahuje 23g síry jako aktivního materiálu
elektrody stechiometricky reagujícího při vybíjení, vypočítejte, kolik hodin
bude tato nová baterie schopna dodávat energii telefonu ke sledování videí
nepřetržitě od plného nabití.

5.0 pt

Elementární síra se obvykle vyskytuje v podobě molekul S8. V reálné lithium–sírové baterii není při
vybíjeni S8 přímo redukována na Li2S, nýbrž dochází k postupným reakcím vytvářejícím různé rozpustné
polysulfidy lithia (Li2Sn, n = 3 − 8). Tyto polysulfidy lithia mohou difundovat k anodě a korodovat ji, čímž
dochází ke ztrátě aktivního materiálu elektrod. Tomuto jevu se říká „kyvadlový efekt”.

4.7 Napište vyčíslenou chemickou rovnici reakce pro korozi anody rozpustnými
polysulfidy lithia (Li2Sn) za vzniku Li2S.

2.0 pt

Za účelem potlačení „kyvadlového efektu” byly formy polysulfidů v elektrolytu rozsáhle studovány. Li2S6
je jedním z hlavních meziproduktů:
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2Li+ + S8 + 2e− ⟶ Li2S6 + 2S

Teoretická studie ukázala, že v 1,2-dimethoxyethanu (DME, rozpouštědle běžně sloužícím jako elektrolyt
v bateriích lithium–síra) koexistují dva konformery, Li2S6(I) a Li2S6(II), se srovnatelnými energiemi.
Disociace Li2S6 v DME je znázorněna níže:

Chemické rovnováhy mezi Li2S6, LiS−
6 , S

2−
6 and LiS•

3 v DME

Tabulka 4.1 Disociační Gibbsovy energie (kJmol−1) pro reakce v DME (298,15 K, 1 bar)
Δ𝐺−⊖−

d1 (I) Δ𝐺−⊖−
d1 (II) Δ𝐺−⊖−

d2 Δ𝐺−⊖−
dr (I) Δ𝐺−⊖−

dr (II)
20,68 18,92 100,55 45,13 43,37
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4.8 Za použití dat z Tabulky 4.1 vypočítejte poměr rovnovážných koncentrací dvou

výše zmíněných konformerů v DME (298,15K,1bar), [Li2S6(II)]
[Li2S6(I)] .

4.0 pt

4.9 Za použití dat z Tabulky 4.1 vypočítejte zdánlivou disociační konstantu pro
Li2S6 ⟶ Li+ + LiS−

6 v DME (298,15K,1bar).
5.0 pt

4.10 Seřaďte následující rovnovážné koncentrace v DME od největší po nejmenší:
[Li2S6], [LiS−

6 ], [S2−
6 ], [LiS•

3].
4.0 pt

4.11 Standardní redukční potenciál lithného iontu ve vodě při 298,15 K a 1 bar je:

𝐸−⊖− (Li+(aq)/Li) = −3.040 V

Standardní solvatační Gibbsova energie pro přeměnu
Li+(g) na Li+(sol) v různých rozpouštědlech.

Li+(H2O) Li+(DME)
Δ𝐺−⊖−/kJmol−1 −116,9 −114,6

Vypočítejte standardní redukční potenciál kovové lithiové elektrody v DME.

6.0 pt

Studie ukázaly, že elektromotorické napětí článku lithium–síra se dá zvýšit výměnouDME zadimethylsulfoxid
(DMSO). Proto formy polysulfidů v DMSO také přitahují pozornost vědců.

