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Општа упутства

• Овај тест се састоји од 9 задатака.

• Смете да користите само хемијску оловку и калкулатор који не може да се програмира.

• На располагању вам је 5 сати да урадите задатке.

• Започните са решавањем када се изда команда СТАРТ.

• Сви резултати морају бити уписани хемијском оловком у одговарајуће просторе за давање
одговора на листовима за одговоре. Користите за вежбу полеђину листова књиге са задаци-
ма. Имајте на уму да ће се бодовати само оно што је уписано у простору за одговоре.

• Напишите неопходна израчунавања у одговарајући простор за одговоре када је то потреб-
но. Максималан број поена можете добити само ако је поступак израде задатка написан у
простору за одговоре.

• Дежурни ће вас обавестити када је остало још 30 минута за рад, тј. до команде СТОП.

• Морате стати са израдом задатака кад се изда наредба СТОП. Ако не станете бићете дисква-
лификовани.

• Званична енглеска верзија теста је доступна само за разјашњења.

• Не смете напуштати своје радно место без дозволе. Ако вам је потребна помоћ (покварен
калкулатор, потреба да користите тоалет и сл.), подигните руку и сачекајте да дежурни приђе.

• Код питања где се од вас тражи да одаберете одговор међу понуђеним, одговор означите
коришћењем знака✓ на месту [ ] испред оног одговора за који сте се определили. Пример
је дат доле:

(Рецимо да сте се определили за одговор (A) међу могућим одговорима (A), (B), (C) и (D).)

[ ✓ ] (A) [ ] (B) [ ] (C) [ ] (D)

СРЕЋНО!
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Задаци и информације о бодовању

Бр. Наслов Укупно поена % од укупног броја поена
1 Брзо визуелно тестирање на ковид 19 одређивањем количине нуклеинских киселина 14 9
2 Хром у античко и модерно доба 21 11
3 Хватање и трансформација угљен-диоксида 42 14
4 Ново путовање за древни сумпор 45 16
5 Интерконверзије између оксида азота 45 15
6 Фосфини који омогућавају 36 7
7 Органски молекули живота 32 9
8 Невероватан хирални спиро-катализатор 36 10
9 Тотална синтеза капитулактона 44 9

Укупно 100
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Физичке константе и једначине

Авогадрова константа: 𝑁𝐴 = 6.022 × 1023 mol−1

универзална гасна константа: 𝑅 = 8.31446 J mol−1 K−1

стандардни притисак: 𝑝−⊖− = 1bar = 105 Pa
стандардни атмосферски притисак: 𝑝atm = 1 atm = 1.01325 bar = 1.01325 × 105 Pa
нула Целзијусове скале: 273.15 K
Фарадејева константа: 𝐹 = 9.6485 × 104 C mol−1

Планкова константа: ℎ = 6.626 × 10−34 J s
маса електрона: 𝑚𝑒 = 9.109 × 10−31 kg
брзина светлости: 𝑐 = 2.998 × 108 m s−1

пи: 𝜋 = 3.141592653589793

енергија фотона: 𝐸 = ℎ𝑐/𝜆
Једначина идеалног гасног стања: 𝑝𝑉 = 𝑛𝑅𝑇
први принцип термодинамике: Δ𝑈 = 𝑄 + 𝑊
енталпија H: 𝐻 = 𝑈 + 𝑝𝑉
промена ентропије: Δ𝑆 = 𝑄rev/𝑇
Гибсова слободна енергија: 𝐺 = 𝐻 − 𝑇 𝑆

Δ𝐺−⊖− = −𝑅𝑇 ln𝐾−⊖−

Δ𝐺−⊖− = −𝑛𝐹𝐸−⊖−
cell

Δ𝐺 = Δ𝐺−⊖− + 𝑅𝑇 ln𝑄
реакциони коефицијент: 𝑄 = [C]𝑐[D]𝑑

[A]𝑎[B]𝑏за реакцију a[A] + b[B] −−⇀↽−− c[C] + d[D]

Нернстова једначина: 𝐸 = 𝐸−⊖− − 𝑅𝑇
𝑛𝐹 ln𝑐red

𝑐ox

Једначина Лангмирове изотерме: 𝜃 = 𝑎𝑃/(1 + 𝑎𝑃)
Аренијусова једначина: 𝑘 = 𝐴𝑒−𝐸𝑎/𝑅𝑇

интеграљени облик израза за брзину реакције:
нулти ред: [A] = [A]0 − 𝑘𝑡
први ред: ln[A] = ln[A]0 − 𝑘𝑡
други ред:

1
[A] = 1

[A]0
+ 𝑘𝑡
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полувреме за процес првог реда: 𝑡1/2 = ln2
𝑘

полувреме за процес другог реда (A + A ⟶ B): 𝑡1/2 = 1
𝑘[A]0

Ламбер–Берова једначина: 𝐴 = 𝜀𝑙𝐶
електрични рад: 𝑊 = 𝑈𝐼𝑡 = 𝑈𝑄
количина наелектрисања: 𝑄 = 𝐼𝑡
запремина лопте: 𝑉 = 4

3𝜋𝑟3

површина лопте: 𝑆 = 4𝜋𝑟2
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Периодни систем елемената
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круг боја

a: црвена b: наранџаста c: жута d: зелена e: плава f: љубичаста
1: Ако супстанца апсорбује у овом делу спектра 2: она је ове боје.

Слика 0.1
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Брзо визуелно тестирање на ковид 19 одређивањем коли-
чине нуклеинских киселина

9% од укупног броја поена
Питање 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Укупно

Број поена 1 1 4 4 4 14
Освојено поена

 

Хитно су потребне брзе и једноставне методе за рано откривање ковида 19. Детекција помоћу
наночестица злата је једна од метода које обећавају. Наночестице злата се широко користе за ви-
зуелну детекцију помоћу тест-трака због својих високих вредности моларног екстинкционог кое-
фицијента (моларне апсорптивности). Боја наночестица злата је повезана са њиховом величином
и степеном дисперзије. Генерално, што су наночестице злата веће, боја је црвенија. Када се нано-
честице агрегирају, боја се мења из црвене у плаву.

Када се површина наночестица злата модификује са два различита једноланчана фрагмента a и b
неке нуклеинске киселине, наночестице злата се агрегирају у присуству циљне нуклеинске кисе-
лине (a’b’), изазивајући промену боје раствора из црвене у плаве за неколико минута (као што
је приказано доле). На основу овог принципа, могу се детектовати циљне нуклеинске киселине
коронавируса у узорку.

