
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.
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Max. dosažené skóre:   27,7 
Min. možné skóre:  -10 ,0 
Min. dosažené skóre:  -3,3 
Průměrné skóre:  12,6
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1. 

Vlivem rotace C−C vazeb mohou v molekule vzn ikat : 
(A) různé konstituce 
(B) různé konformace  
(C) různé antipody 
(D) různé optické izomery 
  
2. 

V tucích jsou obsaženy tzv. mastné kyseliny. Tyto látky se 
mimo jiné vyznačují: 

(A) polárním řetězcem 
(B) většinou sudým počtem uhlíků v řetězci  
(C) přítomností benzenového jádra 
(D) dvěma atomy halogenů, navázanými v polohách 9 a 12 
  
3. 

Kolika řetězovým a polohovým izomerům náleží molekulový 
vzorec C5H10? 
(A) 10 
(B)   7 
(C)   6 
(D)   4 
  
4. 

Kolik násobných vazeb je v cyklické moleku le glukózy? 
(A) 0 
(B) 1 
(C) 2 
(D) 5 
  
5. 

Reakcí fenolu s kyselinou dusičnou za přítomnosti kyseliny 
sírové prakticky nevzniká: 

(A) 4-nit rofenol 
(B) o-nitrofenol 
(C) p-nitrofenol 
(D) m-nitrofenol  
  
6. 

Pacient trpící diabetem měl při posledním měření h ladinu 
glukózy v krvi (tzv. glykémie) ve výši 10 mmol/l. Je-li 
průměrné množství krve v těle dospělého člověka 5,5 litru, jaké 
je teoretické množství rozpuštěné glukózy (C6H12O6)? 
Výsledek zaokrouhlete na jedno desetinné číslo. 

M(C) = 12 g/mol; M(H) = 1 g/mol; M(O) = 16 g/mol 
(A) 0,9 g  
(B) 3,3 g  
(C) 9,9 g 
(D) 33,0 g 
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7. 

Elekt rolýzou vodného roztoku chloridu sodného se přímo 
v elektro lyzéru vyrábí mimo jiné: 

(A) kyslík 
(B) hydroxid sodný 
(C) kyselina chlorovodíková 
(D) sodík 
  
8. 

Lidský genom je tvořen přib ližně třemi miliardami párů 
nukleotidů. Z nich 5 % tvoří funkční geny. Uvnitř genů zabírají 
80 % regulační oblasti a introny, 20 % tvoří exony. Kolik 
proteinů přibližně kóduje lidský genom, obsahují-li moleku ly 
lidských bílkovin průměrně 1000 aminokyselin?  
(A)   3 000 
(B) 10 000 
(C) 30 000 
(D) 60 000 
  
9. 

Vyberte, která z následujících rovnic popisuje oxidačně-redukční 
děj. 
(A) CaCO3 →  CaO + CO2 
(B) CuSO4 + 2 NaOH → Cu(OH)2 + Na2SO4  
(C) SO2 + H2O → H2SO3  
(D) 2 H2 + O2 → 2 H2O 
  
10. 

Který z následujících oxidů se nejvíce podílí na vzniku 
skleníkového efektu? 

(A) CO 
(B) CO2 
(C) NO 
(D) CuO 
  
11. 

Jakou barvu bude mít p lamen, do jehož nesvítivé oblasti 
vložíme sloučeninu sodíku? 
(A) žlutou 
(B) zelenou 
(C) červenou 
(D) růžovou 
  
12. 

Jaké pH má roztok kyseliny sírové o koncentraci 0,01 mol/l?  
Zaokrouhlujte na jedno desetinné místo. 
(A) 0,3 
(B) 1,7 
(C) 2 
(D) 9,3 
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13. 

Pomocí následující tabulky rozhodněte, které tvrzení o síranech 
alkalických kovů je obecně nesprávné . 

 rozpustnost (g látky/100 g vody): 

Sůl: 0 °C 20 °C 100 °C 

K2SO4 7,3 11,1 24,1 

Li2SO4. H2O 36,2 34,8 31,0 

Na2SO4. 10H2O 5,0 19,0 42,3 

(A) Sírany se z roztoků vylučují při ochlazování. 
(B) Při běžné laboratorní teplotě je nejlépe rozpustný síran 

lithný. 
(C) Při vysoké teplotě je nejhůře rozpustný síran draselný. 
(D) Rozpustnost síranu sodného je nejvíce závislá na teplotě. 
  
14. 