Během pokusu bylo určité množství Li2S a 4,81mg práškové síry přidáno do 10,00mL DMSO, následně
byla směs zahřívána a míchána až do úplného rozpuštění (zanedbávajíce změnu objemu). Uvažujme
v DMSO přítomnost pouze následujících polysulfidů: S•−

3 , S2−
4 , S2−

5 , S2−
6 , S2−

7 , S2−
8 . Poměr rovnovážných

koncentrací částic obsahujících síru byl:

[S•−
3 ] ∶ [S42−] ∶ [S52−] ∶ [S62−] ∶ [S72−] ∶ [S82−] = 17,50 ∶ 1,00 ∶ 4,50 ∶ 55,00 ∶ 5,00 ∶ 0,75

4.12 Vypočítejte hmotnost 𝑚 (v mg) původního Li2S přidaného do DMSO. 5.0 pt
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Novověká dobrodružství starověké síry

16 % z celku
Otázka 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 4.12 Celkem

Maximální body 2 4 4 3 1 5 2 4 5 4 6 5 45
Zisk

4.1 (2.0 pt)

4.2 (4.0 pt)

4.3 (4.0 pt)

______________________________%
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4.4 (3.0 pt)

(a)

(b)

4.5 (1.0 pt)

hmotnostní poměr:______________________________

4.6 (5.0 pt)

______________________________h
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4.7 (2.0 pt)

4.8 (4.0 pt)

[Li2S6(II)]
[Li2S6(I)] = ______________________________
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4.9 (5.0 pt)

𝐾−⊖−
d1 = ______________________________

4.10 (4.0 pt)

(1)____________ > (2)____________ > (3)____________ > (4)____________
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4.11 (6.0 pt)

𝐸−⊖−(Li+(DME)/Li) = ______________________________V

4.12 (5.0 pt)

𝑚(Li2S) = ______________________________mg
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Genderová studia oxidů dusíku

15 % z celku
Otázka 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10 Celkem

Maximální body 4 4 2 4 3 8 4 6 4 6 45
Zisk

Oxidy dusíku (N2O,NO,NO2,N2O4 atd., zkráceně NOx) jsou polutanty způsobující kyselé deště, smog
a skleníkový efekt, proto musí být kontrolovány. Pojďme se zaměřit na oxidaci NO na NO2, tedy na reakci
2NO + O2 ⟶ 2NO2.

Část A

Tuto oxidaci můžeme popsat následujícím mechanismem:

2NO −−⇀↽−− N2O2 (1)

N2O2 + O2 −−→ 2NO2 (2)

Reakce (1) a (2) včetně zpětné reakce (1) jsou elementární. Reakce (1) je předřazenou rovnováhou, a její
rovnovážná konstanta vyjádřená pomocí koncentrací je 𝐾𝑐1. Reakce (2) představuje rychlost určující krok
celkové reakce a její rychlostní konstanta je 𝑘2.

5.1 Vyjádřete rychlost celkové reakce 2NO + O2 ⟶ 2NO2 pomocí [NO], [O2], 𝐾𝑐1
a 𝑘2.

4.0 pt

Teplotní závislost 𝐾𝑐1 můžeme zjednodušeně zapsat jako ln𝐾𝑐1 = 𝑀 − (𝑁/𝑇 ) (𝑀 a 𝑁 jsou konstanty).
Závislost 𝑘2 na teplotě popisuje Arrheniova rovnice s předexponenciálním faktorem 𝐴2 a zdánlivou
aktivační energií 𝐸𝑎,2. Předpokládejte, že 𝐸a,2 a 𝐴2 jsou nezávislé na teplotě.

5.2 Odvoďte výraz pro předexponenciální faktor (𝐴+) a zdánlivou aktivační energii
(𝐸𝑎+ ) reakce 2NO + O2 ⟶ 2NO2 jako funkci 𝑀 , 𝑁 , 𝐴2 a 𝐸𝑎,2.

4.0 pt

Hodnota zdánlivé rychlostní konstanty (𝑘+) celkové reakce je 6.63 × 105 L2mol−2min−1 při 600K a její
zdánlivá aktivační energie je 1.20 kJmol−1.
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5.3 Vypočítejte rychlostní konstantu (v jednotkách L2mol−2min−1) této reakce při
700 K.