Дисперговане (црвено) Агрегиране (плаво）
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1.1 Означите опсег апсорпционе траке диспергованих наночестица злата од-
говарајућим словом (a-f у кругу боја на Слици 0.1 у општим упутствима).

1.0 pt

1.2 Означите промену у апсорпционом спектру наночестица злата када се аг-
регирају. У поређењу са таласном дужином која одговара апсорпцији свет-
лости диспегрованимнаночестицама злата, таласна дужина светлости коју
апсорбују агергиране наночестица злата
(a) постаје дужа
(b) постаје краћа
(c) не мења се

1.0 pt

Наночестице злата се састоје од атома злата који су густо паковани као чврсто елементарно злато
(густина 𝜌 = 19, 3 𝑔 𝑐𝑚−3).

1.3 Израчунајте колико атома злата (𝑁 ) се налази у сферној наночестици злата
пречника 30.0nm.

4.0 pt

Добијање наночестица злата заснива се на редокс реакцији водоник-тетрахлороаурата(III)
(HAuCl4 · 3H2O,MW = 394) и редукционих средстава (нпр. натријум-цитрата). Маса од 5.2mg
HAuCl4 · 3H2O у потпуности је преведена у униформну наночестицу злата пречника 30.0nm у
реакционом раствору запремине 100.0mL. Апсорбанција добијеног црвеног раствора мерена на
530nm помоћу UV-Vis спектрофотометра износила је 0.800 .

1.4 Израчунајте моларни екстинкциони коефицијент (моларну апсорптив-
ност) на 530nm добијених наночестица злата у раствору, изражен по мо-
лу наночестица злата. Дужина оптичког пута кивете износи 1 cm. Ако ни-
сте успели да израчунате број атома злата (𝑁 ) у питању 1.3 , користите
𝑁 = 1.00 × 105.

4.0 pt

Метода стандардног додатка је коришћена за колориметријско одређивањециљне нуклеинске ки-
селине. Узорак бриса грла је подељен на два једнака дела. Након додатка одговарајућих раствора
и воде (као што је доле назначено), измерена је апсорбанција сваког од два добијена раствора на
600nm .

Бр. Запремина Запремина раствора Запремина стандардног Запремина Апсорбанција
узорка бриса наночестица злата раствора који садржи водe
узорка (mL) модификованих фрагментима 2.0 μg mL−1 циљне (mL)

нуклеинске киселине (mL) нуклеинске киселине (mL)
1 0,10 0,80 0,00 0,10 0,400
2 0,10 0,80 0,10 0,00 0,900
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1.5 Израчунати концентрацију нуклеинских киселина вируса у почетном узор-
ку бриса грла.

4.0 pt
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Брзо визуелно тестирање на ковид 19 одређивањем коли-
чине нуклеинских киселина

9% од укупног броја поена
Задатак 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Укупно
Поени 1 1 4 4 4 14

Остварено поена

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 = ______________________________

SRB-1 T-1 A-1
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1.4 (4.0 pt)

𝜀 = ______________________________ Lmol−1 cm−1

1.5 (4.0 pt)

CX =______________________________𝜇gmL−1

SRB-1 T-1 A-2
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Хром у античко и модерно доба

11% од укупног броја поена
Задатак 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 Укупно
Поени 2 1 6 1 2 1 1 5 2 21

Освојено

(Фотографија је преузета са вебсајта Музеја палате)

Црни глазирани порцелан је специјална врста кинеског порцелана који је био популаран током
династија Танг и Сонг (пре неких 1000 година). Глазура керамичких посуда је садржавала оксиде
гвожђа као главне пигменте, а мешање са оксидима других прелазних метала је коришћено да
би се постигла кестењаста, тамнобраон или црна боја. Тренутно је у Кини и даље популаран црни
глазирани порцелан.

SRB-1 T-2 Q-1
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Типична црна глазура се састоји од оксида који садрже Fe са стуруктуром спинела. Спинел-оксиди
су опште формуле AB2O4, а структура им се састоји од густог кубног паковањаO2− јона у коме катјо-
ниA заузимају једну осмину тетраедарскихшупљина, а катјониB заузимају половину октаедарских
шупљина, као што је приказано на слици 2.1(a) за јединичну ћелију.

Слика 2.1 Приказ структуре спинела

Кубна јединична ћелија спинелске структуре је подељена на 8 кубних подјединица, а испрекидане
линије представљају унутрашњеивице подјединица. Четириподјединице припадају типу I, а друге
4 подјединице су типа II (слика 2.1(b)). Детаљи суседних подјединица типова I и II су приказани на
слици 2.1(c).

2.1 Колико катјона типа A и B се налази у јединичној ћелији? 2.0 pt

Црна керамичка глазура са структуром спинела се може добити жарењем смеше Fe2O3и Cr2O3у
одређеном односу у редукционој атмосфери (реакција (I)). Када се Fe2O3 и Cr2O3 подвргну реак-
цији у масеном односу 63.6 ∶ 36.4, долази до потпуне трансформације те смеше у чисто стехио-
метријско једињење. Производ има структуру спинела у којој су тетраедарске шупљине A заузете

SRB-1 T-2 Q-2
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једино катјонима гвожђа.

2.2 У реакцији (I), који елемент се редукује? 1.0 pt

2.3 Израчунајте број Fe3+ и Cr3+ јона у шупљинама B једне јединичне ћелије. 6.0 pt

Поред примене за допирање у црним керамичким глазурама, пигменти који садрже хром се ко-
ристе у сликарству и за штампу услед обиља различитих боја једињења хрома у различитим ок-
сидационим стањима, као што су +2, +3 и +6. Пигмент хром-зелено (Cr2O3) може се превести у
низ других једињења (D-G) у доле наведеним процесима, где је E жуто, F наранџасто, а G црвено
обојено једињење.

