
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
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Datum konání zkoušky: 28. března 2021 
Počet řešitelů testu: 174
Počet úloh:  30
Průměrná vynechanost:  13 ,7 %

Správné odpovědi jsou vyznačeny.

Max. možné skóre: 29  
Max. dosažené skóre:   23,7 
Min. možné skóre:  -9 ,7 
Min. dosažené skóre:  -1,7 
Průměrné skóre:  10,2
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1. 

Kterou reakci není možné použít pro přípravu vodíku 
v laboratoři? 

(A) Zn + HNO3(konc.) 
(B) Zn + NaOH + H2O 
(C) Zn + HCl 
(D) Zn + CH3COOH(konc.) 
  

2. 

Amfoterní není: 

(A) Al(OH)3 
(B) Cr(OH)3 
(C) Ba(OH)2 
(D) Zn(OH)2 
  

3. 

Růžový roztok manganistanu draselného se neodbarví 
při reakci s: 

(A) propylenem 
(B) ethylenem 
(C) but-2-enem 
(D) benzenem 
  

4. 

Menthol je látka přírodního původu, která chemicky patří mezi 
monoterpeny. Je obsažen v silicích máty peprné (Mentha piperita) 
a jeho vůně je dobře známa z výrobků dentální hygieny nebo všem 
milovníkům žvýkaček či mojita. Na kterém obrázku je jeho vzorec? 

(A) 

 

(B) 

 

(C) 

 

(D) 
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5. 

Který zápis je správně vyčísleným zápisem schématu: 

KMnO4 + K2S + H2SO4--› MnSO4+ K2SO4 + H2O 

(A) 8KMnO4 + 5K2S + 12H2SO4→ 8MnSO4+ 9K2SO4 + 
12H2O 

(B) 8KMnO4 + 5K2S + 6H2SO4→ 8MnSO4+ 9K2SO4 + 6H2O 
(C) 16KMnO4 + 10K2S + 24H2SO4→ 16MnSO4+ 18K2SO4 + 

24H2O 
(D) 4KMnO4 + 5K2S + 12H2SO4→ 8MnSO4+ 7K2SO4 + 12H2O 
  

6. 

Systematický název Fe4[Fe(CN)6]3 je: 

(A) hexakyanidoželeznatan železitý 
(B) hexakyanidoželezitan železnatý 
(C) hexakyanidoželezitan železitý 
(D) hexakyanidoželeznatan železnatý 
  

7. 

V suchém článku zinek: 

(A) je anodou i katodou. 
(B) je katodou. 
(C) je anodou. 
(D) není ani anodou ani katodou. 
  

8. 

Dusičnanem stříbrným se nesráží: 

(A) jodidové ionty 
(B) bromidové ionty 
(C) chloridové ionty 
(D) fluoridové ionty 
  

9. 

Fenolftalein se jako indikátor používá při titraci: 

(A) potenciometrické 
(B) komplexometrické 
(C) srážecí 
(D) acidobazické 
  

10. 

Ferrimagnetickou rudou železa z uvedených je: 

(A) Fe3O4 
(B) FeO 
(C) FeTiO3 
(D) FeCO3 
  

11. 

Jestliže reakční teplo pro reakci H2 + I2 → 2 HI je –129 kJ/mol, 
je reakční teplo reakce 2 HI → H2 + I2: 

(A) –129 kJ/mol 
(B) +129 kJ/mol 
(C) –64,5 kJ/mol 
(D) –258 kJ/mol 
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12. 

Molekula celulózy je složena z jednotek: 

(A) α-L-glukopyranózy 
(B) α-D-glukopyranózy 
(C) β-L-glukopyranózy 
(D) β-D-glukopyranózy 
  

13. 

Amylóza se dá dokázat: 

(A) Fehlingovým činidlem 
(B) Lugolovým roztokem 
(C) Tollensovým činidlem 
(D) acidobazickým indikátorem 
  

14. 

Dva vodíkové můstky v DNA jsou mezi: 

(A) adeninem a thyminem 
(B) adeninem a cytosinem 
(C) adeninem a guaninem 
(D) guaninem a cytosinem 
  

15. 

Sekundární struktura DNA (tzv. dvoušroubovice) je 
stabilizována vazbou: 

(A) vodíkovou 
(B) esterovou 
(C) iontovou 
(D) peptidovou 
  

16. 