2.0 pt

Standardní slučovací enthalpie (ΔfH−⊖−
m ) a standardní entropie (S−⊖−

m ) při 298,15 K jsou:

NO(g) O2(g) NO2(g)
Δf𝐻−⊖−

m (kJmol−1) 91,3 33,1
𝑆−⊖−
m (J K−1mol−1) 210,8 205,2 240,1

Změny standarní reakční enthalpie a entropie reakce 2NO + O2 ⟶ 2NO2 považujte za nezávislé na
teplotě. V následujících otázkách předpokládejte ideální chování všech plynných látek.

5.4 Vypočítejte termodynamickou rovnovážnou konstantu (𝐾−⊖−
𝑝 ) této reakce při

600K.
4.0 pt

5.5 Vypočítejte změnu standardní vnitřní energieΔr𝑈−⊖−
m (v jednotkách kJmol−1) této

reakce při 600K.
3.0 pt

Experiment ukazuje, že rychlost reakce 2NO2 ⟶ 2NO + O2 je nezávislá na koncentraci NO a O2.

5.6 Odvoďte výraz pro rychlost této reakce (zdánlivá rychlostní konstanta je 𝑘−)
a vypočítejte hodnotu zdánlivé 𝑘− při 600 K. (Pokud jste nevypočítali 𝐾−⊖−

𝑝 (600 K)
v otázce 5.4, použijte𝐾−⊖−

𝑝 (600 K) = 350.0)

8.0 pt

NO2 byl zaveden do nádoby s konstatním objemem a teplotou 600K . Po dosažení rovnováhy bylo 20 %
výchozí látky přeměněno na NO a O2.

5.7 Vypočítejte celkový tlak systému v rovnováze. (Pokud jste nevypočítali
𝐾−⊖−

𝑝 (600 K) v otázce 5.4, použijte 𝐾−⊖−
𝑝 (600K) = 350.0)

4.0 pt

Část B

Hlavním zdrojemNOx je průmysl. Jednou z variant pro redukci emisí NOx je oxidaceNOnaNO2 a následná
absorpce NO2 absorbenty. Kvůli nízké koncentraci NO je však oxidace velmi pomalá, proto je ke zrychlení
reakce využíváno pevných katalyzátorů. Oxidace NOprobíhá na povrchu katalyzátoru (CatX) následujícím
mechanismem (adsorpční místo je označeno jako Site):
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O2(g) + 2Site
kS+1−−⇀↽−−kS−1

2O-Site (S1)

𝑟S+1 = 𝑘S+1 [O2] 𝜃2
𝑣 𝑟S−1 = 𝑘S−1𝜃2

O

NO(g) + Site
kS+2−−⇀↽−−kS−2

NO-Site (S2)

𝑟S+2 = 𝑘S+2[NO]𝜃𝑣 𝑟S−2 = 𝑘s−2𝜃NO

NO(g) + O-Site
kS+3−−→ NO2-Site (S3)

𝑟S+3 = 𝑘S+3[NO]𝜃O

NO2-Site
kS+4−−⇀↽−−kS−4

NO2(g) + Site (S4)

𝑟S+4 = 𝑘S+4𝜃NO2
𝑟S−4 = 𝑘S−4 [NO2] 𝜃𝑣

Předpokládejte, že při adsorpci NO, NO2 a O (disociací O2) dochází pouze ke vzniku monovrstvy
a povrchová místa pro adsorpci jsou ekvivalentní. Částečné stupně pokrytí (𝜃, definován jako poměr
počtu obsazených adsorpčních míst k celkovému počtu adsorpčních míst) jsou označeny jako 𝜃NO, 𝜃NO2
a 𝜃O. Počet neobsazených adsorpčních míst (𝜃v) je dán vztahem 𝜃v = 1 − 𝜃NO − 𝜃NO2

− 𝜃O. Předpokládejte,
že veškeré adsorpční a desorpční procesy jsou mnohem rychlejší než reakce (S3).