2.4 Напишите хемијску формулу једињења E. 1.0 pt

2.5 Напишите једначину реакције F ⟶ G. 2.0 pt

2.6 Одаберите реагенс који би могао да буде једиењење Н.
(A) FeSO4
(B) FeCl3
(C) ZnSO4
(D) CuSO4

1.0 pt

SRB-1 T-2 Q-3
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Променљиво оксидационо стање хрома није од важности само за добијање пигмената већ је и
корисно у катализи. На пример, типичан Филипсов катализатор за полимеризацију етена (етиле-
на) састоји се од оксида хрома који су нанети на порозни потпорни материјал као што је аморфни
силицијум-диоксид. Тетракоординована хемијска врста Cr(VI) је у основи прекатализатора (1), за
који се сматра да се брзо у почетној фази редукује молекулима етилена у хексакоординовану хе-
мијску врсту Cr(II) (2) . Сматра се да врста 2 даље катализује полимеризацију молекула етилена.

2.7 Реакција једињења 1 са етиленом семожепратити помоћуUV–vis спектара,
где је могуће уочити апсорпцију светлости једињења 1 на 21500 cm−1, а ап-
сорпција светлости једињења 2 на16700 cm−1 је у видљивом делу спектра.
Одаберите одговарајућу комбинацију боја за 1 и 2.
(A) наранџаста и бела, тим редом
(B) наранџаста и плава, тим редом
(C) плава и наранџаста, тим редом
(D) плава и бела, тим редом

1.0 pt

2.8 Узимајући да се Cr(II) јони у 2 налазе у правилном октаедарском кристал-
ном пољу са енергијом цепања Δo од 16000 cm−1, нацртајте конфигурације
d електрона Cr(II) јона у 2 и израчунајте енергију стабилизације кристал-
ног поља (crystal field stabilization energy, CFSE) за Cr(II) јон у 2. (Напомена:
Енергија спаривања P за Cr(II) у 2 износи 23500 cm−1 )

5.0 pt

2.9 Координациона једињења/јони показују парамагнетичност када садрже
неспарене електроне, а одговарајући магнетни момент (𝜇) катјона прелаз-
них метала се рачуна према једначини 𝜇 = √𝑛(𝑛 + 2) 𝜇B где је 𝑛 број неспа-
рених електрона. Израчунајте магнетни момент 𝜇B за Cr(II) јон у 2.

2.0 pt

SRB-1 T-2 Q-4



Theory

A2-1
Serbian (Serbia)

Хром у античко и модерно доба

11% од укупног броја поена
Задатак 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 Укупно
Поени 2 1 6 1 2 1 1 5 2 21

Остварено поена

2.1 (2.0 pt)

A ∶ ________ B ∶ ________

2.2 (1.0 pt)

2.3 (6.0 pt)
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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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Хватање и трансформација угљен-диоксида

14% од укупног броја поена
Задатак 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 3.12 Укупно
Поени 2 5 2 3 2 8 2 2 5 7 2 2 42

Освојено

Климатске промене су један од најкритичнијих глобалних изазова данашњице. Повећање концен-
трације CO2 у атмосфериприхваћено је каопримарнипокретач глобалног загревања.Проучавање
хватања и трансформације CO2привлачи значајну пажњу.

Технологија директног хватања из ваздуха (Direct air capture, DAC) која има за циљ да извуче CO2
директно из ваздуха је обећавајућа. Конвенционална метода DAC-а је мокро уклањање раство-
рима алкалних хидроксида (обично NaOH), где се CO2 из ваздуха апсорбује до pH ≈ 10 (корак 1,
step 1). Искоришћени сорбент се регенерише дозираним додавањем калцијум-хидроксида у си-
стем (корак 2, step 2). Бели талог А добијен у кораку 2 се разлаже на 700 °C, дајући CO2 и друго бело
једињење B (step 3). На крају, калцијум-хидроксид се може добити хидратацијом B. Овај процес је
веома енергетски захтеван. ( H2CO3 ∶ 𝐾a1 = 4.5 × 10−7, 𝐾a2 = 4.7 × 10−11 )

3.1 Напишите формуле једињења A и B. 2.0 pt

3.2 Напишите сређене хемијске једначине свих могућих реакција које се
одвијају у корацима 1-3 (steps 1-3). Раствор NaOH се користи као сорбент.

5.0 pt

Недавно је развијен електрохемијски процес за регенерацију алкалног раствора за мокри процес
DAC, а чисти гасовити CO2 се може регенерисати за складиштење или даљу употребу. Процес се за-
снива на водоник-рециклирајућем електрохемијском систему ( H2-recycling electrochemical system,
HRES), као што је приказано на слици 3.1.
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Слика 3.1Шематски приказ експерименталне поставке

Електрохемијска ћелија се састоји од три дела: анодни део (A), закишељавајући део (B) и катодни
део (C). Ови делови су међусобно раздвојени јон-селективним пропустљивим мембранама M1 и
M2. Током рада, протони настали из H2 оксидацијом на аноди транспортују се у закишељавајући
део где се уводи раствор који је искоришћен за хватање угљен-диоксида из ваздуха (Na2CO3-
NaHCO3). Снижавање вредности pH раствора води ка конверзији карбоната у хидрогенкарбонат
(reaction 1), односно хидрогенкарбоната у угљену киселину (reaction 2). Када се раствор засити
раствореним CO2 (растворљивост: 0.033mol L−1), даље снижење вредности pH води ка ослобађању
гасовитог CO2 (reaction 3). H2 настао на катоди се уводи у анодни део, а раствор настао у катодном
делу се може поново користити као DAC сорбент.

3.3 Напишите електродне реакције које се одвијају на аноди (A) и катоди (C). 2.0 pt

3.4 Напишите сређене једначине реакција 1–3 у закишељавајућем делу ћелије
(B).

3.0 pt

3.5 Означите све од понуђеног што тачно описује кретање катјона током рада
овог система.
(a) Јони H+ пролазе кроз M1 из A у B.
(b) Јони H+ пролазе кроз M2 из B у C.
(c) Јони Na+ пролазе кроз M1 из B у A.
(d) Јони Na+ пролазе кроз M2 из B у C.
(e) И H+ и Na+ јони могу да пролазе кроз M1 и M2.

2.0 pt

Ћелија стабилно (без промена) ради када је јачина струје која пролази кроз ћелију 2.00 A, а проток
раствора (0.050mol L−1 Na2CO3 - 0.10mol L−1 NaHCO3) у део ћелије B износи 10.0mLmin−1. Вредност
pH у анодном делу се одржава на 1 у овом стабилном стању.