Pro neutralizaci 12,5 ml roztoku HClO4 bylo spotřebováno 
právě 15 ml 0,2 M roztoku KOH. Jakou měl roztok kyseliny 
koncentraci? 
(A) 0,02 mol · dm–3 
(B) 0,12 mol · dm–3 
(C) 0,24 mol  · dm–3 
(D) 0,62 M 
  
15. 

Přibližně stejnou hmotnost mají: 
(A) moleku ly a elektrony 
(B) protony a elektrony 
(C) protony a neutrony 
(D) neutrony a elektrony 
  
16. 

Vyberte nejsilnější zásadu: 

(A) KOH 
(B) C2H5OH 
(C) NH4OH 
(D) Mg(OH)2 
  
17. 

a Al + b HCl → xAlCl3 + y H2. Které vyčíslení chemické 
rovnice je správné? 

a, b, x, y odpovídá v daném pořadí: 
(A) 2, 3, 2, 1 
(B) 1, 4, 1, 2 
(C) 1, 3, 1, 1 
(D) 2, 6, 2, 3  
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18. 

Které tvrzení není v souladu s poznatky o barevnosti látek? 

(A) Je způsobena absorpcí různých vlnových délek vid itelného 
světla. 

(B) Projevuje se zejména u molekul, které mají všechny 
elektrony s párované. 

(C) Je charakteristická zejména pro sloučeniny přechodných 
kovů. 

(D) Chromofory obsahují uhlíkatý řetězec, ve kterém je vždy 
systém konjugovaných dvojných vazeb. 

  
19. 

Empirický vzorec sloučeniny je CH2O2, její relativní 
moleku lová hmotnost je 46. Souhrnný vzorec odpovídá: 
(A) formaldehydu 
(B) kyselině mravenčí  
(C) methanolu 
(D) ethanolu 
  
20. 

Při laboratorní práci máte používat 0,5M roztok NaOH. Vaším 
úkolem je připravit ho pro celou skupinu v objemu 1 litr. Kolik 
gramů NaOH budete navažovat? 

Ar(Na) = 23;  Ar(O) = 16; Ar(H) = 1 
(A)   0,5 g 
(B) 20,0 g 
(C) 25,5 g 
(D) 40,0 g 
  
21. 

Označte pravdivé tvrzení o d ihydroxyacetonu. 

(A) má chirární centrum 
(B) je to aldóza 
(C) je to ketóza 
(D) je to pentóza 
  
22. 

Glukóza je monosacharid nezbytný pro činnost lidského 
organismu. Konečným produktem jejího aerobního štěpení 
v lidském těle je: 
(A) voda 
(B) voda a oxid uhličitý 
(C) močovina  
(D) amoniak a voda 
  
23. 

Sloučenina, na kterou se navazuje acetylkoenzym A (acetyl-CoA) 
v citrátovém cyklu, je: 
(A) kyselina pyrohroznová 
(B) kyselina mléčná 
(C) kyselina oxaloctová  
(D) kyselina cit ronová 
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24. 

Označte tvrzení, které neplatí o kyselině o lejové: 
(A) obsahuje jednu dvojnou vazbu (C=C) 
(B) adicí vodíku z ní vzn iká kyselina oktadekanová 
(C) patří mezi nenasycené mastné kyseliny 
(D) systematicky ji můžeme označit jako 

cis-hexadec-9-enovou (cis-9-hexadecenovou) 
  
25. 

Cyklohexanol patří mezi: 
(A) primární alkoholy 
(B) sekundární alkoholy 
(C) fenoly 
(D) aromat ické alkoholy 
  
26. 

O kterou z níže uvedených reakcí se jedná, když víme, že jde 
o mnohonásobnou adici, při níž dochází k prodlužování 
uhlíkového řetězce?  
(A) o nitraci 
(B) o sulfonaci 
(C) o oxidaci 
(D) o polymeraci  
  
27. 

Vyberte dvojici látek, které patří mezi uhlovodíky. 
(A) butanon, aceton 
(B) acetylen, ethylen 
(C) methanol, ethanol 
(D) glukóza, celu lóza 
  
28. 

Který název neodpovídá názvu sloučeniny s racionálním 
vzorcem CH3COOC2H5? 
(A) ethyl-metaldehyd 
(B) ethyl-acetát 
(C) ethyl-ethanoát 
(D) ethylester kyseliny octové 
  
29. 

V molekule ethenu se nachází dvojná i jednoduché vazby. 
Kolik elektronů se podílí na vzniku dvojné vazby? 
(A) 2 
(B) 4 
(C) 6 
(D) 8 
  
30. 

Mezi molekulami vody působí: 
(A) koordinační síly 
(B) kyslíkové můstky 
(C) vodík ové vazby 
(D) iontové síly 
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