5.8 Vyjádřete výraz pro 𝜃v pomocí [NO], [O2], [NO2] a rychlostních konstant
v reakcích (S1)−(S4).

6.0 pt
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5.9 Vyberte správný výraz pro počáteční rychlost reakce 2NO(g) + O2(g) −−→
2NO2(g). Předpokládejte, že koncentrace a míra adsorpce NO2 jsou
zanedbatelné.
(A) 𝑟S+ = 𝑘S+3(𝑘S+1/𝑘S−1)0.5[NO][O2]0.5

1 + (𝑘S+1[O2]/𝑘S−1)0.5 + 𝑘S+2[NO]/𝑘S−2

(B) 𝑟S+ = 0.5𝑘S+3(𝑘S+1/𝑘S−1)0.5[NO][O2]0.5

1 + (𝑘S+1[O2]/𝑘S−1)0.5 + 𝑘S+2[NO]/𝑘S−2

(C) 𝑟S+ = 𝑘S+3(𝑘S+1/𝑘S−1)[NO][O2]0.5

1 + 𝑘S+1[O2]/𝑘S−1 + 𝑘S+2[NO]/𝑘S−2

(D) 𝑟S+ = 𝑘S+4𝑘S+3(𝑘S+1/𝑘S−1)0.5[NO][O2]0.5/𝑘S−4
1 + 𝑘S+1([O2]/𝑘S−1)0.5 + 𝑘S+2[NO]/𝑘S−2

4.0 pt

Pro některé katalyzátory je povrchová reakce jiná než reakce (S3):

NO-Site + O-Site
kS+5−−→ Site + NO2-Site (S5)

𝑟S+5 = 𝑘S+5𝜃NO𝜃O

Tento krok je taktéž rychlost určujícím pro celkovou reakci.

Katalyzátor (CatY) urychluj reakci 2NO + O2 ⟶ 2NO2. Pokud je teplota a koncentrace NO konstantní,
počáteční rychlost reakce se mění s koncentrací O2 následovně:
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5.10 Vybertemechanismus odpovídající křivce.
(A) S3
(B) S5
(C) nelze určit

6.0 pt
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Genderová studia oxidů dusíku

15 % z celku
Otázka 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10 Maximální body
Body 4 4 2 4 3 8 4 6 4 6 45
Zisk

5.1 (4.0 pt)

𝑟+ = _______________________________________

5.2 (4.0 pt)

𝐴+ = ______________________________, 𝐸𝑎+ = ______________________________
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5.3 (2.0 pt)

𝑘+(700K) = ______________________________L2mol−2min−1

5.4 (4.0 pt)

𝐾−⊖−
𝑝 (600K) = ______________________________
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5.5 (3.0 pt)

Δr𝑈−⊖−
m = ______________________________kJmol−1

5.6 (8.0 pt)

𝑟− = ______________________________, 𝑘−(600K) = ______________________________
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5.7 (4.0 pt)

𝑝total = ______________________________kPa
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5.8 (6.0 pt)

𝜃v = ______________________________
 

5.9 (4.0 pt)
[ ] (A) [ ] (B) [ ] (C) [ ] (D)

5.10 (6.0 pt)
[ ] (A) [ ] (B) [ ] (C)
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Mocné fosfiny

7 % z celku
Otázka 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 Celkem

Maximální body 3 6 8 5 6 3 5 36
Zisk

Fosfiny jsou fosforové analogy aminů. Díky volnému elektronovému páru na atomu fosforu jsou
nukleofilní a patří mezi Lewisovy báze. Na rozdíl od aminů ale mohou být chirální fosfiny nesoucí tři
různé substituenty, jako např. P1, izolovány jako čisté enantiomery. Chirální fosfiny jsou často používány
jako chirální ligandy v reakcích katalyzovaných přechodnými kovy.