3.6 Израчунајте брзину грађења гасовитог CO2 (у mmol min−1). 8.0 pt
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Зеолит-имидазолатни координациони полимери (zeolitic imidazolate frameworks, ZIFs), поткласа
метал-органских координационих полимера (metal–organic frameworks, MOFs) представљају
обећавајуће материјале за хватање и коришћење CO2. Структуре ZIF-ова подсећају на структуру
зеолита. Граде тродимензионалне структуре са тетраедарски координованим јонима метала
(нпр. Zn2+, Co2+) који су међусобно повезани имидазолатом (Im−) или његовим дериватима. Као
конјугована база имидазола (HIm), имидазолатни анјон везује металне катјоне (M) преко своја два
атома N. Чињеница да је угао M-Im-M сличан углу Si-O-Si (145°) који је пожељан у зеолитима (као
што је приказано доле) довела је до синтезе великог броја ZIF-ова са зеолитном тетраедарском
топологијом.

ZIF-8 је представник ZIF-ова који поседује содалитну структуру (sodalite framework, SOD), као што је
приказано на слици 3.2. ZIF-8 су прво синтетисали кинески научници Сјао-Минг Чен и сарадници
(они су га назвали MAF-4) реакцијом између Zn2+ и 2-метилимидазола (CH3(C3N2H3), HmIm). Кри-
сталише у кубном систему са параметром јединичне ћелије 𝑎 = 1.632 nm у одсуству растварача и
ефективним пречником пора (пора је приказана као виртуелна унутрашња лопта на слици 3.2d)
од 1,16 nm.
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Слика 3.2 Топологија SOD-а и структура ZIF-8
(a) Топологија кавеза SOD-а;
(b) Кавез SOD-а код ZIF-8 који граде Zn2+ (у центрима тетраедара) и имидазолатни јони (H-атоми

нису приказани ради јасноће);
(c) Мрежа SOD-а са јединичном ћелијом приказаном квадратном кутијом;
(d) Неке од пора су истакнуте виртуелним лоптама у ZIF-8.

Напомена: Ако желите, можете да користите ознаке ”HmIm” и ”mIm” да представите 2-
метилимидазол и 2-метилимидазолат при решавању следећих задатака.

3.7 Напишите формулу једног кавеза содалита. 2.0 pt
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3.8 Напишите састав јединичне ћелије ZIF-8. 2.0 pt

3.9 Израчунајте унутрашњу површину (𝑆) пора (представљене виртуелним
лоптама) за 1 g ZIF-8 (у m2). Ако нисте одредили састав јединичне ћелије,
користите 3500 као релативну молекулску масу јединичне ћелије.

5.0 pt

3.10 Израчунајте порозност 𝑅 за ZIF-8 (𝑅 је однос запремине пора према запре-
мини целог материјала) и запремину пора у 1 g ZIF-8 (𝑉𝑝, у cm3).

7.0 pt

ZIF-8 такође може да буде катализатор који убрзава конверзију CO2 у вредне хемикалије. Један од
путева везивања CO2 који највише обећавају је добијање цикличних карбоната путем циклоади-
ције CO2 . Пример је приказан доле:

Предложен је механизам каталитичке конверзије CO2 у циклични карбонат над катализатором
ZIF-8:
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3.11 Ако знате да ZIF-8 учествује са својим киселим активнимместима у горе да-
том каталитичкомпроцесу, употпунитемеханизам такошто ћете одабрати
разумне интермедијере међу понуђеним:

Одаберите интермедијере који одговарају I и II.

2.0 pt

ZIF-8 је релативно добре термичке стабилности. Међутим, недавано објављени рад је показао да
сењегова структураможе уништити ако се ZIF-8 користи у влажној киселој средини.Истовременим
дејством CO2 и H2O на ZIF-8 дошло је до грађења ZnCO3.

3.12 Напишите сређену једначину реакције ZIF-8 са CO2 и H2O. 2.0 pt
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Хватање и трансформација угљен-диоксида

14% од укупног броја поена
Задаци 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 3.12 Укупно

Број поена 2 5 2 3 2 8 2 2 5 7 2 2 42
Остварено поена

3.1 (2.0 pt)

A: ____________________ B: ____________________

3.2 (5.0 pt)

step 1:

step 2:

step 3:
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3.3 (2.0 pt)

A:

C:

3.4 (3.0 pt)

reaction 1:

reaction 2:

reaction 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)
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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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Ново путовање за древни сумпор

16% од укупног броја поена
Задаци 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 4.12 Укупно
Поени 2 4 4 3 1 5 2 4 5 4 6 5 45

Остварени поени

Сумпор је познат и коришћен од давнина. Данас се сумпор широко користи у хемијској произ-
водњи и фармацеутској индустрији као јефтина хемијска сировина.

Пирит (FeS2) се често користи као сировина за индустријску производњу елементарног сумпора.
Загревањем пирита у присуству ограничене количине ваздуха, теоријски принос елементарног
сумпора је 100%, а црни магнетни оксид (Fe3O4) је други производ.

4.1 Напишите сређену једначину реакције горе наведене конверзије. 2.0 pt

Поред сумпора, мала количина SO2се ствара као нуспроизвод током реалног извођења процеса.
Ова реакција се може пратити мерењем количине насталог SO2. За праћење настајања овог гаса
користи се следеће упутство:

Спрашена сирова руда се загрева у тунелској пећници уз контролу температуре. Настали SO2 се
апсорбује у раствору NaOH концентрације 2 mol L−1. Када се реакција заврши, раствор се пре-
несе у нормални суд од 500 mL и разблажи дестилованом водом до црте. Узорак од 25.00 mL
овог разблаженог раствора се дода у суд са 50.00 mL стандардног раствора јода концентрације
0.05122 mol L−1 I2 и 5 mL 20% раствора H2SO4 . Након стајања овог суда током 5 min у мраку, рас-
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твор се титрује стандардним раствором тиосулфата концентрације 0.1012 mol L−1 Na2S2O3 . Када
боја раствора постане светлобраон, додаје се 3mL раствора скробног индикатора (0.5%). Титрација
се наставља до нестанка плаве боје.

4.2 Напишите сређене једначине реакција које укључују I2у горе наведеном
одређивању.

4.0 pt

4.3 У једном оваквом експерименту полазећи од пирита добијено је 17.6g еле-
ментарног сумпора. Приликом анализе гасовитих нуспроизвода горе на-
веденим поступком утрошено је 18.47mL стандардног раствора Na2S2O3.
Претпостављајући да нису настале друге хемијске врсте које садрже сум-
пор, израчунајте који проценат сумпора у пириту је изгубљен на нуспро-
извод.