Mezi fibrilární bílkoviny patří: 

(A) histony 
(B) kolagen 
(C) albumin 
(D) globin 
  

17. 

Při reakci v termodynamické rovnováze platí, že: 

(A) reaktanty vůbec nevznikají. 
(B) rychlost vzniku produktů je stejná jako rychlost vzniku 

reaktantů. 
(C) produkty vznikají rychleji než reaktanty. 
(D) reaktanty vznikají rychleji než produkty. 
  

18. 

Chromatografie je: 

(A) metoda založená na vážení složek vyloučených ve formě 
málo rozpustné sraženiny. 

(B) metoda založená na zbarvení oddělovaných složek. 
(C) metoda dělení složek založená na rozdílné distribuci 

směsi mezi mobilní a stacionární fází. 
(D) metoda dělení složek na základě rozdílné pohyblivosti 

ve stejnosměrném elektrickém poli. 
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19. 

Při tzv. Marshově zkoušce se tvoří zrcátko: 

(A) stříbrné 
(B) rtuťové 
(C) arsenové 
(D) platinové 
  

20. Na základě rozhodnutí NOK je úloha vyřazena. 

Jaké pH bude mít roztok kyseliny sírové o c = 0,02 mol · dm-3? 

(A)   1,4 
(B)   1,7 
(C)   2 
(D) 12,6 
  

21. 

Jaký je objem roztoku kyseliny chlorovodíkové, jehož 
hmotnostní zlomek je 0,36; hustota je 1,179 g · cm-3 a hmotnost 
je 5,062 g? 

(A) 5,97 cm3 
(B) 4,29 cm3 
(C) 2,15 cm3 
(D) 1,82 cm3 
  

22. 

Jaký objem CO2 (měřený za normálních podmínek) vznikne 
rozkladem 0,5 kg CaCO3, který obsahuje 10 % nečistot? Reakce 
probíhá podle rovnice: 

CaCO3 → CaO + CO2  

Mr(CaCO3) = 100,1; Mr(CO2) = 44,0 

(A) 220,0 dm3 
(B) 197,8 dm3 
(C) 111,7 dm3 
(D) 100,7 dm3 
  

23. 

Kolik nejvýše gramů jodidu sodného lze získat odpařením 
250 ml roztoku jodidu sodného o molární koncentraci 0,2 mol/l? 
(Mr(NaI) = 150) 

(A)   2,5 g 
(B)   5,0 g 
(C)   7,5 g 
(D)   15 g 
  

24. 

Vodík (H2) reaguje s dusíkem (N2) za vzniku amoniaku (NH3). 
Kolik gramů dusíku je potřeba, má-li reakcí vzniknout 34 gramů 
amoniaku? [Ar(H) = 1, Ar(N) = 14] 

(A) 14 g 
(B) 15 g 
(C) 17 g 
(D) 28 g 
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25. 

Vyber správnou variantu: 

(A) Směs je soustava složená ze souboru různých částic. 
(B) Koloidní roztok je heterogenní směsí. 
(C) Má-li soustava ve všech místech stejné vlastnosti, 

je heterogenní. 
(D) Soustava nemůže mít homogenní oblasti (fáze). 
  

26. 

Mezi exergonické (exoergní) děje nepatří: 

(A) vyzrávání kompostu 
(B) kvašení 
(C) buněčné dýchání 
(D) elektrolýza 
  

27. 

Elementární rtuť je nejjedovatější ve skupenství: 

(A) pevném 
(B) plynném 
(C) kapalném 
(D) všechna skupenství jsou toxicky srovnatelná 
  

28. 

Adenosin se skládá přesně z: 

(A) adeninu 
(B) adeninu a zbytku kyseliny trihydrogenfosforečné 
(C) adeninu a β-D-ribofuranózy 
(D) adeninu, β-D-ribofuranózy a zbytku kyseliny 

trihydrogenfosforečné 
  

29. 

Sloučenina 2-methoxy-2methylbutan patří mezi: 

(A) hydroxysloučeniny 
(B) estery 
(C) ethery 
(D) poloacetaly 
  

30. 

Zcela nevhodné, nesprávné je pro D-glukózu označení: 

(A) krevní cukr 
(B) hroznový cukr 
(C) dextróza 
(D) levulóza 
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