
Zopakujte si základní informace ke zkoušce:

 Test obsahuje 30 úloh.
 Na jeho řešení máte 40 minut.
 U každé úlohy je jen jedna správná odpověď.
 Za každou správnou odpověď získáte bod, za špatnou 1/3 bodu ztrácíte.
 Nejlepší je řešit nejdříve snadné úlohy a k náročnějším se vrátit.
 Nebuďte nervózní z toho, že nevyřešíte všechno, to se povede málokomu.

CHE
NÁRODNÍ SROVNÁVACÍ ZKOUŠKY

T��� � ČERVNA II 2020

Datum konání zkoušky: 27. června 2020 
Počet řešitelů testu: 139
Počet úloh:  30
Průměrná vynechanost:  8 ,2 %

Správné odpovědi jsou vyznačeny.

Max. možné skóre: 30  
Max. dosažené skóre:   27,3 
Min. možné skóre:  -10 ,0 
Min. dosažené skóre:  -1,7 
Průměrné skóre:  13,1
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1. 

Které z následujících sloučenin patří mezi soli? 

I. KBr 
II. N2O 
III. KClO4 
IV. NaOH 

(A) I; II 
(B) III; IV 
(C) I; III 
(D) II; IV 
  

2. 

Kolik je mezi uvedenými látkami látek organických? 

C2H2, CaCO3, CH3COOH, CO, NH4OH, CH3OH, NH4NO3, 
CH3COCH3, NH2CONH2 

(A) 3 
(B) 4 
(C) 5 
(D) 6 
  

3. 

Vznik rzi na povrchu železa lze vyjádřit chemickou rovnicí, 
v níž na straně výchozích látek vystupují železo, kyslík a voda 
a na straně produktů hydroxid železitý. Jaký stechiometrický 
koeficient má v této rovnici kyslík, je-li správně vyčíslená? 

(A) 2 
(B) 3 
(C) 4 
(D) 6 
  

4. 

Která z uvedených činidel jsou činidla elektrofilní? 

a) (CH3)2NH  
b) CH3CH2O– 

c) H+  
d) H2O  
e) CH4  
f) CH3

+ 

(A) c, f 
(B) c, d 
(C) a, f 
(D) b, e 
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5. 

Na obrázku níže je zobrazena reakční aparatura. Jak se nazývá 
její část označená šipkou? 

 
(A) chladič 
(B) přikapávací nálevka 
(C) teploměr 
(D) alonž 
  

6. 

Kolik atomů vápníku se nachází ve 100 g vápence CaCO3? 
M(Ca) = 40 g/mol; M(C) = 12 g/mol; M(O) = 16 g/mol 

(A) 3,011 · 1023 
(B) 1,033 · 1023 
(C) 6,022 · 1023 
(D) 5,130 · 1023 
  

7. 

Denaturace bílkovin je jev, kdy dochází ke ztrátě prostorové 
struktury. Za jakých podmínek k ní nedochází? 

(A) v roztoku hydroxidu 
(B) za přítomnosti těžkých kovů 
(C) při nízké teplotě 
(D) při nízkém pH 
  

8. 

Rozhodněte, která látka nepatří mezi heterocyklické 
sloučeniny: 

(A) adenin 
(B) hemoglobin 
(C) anilin 
(D) kofein 
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9. 

Zjistěte složení směsi plynů v hmotnostních zlomcích, 
obsahuje-li směs 80 objemových % oxidu uhličitého 
a 20 objemových % vodíku. 

Předpokládejte ideální chování plynů a tlak p = 101,325 kPa 
a teplotu T = 273,15 K. Ar (H) = 1; 
Ar (C) = 12; Ar (O) = 16 

(A) w(CO2) = 0,99; w(H2) = 0,01 
(B) w(CO2) = 0,80; w(H2) = 0,20 
(C) w(CO2) = 0,20; w(H2) = 0,80 
(D) w(CO2) = 0,01; w(H2) = 0,99 
  

10. 

Který z prvků není na vzduchu samozápalný? 

(A) S 
(B) P 
(C) Na 
(D) K 
  

11. 

Při výrobě HNO3 se mezi reaktanty a produkty neobjevuje: 

(A) N2O5 
(B) NH3 
(C) NO 
(D) NO2 
  

12. 

Chlorovodík má zápach: 

(A) nasládlý 
(B) hnilobný 
(C) štiplavý 
(D) hořkomandlový 
  

13. 

Kolik valenčních elektronů mají halogeny v základním stavu?  

(A) 7 
(B) 5 
(C) 3 
(D) 1 
  

14. 

Oxid olovnato-olovičitý, známý jako červený pigment 
s triviálním názvem „suřík“ nebo „minium“, má vzorec: 

(A) Pb2O3 
(B) Pb3O4 
(C) Pb4O3 
(D) Pb3O2 
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15. 