4.0 pt

Литијум-сумпорне батерије су занимљив систем за складиштење енергије јер њихова висока тео-
ријска густина енергије премашује конвенционалне Li-јонске батерије. Укупна реакција литијум-
сумпорне батерије може се поједностављено представити овако: 16 Li + S8 −−→ 8 Li2S. Сумпор је
катода, а метални литијум је активни материјал аноде током пражњења.

4.4 Напишите сређене једначине реакција које се одвијају на катоди (a) и ано-
ди (b) током пражњења батерије.

3.0 pt

4.5 Израчунајте однос масе активног материјала катоде према маси активног
материјала аноде на основу укупне реакције која се одвија у батерији.

1.0 pt

Литијум-јонска батерија (lithium-ion battery, LIB) која ради на просечној волтажи од 3.8 V и има
радни капацитет од 3110 mAh може да напаја мобилни телефон на коме се без престанка пуштају
видео снимци у току 22 часа ако је батерија била потпуно напуњена на почетку.

4.6 Ако се LIB замени са идеалном литијум-сумпорном батеријом, која има
просечну радну волтажу од 4.2V и садржи 23g сумпора као активни елек-
тродни материјал који може стехиометријски да изреагује током пра-
жњења батерије, израчунајте колико сати ова нова батерија може да на-
паја телефон на коме се пуштају видео снимци, ако се креће од пуне бате-
рије.

5.0 pt

Елементарни сумпор постоји у облику S8 молекула. У реалним литијум-сумпорним батеријама, S8
се не редукује директно до Li2S током пражњења већ подлеже вишекорачним реакцијама у којима
настају различити растворни литијум-полисулфиди (Li2Sn, n = 3 − 8). Ови литијум-полисулфиди
могу да дифундују до аноде и изазовуњену корозију, што резултује губитком активног електродног
материјала. Ова појава се назива ”преносни ефекат”.

4.7 Напишите сређену једначину реакције уништавања аноде растворним
литијум-полисулфидима (Li2Sn) којом се гради Li2S.

2.0 pt
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Да би се утврдило како да се сузбије преносни ефекат, облици у којима постоје полисулфиди у
електролитима су детаљно испитивани. Li2S6 је један од карактеристичних интермедијерних про-
извода:

2Li+ + S8 + 2e− ⟶ Li2S6 + 2S

Теоријско истраживање је показало да постоје истовремено два конформера сличних енергија
Li2S6(I) и Li2S6(II) у 1,2-диметоксиетану (1,2-dimethoxyethane, DME), честом растварачу за електро-
лите у литијум-сумпорним батеријама. Дисоцијација Li2S6 у DME-у је приказана доле:

Хемијске равнотеже које укључују Li2S6, LiS−
6 , S

2−
6 и LiS•

3 у DME-у
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Табела 4.1 Гибсове енергије дисоцијације (kJmol−1) за различите реакције у DME-у (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

4.8 Користећи податке из табеле 4.1, израчунајте равнотежни однос концен-

трација два конформера у DME-у (298.15K,1bar), [Li2S6(II)]
[Li2S6(I)]

.

4.0 pt

4.9 Користећи податке из табеле 4.1, израчунајте константу дисоцијације за
Li2S6 ⟶ Li+ + LiS−

6 у DME-у (298.15K,1bar).
5.0 pt

4.10 Поређајте наведене равнотежне концентрације од највише до најниже:
[Li2S6], [LiS−

6 ], [S2−
6 ], [LiS•

3] у DME-у.
4.0 pt

4.11 Стандардниредокс потенцијалметалног литијума у водина 298.15 Kи 1 bar
износи:

𝐸−⊖− (Li+/Li) = −3.040 V

Стандардна Гибсова енергија солватације
гасовитих Li+(g) у Li+(sol) у различитим растварачима.

Li+(H2O) Li+(DME)
Δ𝐺−⊖−/kJmol−1 −116.9 −114.6

Израчунајте стандардни редокс потенцијал електроде од металног литију-
ма у DME-у.

6.0 pt

Истраживања су показала да се електромоторна сила литијум-сумпорних батерија може повећати
заменом DME са диметил-сулфоксидом (dimethyl sulfoxide, DMSO). Из овог разлога пажња истра-
живача је била усмерена и на облике полисулфида у DMSO-у.

У експерименту су нека количина Li2S и 4.81mg сумпора додати у 10.00mL DMSO, затим је све
загрејано и мешано до потпуног растварања (занемарујући промене у запремини). Претпоставите
да су у DMSO-у присутни само следећи полисулфиди: S•−

3 ，S2−
4 ，S2−

5 ，S2−
6 ，S2−

7 ，S2−
8 . Однос равнотежних

концентрација хемијских врста које садрже сумпор је износио:

[S•−
3 ] ∶ [S42−] ∶ [S52−] ∶ [S62−] ∶ [S72−] ∶ [S82−] = 17.50 ∶ 1.00 ∶ 4.50 ∶ 55.00 ∶ 5.00 ∶ 0.75
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4.12 Израчунајте полазну масу 𝑚 (у mg) Li2S који је додат у DMSO. 5.0 pt
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Ново путовање за древни сумпор

16% од укупног броја поена
Задаци 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 4.12 Укупно
Поени 2 4 4 3 1 5 2 4 5 4 6 5 45

Остварени поени

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)

масени однос:______________________________

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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Интерконверзије између оксида азота

15% од укупног броја поена
Задаци 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10 Total
Поени 4 4 2 4 3 8 4 6 4 6 45

Остварени поени

Оксиди азота (укључујући N2O,NO,NO2,N2O4 итд., обично се означавају заједнички са NOx) једни
су од главних загађивача ваздуха имогу да изазову низ проблема каошто су уништавање озонског
омотача, киселе кише, фотохемијски смог и ефекат стаклене баште. Према томе емисија у атмо-
сферу и конверзија NOx мора бити контролисана да би се побољшао квалитет ваздуха. Овде ћемо
разматрати оксидацију NO у NO2, тј. реакцију 2NO + O2 ⟶ 2NO2.

Део A

Уопштено је прихваћено да се ова реакција у атмосфери одвија следећим механизмом:

2NO −−⇀↽−− N2O2 (1)

N2O2 + O2 −−→ 2NO2 (2)

Реакције (1) и (2) и повратна реакција (1) су елементарне реакције. Реакција (1) је предравнотежна
реакција, а њена константа равнотеже исказана преко концентрација је означена са 𝐾𝑐1. Реакција
(2) је корак који одређује брзину укупне реакције и константа брзине овог корака је означена са
𝑘2.