6.1 Pomocí symbolů R/S určete absolutní konfiguraci P1. 3.0 pt

V posledních dvaceti letech byla s rozvojem organokatalýzy objevena řada reakcí katalyzovaných
nukleofilními fosfiny. Patří mezi ně i Luova (3+2) cykloadice, kterou vyvinul čínský chemik Xiyan Lu.
Příkladem je trifenylfosfinem katalyzovaná reakce ethyl-allenoátu 1 s methyl-akrylátem 2, při níž vznikají
dva deriváty cyklopentenu − majoritní produkt 3 a minoritní produkt 4.

Luova (3+2) cykloadice:
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Podle obecně uznávaného mechanismu je Luova (3+2) reakce formální cykloadicí. V prvním kroku
dochází k nukleofilní adici katalyzátoru − trifenylfosfinu − na ethyl-allenoát 1 za vzniku zwitteriontového
meziproduktu A, který následně cyklizuje s methyl-akrylátem 2 dvěma možnými způsoby. V reakční
cestě vedoucí k produktu 3 reverzibilním přenosem protonu přechází in situ generovaný fosforový ylid
(meziprodukt B) na meziprodukt C. Látka C následně podléhá eliminaci za vzniku majoritního produktu
3 a uvolnění fosfinového katalyzátoru. V reakční cestě vedoucí k produktu 4 vzniká fosforečný ylid −
meziprodukt B’, který reverzibilním přenosem protonu přechází na meziprodukt C’. C’ následně podléhá
eliminaci za vzniku minoritního produktu 4 a uvolnění fosfinového katalyzátoru.

Mechanismus:

6.2 Nakreslete dvě hlavní rezonanční struktury, které přispívají k rezonančnímu
hybridu A (neuvažuje se zapojení esteru, neuvažujte stereochemii).

6.0 pt
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6.3 Nakreslete struktury meziproduktů B’ a C’ (neuvažujte stereochemii). 8.0 pt

Za podobných podmínek poskytují ethyl-allenoát 1 a diethyl-fumarát 5 cykloadiční produkt 6.

6.4 Nakreslete strukturu látky 6 (neuvažujte stereochemii). 5.0 pt

Použijeme-li chirální fosfinový katalyzátor, můžeme provést asymetrickou Luovu (3+2) cykloadici.
Ethyl-allenoát 1 amethyl-akrylát 2 poskytují za katalýzy chirálním bicyklickým fosfinem P2 enantiomerně
obohacený produkt 3 s 80% enantiomerním přebytkem (ee).

Asymmetrická Luova (3+2) cykloadice:

Výpočet enantiomerního přebytku (ee):

ee = 𝑛major − 𝑛minor
𝑛major + 𝑛minor

× 100%

𝑛major = zastoupení majoritního enantiomeru

𝑛minor = zastoupení minoritního enantiomeru

6.5 Označte hvězdičkou centra chirality v chirálním fosfinu P2.
(Poznámka: za špatně umístěné hvězdičky budou odečítány body, minimální
bodový zisk je 0 bodů.)

6.0 pt
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6.6 Vypočítejte poměr 𝑛major/𝑛minor pro produkt 3. 3.0 pt

Luova (3+2) cykloadice byla využita při syntéze (–)-hinesolu, obsaženého v čínské bylince Chang
Zhu (Atractylodes lancea var Chinensis). Za katalýzy PPh3 cyklizoval chirální cyklohexanon 7 s terc-
butyl-allenoátem 8 za vzniku majoritního produktu 9 a tří minoritních produktů 10, 11 a 12. Minoritní
produkty 10−12 jsou izomery látky 9. Látka 9 byla převedena na (–)-hinesol několikakrokovou syntézou.