Vyberte redoxní reakci: 

(A) Ca + 2HCl → CaCl2 + H2 
(B) CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + H2O + CO2 
(C) Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O 
(D) Ca(HCO3)2 → CaCO3 + CO2 + H2O 
  

16. 

Kolik je možných izomerů butanolu? Uvažujte pouze ty 
izomery, které mají alkoholovou skupinu. 

(A) 2 
(B) 3 
(C) 4 
(D) 5 
  

17. 

Mezi freony nepatří: 

(A) CF4 
(B) CF2Cl2 
(C) CF3Cl 
(D) CFCl3 
  

18. 

Vyber správnou charakteristiku pro methan. 

(A) Methan je jedovatý, nehořlavý plyn štiplavého zápachu. 
(B) Methan je nedýchatelný plyn štiplavého zápachu, se 

vzduchem tvoří výbušnou směs. 
(C) Methan je bezbarvý plyn bez zápachu, se vzduchem 

tvoří výbušnou směs. 
(D) Methan je nazelenalý plyn bez zápachu, se vzduchem tvoří 

výbušnou směs. 
  

19. 

Reakcí cyklohexenu s chlorem vzniká: 

(A) chlorcyklohexan 
(B) 1,2-dichlorcyklohexan 
(C) 1,3-dichlorcyklohexan 
(D) 1,1-dichlorcyklohexan 
  

20. 

Adicí vody na ethen se vyrábí: 

(A) ethandiol (ethylenglykol) 
(B) ethanol (syntetický líh) 
(C) ethylenoxid (následně epoxid) 
(D) kyselina ethanová (kyselina octová) 
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21. 

Acyklický uhlovodík souhrnného vzorce C6H14 reaguje 
s bromem pod UV zářením. Vedle organických produktů 
vzniká: 

(A) methan 
(B) bromovodík 
(C) kyselina bromná 
(D) vodíkový ion 
  

22. 

Název sloučeniny se vzorcem (CH3)3CCl je: 

(A) 2-chlor-2-methylpropan 
(B) chloroform 
(C) 2,2-dimethylchlormethan 
(D) 2,2-dimethylchlorethan 
  

23. 

Reakce  
CH3ONa + CH3CH2CH2CH2Cl → CH3OCH2CH2CH2CH3 + NaCl 
je: 

(A) substituční 
(B) eliminační 
(C) redoxní 
(D) adiční 
  

24. 

Správný systematický název sloučeniny s funkčním vzorcem 
BrCH2‒CHBr2 je: 

(A) 1,1-dibrom-2-bromethan 
(B) 1-brom-2,2-dibromethan 
(C) 1,1-dibrom-2-brommethan 
(D) 1,1,2-tribromethan 
  

25. 

Mastné kyseliny jsou stavební složkou tuků, v nichž se 
vyskytují jako estery s alkoholy. Ve svých molekulách mohou 
obsahovat 4–30 uhlíků a vyskytují se jak v nasycené, tak 
nenasycené podobě. Jednou z nejdůležitějších je kyselina, která 
je na obrázku níže. O jakou látku se jedná? 

 
(A) kyselina stearová 
(B) kyselina olejová 
(C) kyselina palmitová 
(D) kyselina linolová 
  



Chemie 

© Scio 2020  7 

26. 

Při namátkovém testování užití alkoholu na pracovišti formou 
orientační dechové zkoušky byl u jednoho ze zaměstnanců 
(zjevně pod vlivem omamné látky) prokázán výsledek 
2,7 promile v krvi. 

Kolik ml čistého lihu kolovalo v 1 litru krve výše uvedeného 
zaměstnance? Uvažujte objem krve 5 l. 

(A)   0,027 ml  
(B)   0,27 ml 
(C)   2,7 ml 
(D) 27 ml 
  

27. 

Který obecný vzorec patří sekundárním alkoholům? 

(A) R2CHOH 
(B) R3COH 
(C) RCH2OH 
(D) R2CHO 
  

28. 

Kolik vazeb σ a kolik vazeb π obsahuje aceton? 

(A) 8σ a 2π 
(B) 8σ a 1π 
(C) 7σ a 1π 
(D) 9σ a 1π 
  

29. 

Ve které z níže uvedených sloučenin je kyslík v největším 
percentuálním (%) zastoupení? 

Ar(O) = 16; Ar(H) = 1; Ar(K) = 39; Ar(Ca) = 40; Ar(C) = 12; 
Ar(S) = 32; Ar(N) = 14; Ar(Na) = 23 

(A) K2SO3 
(B) CaCO3 
(C) N2O 
(D) Na2O 
  

30. 

Pojmem „zmýdelňování tuků“ se označuje děj, při kterém 
dochází k: 

(A) adici vodíku na dvojné vazby v molekulách vyšších 
mastných kyselin. 

(B) eliminaci vodíku z molekul vyšších mastných kyselin 
a vzniku dvojných vazeb. 

(C) alkalické hydrolýze molekul triacylglyceridů za 
uvolnění glycerolu. 

(D) přeměně triacylglyceridů na steroly a vosky. 
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