5.1 Изведите израз за брзину укупне реакције 2NO + O2 ⟶ 2NO2 у функцији
[NO], [O2], 𝐾𝑐1 и 𝑘2.

4.0 pt

Температурна зависност 𝐾𝑐1 се може приближно описати изразом ln𝐾𝑐1 = 𝑀 − (𝑁/𝑇 ) (𝑀 и 𝑁 су
константе). Промена 𝑘2 са температуром прати Аренијусову једначину са предекспоненцијалним
фактором𝐴2 и активационом енергијом𝐸𝑎,2. Претпоставите да𝐸a,2 и𝐴2 не зависе од температуре.

5.2 Изведите изразе за предекспоненцијални фактор (𝐴+) и енергију актива-
ције (𝐸𝑎+ ) за реакцију 2NO + O2 ⟶ 2NO2 у функцији 𝑀 , 𝑁 , 𝐴2 и 𝐸𝑎,2.

4.0 pt
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Константа брзине (𝑘+) укупне реакције износи 6.63 × 105 L2mol−2min−1 на 600K, а енергија акти-
вације 1.20 kJmol−1.

5.3 Израчунајте константу брзине (у L2mol−2min−1) за ову реакцију на 700 K. 2.0 pt

Стандардне енталпије настајања (ΔfH−⊖−
m ) и стандардне ентропије (S−⊖−

m ) на 298.15 K износе:

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

Стандардне промене реакционе енталпије и ентропије за 2NO + O2 ⟶ 2NO2 се могу сматрати
независним од температуре. Узмите да су сви гасови идеални у следећим деловима задатка.

5.4 Израчунајте термодинамичку константу равнотеже (𝐾−⊖−
𝑝 ) за ову реакцију

на 600K.
4.0 pt

5.5 Израчунајте промену стандардне унутрашње енергије Δr𝑈−⊖−
m (у kJmol−1) за

ову реакцију на 600K.
3.0 pt

Експерименални подаци показују да је брзина реакције 2NO2 ⟶ 2NO + O2 независна од концен-
трација NO и O2.

5.6 Изведите израз за брзину ове реакције (константа брзине се може озна-
чити са 𝑘−) и израчунајте вредност 𝑘− на 600 K. (Ако нисте израчунали
𝐾−⊖−

𝑝 (600 K) у задатку 5.4, користите 𝐾−⊖−
𝑝 (600 K) = 350.0)

8.0 pt

Гасовити NO2 је уведен у суд константне запремине који се одржава на 600K и успостављена је
равнотежа. 20 процената реактанта је преведено у NO и O2. Узмите да су сви гасови идеални.

5.7 Израчунајте укупни притисак реакционог система у равнотежи. (Ако ни-
сте израчунали вредност 𝐾−⊖−

𝑝 (600 K) у задатку 5.4, користите 𝐾−⊖−
𝑝 (600K) =

350.0)

4.0 pt

Део B

Индустријски издувни гасови су главни извор NOx. Један од приступа за смањење емисије NOx је
оксидација NO у NO2 и накнадна апсорпција насталог NO2 апсорбенсима. Међутим, због ниске
концентрације NO у издувним гасовима, његова спонтана оксидација у атмосфери је преспора
да би задовољила потребе индустрије. Генерално, чврсти катализатори се користе за убрзавање
ове реакције. Оксидација NO се одвија на површини специфичног катализатора (CatX) следећим
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механизмом (адсорпционо место је означено као Site):

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

Узмите да се адсорпција NO, NO2 и O (настао дисоцијацијом O2) врши само у монослоју, а да се ове
хемијске врсте адсорбују на истој врсти површинских активнихместа. Удели заузетости овихместа
(𝜃, дефинисан као однос заузетих места за адсорпцију према укупном броју места) се означавају са
𝜃NO, 𝜃NO2

и 𝜃O. Тако, удео незаузетих места за адсорпцију (𝜃v) је 𝜃v = 1−𝜃NO−𝜃NO2
−𝜃O. Претпоставите

да су сви процеси адсорпције и десорпције много бржи од реакције (S3).

5.8 Изведите израз за 𝜃v у функцији [NO], [O2], [NO2] и константи брзина реак-
ција (S1)−(S4).

6.0 pt
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5.9 Одаберите тачан израз за брзину реакције 2NO(g) + O2(g) −−→ 2NO2(g)
на почетку реакције. Претпоставите да су концентрација и адсорпција NO2
занемарљиве.

(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

У случају неких катализатора, реакција на површини се одвија другим путем у односу на реакцију
(S3):

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

𝑟S+5 = 𝑘S+5𝜃NO𝜃O

Овај корак одређује брзину укупне реакције.

Катализатор (CatY) се користи за убрзавање реакције2NO + O2 ⟶ 2NO2. Када су температура и
концентрација NO константне, промена почетне брзине са концентрацијом O2 је следећа:
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5.10 Изаберите механизам који је у складу са овом кривом зависности.
(A) S3
(B) S5
(C) не може се одредити

6.0 pt
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Интерконверзије између оксида азота

15% од укупног броја поена
Задатак 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10 Укупно
Поени 4 4 2 4 3 8 4 6 4 6 45

Остварени поени

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) = ______________________________

SRB-1 T-5 A-3



Theory

A5-4
Serbian (Serbia)

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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Фосфини који омогућавају

7% од укупног броја поена
Задаци 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 Total
Поени 3 6 8 5 6 3 5 36

Остварено поена

Фосфини су фосфорни аналози амина. Фосфоров атом поседује слободни електронски пар, па се
фосфини понашају као Луисове базе и као нуклеофили. Међутим, за разлику од терцијарних ами-
на, могуће је изоловати енатиомере хиралних фосфина, као што је P1, код којих су присутна три
различита супституента. Хирални фосфини се често користе као хирални лиганди у каталитичким
реакцијама прелазних метала.

6.1 Користећи R/S ознаке, одредите апсолутну конфигурацију P1. 3.0 pt

У последње две деценије, како се нагло развијала органокатализа, појавио се велики број синтет-
ских реакција у којима се користе нуклеофилни фосфини као катализатори. Међу њима, једна од
најпознатијих реакција катализована фосфинима је Луова (3+2) циклоадициона реакција, коју је
први развио кинески научник Сјијан Лу. На пример, у присуству трифенилфосфина као катализа-
тора, етил-аленоат 1 и метил-акрилат 2 лако граде два циклопентенска деривата 3 (главни) и 4
(споредни).