6.7 Z následujících látek vyberte tu, která nepatří mezi minoritní produkty 10‒12. 5.0 pt
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Mocné fosfiny

7 % z celku
Otázka 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 Celkem

Maximální body 3 6 8 5 6 3 5 36
Zisk

6.1 (3.0 pt)

____________

6.2 (6.0 pt)
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6.3 (8.0 pt)

B’ (4.0 pt) C’ (4.0 pt)

6.4 (5.0 pt)

6
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6.5 (6.0 pt)

6.6 (3.0 pt)

____________

6.7 (5.0 pt)
[ ] (a) [ ] (b) [ ] (c) [ ] (d)
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Byl jednou jeden (organický) život

9 % z celku
Otázka 7.1 7.2 7.3 Celkem

Maximální body 12 8 12 32
Zisk

Syntéza složitějších peptidů aproteinů je velice náročná. 17. září 1965 se čínskýmvědcůmpoprvé podařilo
uměle syntetizovat krystalický hovězí insulin. Tento úspěch představoval důležitý milník jak ve výzkumu
tajů života, tak v oblasti syntézy proteinů.

Známka vydaná v r. 2015 u příležitosti 50. výročí první syntézy krystalického hovězího insulinu

Kaplink karboxylových kyselin a aminů za vzniku amidové vazby patří k základním reakcím v syntéze
peptidů a proteinů. Allenon 2 aktivuje karboxylovou kyselinu 1 za mírných reakčních podmínek za vzniku
meziproduktu 3, který následně reaguje s aminem 4. Reakce poskytuje ve vysokých výtěžcích amid 5
společně s vedlejším produktem 6.
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N-ethynyl-N-methyl-p-toluensulfonamid (MYTsA) s hlavní rezonanční strukturou 7 (při kreslení
rezonanční struktury neuvažujte zapojení skupiny Ts) je schopen aktivovat karboxylové kyseliny
analogicky jako allenon 2.

7.1 Nakreslete strukturu látky 7, meziproduktu 9 a látky 12. Vyznačte stereochemii
na všech stereogenních centrech.

12.0 pt

S rostoucí délkou peptidového řetězce se tvorba amidů stává stále složitější a obvyklé kondenzační
metody přestávají být použitelné. Při první syntéze krystalického hovězího insulinu byla za účelem tvorby
amidové vazby mezi dvěma peptidy vyvinuta metoda založená na chemii acylhydrazinu 13. Jak ukazuje
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následující schéma, látka 15 hladce reaguje s látkou 16 v přítomnosti triethylaminu.

Poznámka: P1, P2 = peptidy

7.2 Nakreslete strukturní vzorce látek 15 a 16. 8.0 pt

Kromě syntézy nových proteinů vědci často modifikují i existující proteiny. Na povrchu proteinů se
nacházímnoho reaktivních funkčních skupin, jako jsou aminoskupiny, thiolové skupiny a karboxyskupiny.
Nejnukleofilnější z nich, thiolové skupiny, ochotně podléhají Michaelově adici s elektrofilními činidly,
např. N-fenylmaleimidem 18.

V mírně bazickém prostředí (pH = 7,5) reaguje látka 19 s thioskupinou proteinu 20 za vzniku neutrálního
meziproduktu 21. Z toho vzniká po ataku hydroxidovým aniontem látka 22, která je v rovnováze se
svou acyklickou formou 23, jenž následně reaguje s dalším proteinem 20. Výsledný majoritní produkt
může existovat buď v acyklické formě 24, nebo v cyklické formě 25. Tyto dvě formy jsou spolu v rovnováze
podobně jako látky 22 a 23.
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7.3 Nakreslete strukturumeziproduktu 21 a látek 24 a 25. Neuvažujte stereochemii. 12.0 pt
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Byl jednou jeden (organický) život

9 % z celku
Otázka 7.1 7.2 7.3 Celkem

Maximální body 12 8 12 32
Zisk

7.1 (12.0 pt)

7 (4.0 pt) 9 (4.0 pt) 12 (4.0 pt)

7.2 (8.0 pt)

15 (4.0 pt) 16 (4.0 pt)
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7.3 (12.0 pt)

21 (4.0 pt) 24 (4.0 pt) 25 (4.0 pt)
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Úžasný spirokatalyzátor

10 % z celku
Otázka 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 Celkem

Maximální body 16 2 2 2 2 8 2 2 36
Zisk

U více než 50 % současných léčiv je užíván pouze jeden enantiomer chirální molekuly. Syntéza
chirálních molekul v enantiomerně čisté podobě je však velkou výzvou. Skupina profesora Qilina Zhou
z Nankai univerzity v Číně vyvinula sérii vysoce aktivních chirálních spirokatalyzátorů, které značně
zvýšily účinnost asymetrických reakcí a jsou dnes široce využívány ve farmaceutickém průmyslu. Tyto
katalyzátory poskytují enantiomerní přebytky až 99,9% ee a mohou být používány v opravdu nízkých
množstvích, až 0,00002 mol%. Tento objev byl v roce 2019 oceněn první cenou National Natural Science
Award of China.

Poznámka:

Ar = 3, 5-(𝑡Bu)2C6H3

Část A

Následující schéma znázorňuje syntézu chirálního ligandu SpiroPAP.
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Poznámka:

eq = ekvivalent

Ar = 3, 5-(𝑡Bu)2C6H3

8.1 Nakreslete struktury látek 1, 2, 4 a 5 (neuvažujte stereochemii). 16.0 pt

8.2 Z následujících činidel vyberte to, které NEMŮŽE být použito jako činidlo A pro
přeměnu látky 8 na 9.
(a) NaBH(OAc)3
(b) NaBH3CN
(c) NH2NH2,NaOH
(d) NaBH4

2.0 pt

Racemická spirosloučenina 6 reaguje s (–)-menthyl-chlorformiátem (10) za vzniku látek 11a a 11b, které
mohou být rozděleny sloupcovou chromatografií a po následné hydrazinolýze poskytnou opticky čisté
látky (+)-6 a (–)-6.

CZE-4 T-8 Q-2



Theory

Q8-3
Czech (Czech Republic)

Poznámka:

eq= ekvivalent

8.3 Vyberte správné tvrzení.
(a) Látky 11a a 11b jsou pár enantiomerů.
(b) Látky 11a a 11b jsou pár diastereomerů.
(c) Látky 11a a 11b jsou pár cis/trans izomerů.
(d) Látky 11a a 11b jsou pár konformačních izomerů.

2.0 pt

Část B

Komplex Ir-SpiroPAP byl připraven reakcí SpiroPAP s [Ir(cod)Cl]2 (cod = cyklookta-1,5-dien) v MeOH
v atmosféře vodíku, jak ukazuje následující schéma.
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Poznámka:

Ar = 3, 5-(𝑡Bu)2C6H3

8.4 Určete oxidační číslo Ir v katalyzátoru Ir-SpiroPAP. 2.0 pt

8.5 Napište počet valenčních elektronů v d-orbitalech Ir v katalyzátoru Ir-SpiroPAP. 2.0 pt

Chirální spirokatalyzátor Ir-SpiroPAP byl použit v asymetrické totální syntéze diterpenu mulinanového
typu 22, jak ukazuje následující schéma.

8.6 Nakreslete struktury látek 15 a 16 včetně stereochemie. 8.0 pt
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8.7 Z následujících činidel vyberte nejlepší činidlo B.
(a) MeLi/CeCl3
(b) MeLi/CuI
(c) MePh3P+I–, 𝑛BuLi
(d) Me3S+I–,NaH

2.0 pt

8.8 Z následujících činidel vyberte nejlepší činidlo C.
(a) MeLi/CeCl3
(b) MeLi/CuI
(c) MePh3P+I–, 𝑛BuLi
(d) Me3S+I–,NaH

2.0 pt
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Úžasný spirokatalyzátor

10 % z celku
Otázka 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 Celkem

Maximální body 16 2 2 2 2 8 2 2 36
Zisk

Část A

8.1 (16.0 pt)

1 (4.0 pt) 2 (4.0 pt)

4 (4.0 pt) 5 (4.0 pt)