Луова (3+2) циклоадиција:
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Према генерално прихваћеном механизму, Луова (3+2) реакција је формална реакција цикло-
адиције. Прво се катализатор трифенилфосфин адира као нуклеофил на етил-аленоат 1 градећи
цвитер-јонски интермедијер A, који се након тога циклизује са метил-акрилатом 2 пратећи два
реакциона пута. Реакионим путем који води ка грађењу једињења 3, in situ генерисани фосфор-
ни илидни интермедијер B се реверзибилно конвертује у интермедијер C преносом протона;
C подлеже елиминацији и даје главни поизвод 3 и ослобађа фосфински катализатор. Другим
реакционим путем који води ка једињењу 4, гради се фосфорни илидни интермедијер B’, који се
такође реверзибилно конвертује у интермедијер C’ преносом протона; C’ подлеже елиминацији и
даје споредни производ 4 и регенерише фосфински катализатор.

Механизам:
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6.2 Нацртајте две главне резонанционе структуре приказаног резонанционог
хибрида A (занемарите учешће естарске групе у делокализацији електро-
на; није потребно приказати стереохемију).

6.0 pt

6.3 Нацртајте структуре интермедијера B’ и C’ (није потребно приказивати сте-
реохемију).

8.0 pt

Под сличним условима, етил-аленоат 1 и диетил-фумарат 5 лако дају производ циклоадиције 6.
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6.4 Нацртајте структуру једињења 6 (није потребно приказивати стереохе-
мију).

5.0 pt

Асиметрична Луова (3+2) циклоадиција се може лако извести коришћењем хиралних фосфинских
катализатора. На пример, у присуству хиралног бицикличног фосфинског катализатора P2, етил-
аленоат 1 и метил-акрилат 2 лако дају енантимерно обогаћен производ циклоадиције 3 у 80% ee
(enantiomeric excess, енантиомерни вишак).

Асиметрична Луова (3+2) циклоадиција:

Једначина за израчунавање ee:

ee = 𝑛major − 𝑛minor
𝑛major + 𝑛minor

× 100%

𝑛major = количина главног енантиомера

𝑛minor = количина мање заступљеног енантиомера

6.5 Означите центре хиралности у хиралном фосфину P2 користећи астериске
(звездице). (Напомена: биће одузимани поени за сваки погрешно означе-
ни хирални центар до 0 поена на овом делу задатка)

6.0 pt

6.6 Израчунати однос 𝑛major/𝑛minor за производ 3. 3.0 pt

Луова (3+2) циклоадиција је корисна трансформација у органским синтезама. На пример, она је
успешно искоришћена да би се синтетисао (–)-хинесол, важан састојак кинеске лековите биљке
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чанг џу (Atractylodes lancea var chinensis). У присуству PPh3као катализатора, хирални циклохекса-
нон 7 циклизовао је са tert-бутил-аленоатом 8, дајући главни производ 9 и три мање заступљена
производа 10, 11 и 12. Ови производи 10−12 су сви изомери једињења 9. Једињење 9 је лако транс-
формисано у више корака у (–)-хинесол.

6.7 Међу наведеним једињењима, одаберите које не представља неки од
мање заступљених производа 10‒12.

5.0 pt
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Фосфини који омогућавају

7% од укупног броја поена
Задатак 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 Укупно
Поени 3 6 8 5 6 3 5 36

Остварени поени

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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Органски молекули живота

9% од укупног броја поена
Задатак 7.1 7.2 7.3 Укупно
Поени 12 8 12 32

Остварени поени

Синтеза сложених пептида и протеина је захтеван задатак. Кинески научници су 17. септембра
1965. синтетисали кристални говеђи инсулин по први пут и тако учинили важан корак у истражи-
вањима усмереним ка откривању тајне живота и отпочињући еру синтезе протеина.

Марка издата поводом 50. годишњице (2015) прве синтезе кристалног говеђег инсулина.

Купловање карбоксилних група са аминима да би се добиле амидне везе је најосновнија реакција
у синтези пептида и протеина. Обајвљено је да аленон 2 може да активира карбоксилну кисели-
ну 1 под благим реакционим условима градећи интермедијер 3. Интермедијер 3 затим реагује са
амином 4 дајући амид 5 у високом приносу, заједно са другим производом 6.
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Слично, N-етинил-N-метил-p-толуенсулфонамид (MYTsA) са приказаном главном резонанционом
структуром 7 (укључивање тозилне Ts групе не треба разматрати) може да активира карбоксилну
киселину на исти начин као и аленон 2.

7.1 Нацртајте структуре 7, интермедијера 9 и једињења 12. Прикажите стерео-
хемију свих стереоцентара.

12.0 pt

Како расте дужина пептидног ланца, грађење амидних веза постаје све теже, па се конвенцио-
налне кондензационе методе не могу применити за синтезу протеина. У првој синтези кристалног
говеђег инсулина, развијена је метода која се базира на хемији ацилхидразина 13 да би се оства-
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рило захтевно амидно купловање између два пептида. Према наведеним једначинама реакција,
једињење 15 лако реагује са 16 у присуству триетиламина.

Напомена: P1, P2 =пептиди

7.2 Нацртајте структуре једињења 15 и 16. 8.0 pt

Поред de novo синтезе, научницимогу дамодификују постојеће протеине. Иако постоји вишереак-
ционих места на површини протеина, као што су амино-групе, тиолне групе и карбоксилне групе,
најнуклеофилније тиолне групе су главно место за реакцију Мајклове адиције када се протеин тре-
тира електрофилним реагенсом као што је N-фенилмалеимид 18.

Под слабобазнимусловима (pH=7,5), сматра се дареагенс 19реагује са тиолним групамапротеина
20 дајући неутрални интермедијер 21 који при нападу хидроксида даје једињење 22. Једињење 22
може да се уравнотежи са ацикличним обликом 23, и да даље реагује са другим молекулом проте-
ина 20. Добијени главни производ може да постоји или у ацикличном облику 24 или у цикличном
облику 25, који су на сличан начин у равнотежи као 22 и 23.
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7.3 Нацртајте структуре интермедијера 21, једињења 24 и 25. Стереохемију
није потребно приказивати.