8.2 (2.0 pt)
[ ] (a) [ ] (b) [ ] (c) [ ] (d)
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8.3 (2.0 pt)
[ ] (a) [ ] (b) [ ] (c) [ ] (d)

Část B

8.4 (2.0 pt)

____________

8.5 (2.0 pt)

____________

8.6 (8.0 pt)

15 (4.0 pt) 16 (4.0 pt)

8.7 (2.0 pt)
[ ] (a) [ ] (b) [ ] (c) [ ] (d)

8.8 (2.0 pt)
[ ] (a) [ ] (b) [ ] (c) [ ] (d)
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Konečná syntéza kapitulaktonu

9 % z celku
Otázka 9.1 9.2 9.3 9.4 Celkem

Maximální body 24 2 16 2 44
Zisk

Rostlina zobatec hlavičkatý (Curculigo capitulata) roste na jihu Číny a využívá se v tradiční čínskémedicíně
k léčbě řady nemocí. Z kořene zobatce byl izolován kapitulakton (1). Jeho struktura včetně stereochemie
byla jednoznačně určena ze spektroskopických dat a informací získaných při jeho totální syntéze.

Totální syntéza kapitulaktonu 1 začíná jodací komerčně dostupného 4-bromveratrolu 2 a pokračuje podle
uvedeného schématu až ke klíčovému meziproduktu 12.
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Poznámka:

cat = katalyzátor

eq = ekvivalent

9.1 Nakreslete strukturní vzorce látek 3-5, 8, 9 a 11. Na všech stereogenních
centrech vyznačte stereochemii.

24.0 pt
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(R)-Epichlorhydrin (7) byl připraven z (+)-mannitolu (13) pomocí sekvence reakcí níže.

Poznámka:

eq = ekvivalent

conc = koncentrovaná
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9.2 Vyberte z následujících možností nejvhodnější reakční podmínky A.
(a) Pyridin
(b) 5% KOH/H2O
(c) 1% HCl/H2O
(d) Bezvodý ZnCl2

2.0 pt

9.3 Nakreslete strukturní vzorce meziproduktů 15, 16, 18 a 19. Na všech
stereogenních centrech vyznačte stereochemii.

16.0 pt

Diketal 14 může být připraven reakcí (+)-mannitolu (13) s 2-methoxypropenem (23) v přítomnosti
katalytického množství p-toluensulfonové kyseliny (TsOH) v suchém toluenu. Modelová reakce je
uvedena níže.

9.4 Mechanismus navržený pro tuto reakci zahrnuje klíčové intermediáty (I-V)
(viz výše). Vyberte z následujících možností správné pořadí, ve kterém při reakci
dochází ke vzniku těchto intermediátů.
(a) I, II, III, IV, V
(b) III, II, I, V, IV
(c) III, I, II, IV, V
(d) III, I, II, V, IV

2.0 pt

CZE-4 T-9 Q-4



Theory

A9-1
Czech (Czech Republic)

Konečná syntéza kapitulaktonu

9 % z celku
Otázka 9.1 9.2 9.3 9.4 Celkem

Maximální body 24 2 16 2 44
Zisk

9.1 (24.0 pt)

3 (4.0 pt) 4 (4.0 pt)

5 (4.0 pt) 8 (4.0 pt)

CZE-4 T-9 A-1



Theory

A9-2
Czech (Czech Republic)

9.1 (cont.)

9 (4.0 pt) 11(4.0 pt)

9.2 (2.0 pt)
[ ] (a) [ ] (b) [ ] (c) [ ] (d)

CZE-4 T-9 A-2



Theory

A9-3
Czech (Czech Republic)

9.3 (16.0 pt)

15 (4.0 pt) 16 (4.0 pt)

18 (4.0 pt) 19 (4.0 pt)

9.4 (2.0 pt)
[ ] (a) [ ] (b) [ ] (c) [ ] (d)

CZE-4 T-9 A-3
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