12.0 pt
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Органски молекули живота

9% од укупног
Задатак 7.1 7.2 7.3 Укупно
Поени 12 8 12 32

Остварени поени

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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Невероватан хирални спиро-катализатор

10% од укупног броја поена
Задатак 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 Укупно
Поени 16 2 2 2 2 8 2 2 36

Остварени поени

Хирална једињења су важна заљудско здравље. На пример, више од 50% лекова који су у тренутној
клиничкој употреби су појединачни енантиомери хиралнихмолекула.Међутим, синтеза хиралних
молекула у енантио-обогаћеном облику је велики изазов. Тим професора Ћилина Џоуа на Универ-
зитету Нанкаи у Кини развио је серију хиралних спиро-катализатора високе активности, подижући
ефикасност асиметричне синтезе на нове висине, а ови катализатори се широко користе у фар-
мацеутској индустрији. Ови катализатори могу да дају (достигну до) 99,9% ее и могу се користити
до 0,00002% молске количине у односу на стехиометријску. Ови резултати истраживања донели су
прву награду Кинеске националног наградног фонда за природне науке 2019.

Опаска:

Ar = 3, 5-(𝑡Bu)2C6H3

Део A

Синтетски пут за добијање хиралног лиганда SpiroPAP приказан је на следећој шеми.
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Опаска:

eq = еквивалент

Ar = 3, 5-(𝑡Bu)2C6H3

8.1 Нацртајте структуре 1, 2, 4 и 5. (Не треба да разматрате стереохемију) 16.0 pt

8.2 Однаведених реагенаса, који реагенс A сеНЕможе користити за трансфор-
мацију 8 у 9?
(a) NaBH(OAc)3
(b) NaBH3CN
(c) NH2NH2,NaOH
(d) NaBH4

2.0 pt

Рацемско спиро-једињење 6 реагује са (–)-ментил-хлорформијатом (10) и даје једињења 11a и 11b,
која се могу раздвојити хроматографијом на колони, што је праћено хидразинолизом при чему су
добијени оптички чисти (+)-6 и (–)-6.
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Опаска:

eq= еквивалент

8.3 Одаберите тачну изјаву од доле наведених.
(a) Једињења 11a и 11b представљају пар енантиомера.
(b) Једињења 11a и 11b представљају пар дијастереомера.
(c) Једињења 11a и 11b представљају пар cis-trans изомера.
(d) Једињења 11a и 11b представљају пар конформационих изомера.

2.0 pt

Део B

Катализатор Ir-SpiroPAP је добијен реакцијом SpiroPAP са [Ir(cod)Cl]2 (cod је циклоокта-1,5-диен) у
метанолу (MeOH) под водоником, као што је доле приказано.
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Note:

Ar = 3, 5-(𝑡Bu)2C6H3

8.4 Напишите оксидациони број Ir у катализатору Ir-SpiroPAP. 2.0 pt

8.5 Напишите број валентних електрона у d орбиталама за Ir у катализатору
Ir-SpiroPAP.

2.0 pt

Хирални спиро-катализатор Ir-SpiroPAP је искоришћен за асиметричну тоталну синтезу дитерпена
мулинанског типа 22, као што је доле приказано.

8.6 Нацртајте структуре 15 и 16, приказујући и одговарајућу стереохемију. 8.0 pt
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8.7 Од наведених реагенаса, одаберите најбољи за трансформацију B.
(a) MeLi/CeCl3
(b) MeLi/CuI
(c) MePh3P+I–, 𝑛BuLi
(d) Me3S+I–,NaH

2.0 pt

8.8 Од наведених реагенаса, одаберите најбољи за трансформацију C.
(a) MeLi/CeCl3
(b) MeLi/CuI
(c) MePh3P+I–, 𝑛BuLi
(d) Me3S+I–,NaH

2.0 pt
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Невероватан хирални спиро-катализатор

10% од укупног
Задатак 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 Укупно
Поени 16 2 2 2 2 8 2 2 36

Остварени поени

Део 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)

Део 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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Тотална синтеза капитулактона

9% од укупног броја поена
Задатак 9.1 9.2 9.3 9.4 Укупно
Поени 24 2 16 2 44

Остварени поени

Биљна врста Curculigo capitulata расте у јужној Кини и дуго се користи у традиционалној кинеској
биљној медицини за лечење многих болести. Капитулактон (1) је изолован из корена C. capitulata.
Његова структура са апсолутном конфигурацијом је недвосмислено утврђена на основу комбина-
ције спектроскопских података и тоталне синтезе.

Тотална синтеза 1 је започета јодовањем комерцијално доступног 4-бромвератрола 2, а укључи-
вала је кључни интермедијер 12, као што је приказано на следећој шеми.
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Напомена:

cat = катализатор

eq = еквивалент

9.1 Нацртајте структуре једињења 3-5, 8, 9 и 11 и прикажите стереохемију свих
стереоцентара.

24.0 pt
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(R)-Епихлорхидрин (7) је добијен из (+)-манитола (13) доле приказаним синтетским путем.

Note:

eq = еквивалент

conc = концентрована
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9.2 Међу наведеним реакционим условима, одаберите најбоље за трансфор-
мацију A.
(a) Пиридин
(b) 5% KOH/H2O
(c) 1% HCl/H2O
(d) Анхидровани ZnCl2

2.0 pt

9.3 Нацртајте структуре интермедијерних производа 15, 16, 18 и 19 и прика-
жите стереохемију свих стереоцентара.

16.0 pt

Дикетал 14 се може такође добити третирањем (+)-манитола (13) 2-метоксипропеном (23) у при-
суству каталитичке количине толуенсулфонске киселине (TsOH) у анхидрованом толуену. Модел
реакција је приказана доле.

9.4 Предложени механизам за ову реакцију укључује кључне интермедијере
(I-V), као што је приказано горе. Одаберите тачан редослед грађења ових
кључних интермедијера током реакције.
(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
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Тотална синтеза капитулактона

9% од укупног
Задатак 9.1 9.2 9.3 9.4 Укупно
Поени 24 2 16 2 44

Остварени поени

9.1 (24.0 pt)

3 (4.0 pt) 4 (4.0 pt)

5 (4.0 pt) 8 (4.0 pt)
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9.1 (cont.)

9 (4.0 pt) 11(4.0 pt)

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

SRB-1 T-9 A-3
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