
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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Datum konání zkoušky: 17. dubna 2021 
Počet řešitelů testu: 333
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Správné odpovědi jsou vyznačeny.
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Max. dosažené skóre:   27,3 
Min. možné skóre:  -10 
Min. dosažené skóre:  -3,7 
Průměrné skóre:  7,3
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1. 

Při které reakci nevzniká jedovatý plyn? 

(A) FeS + 2HCl → FeCl2 + H2S 
(B) 2KMnO4 + 16HCl → 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 + 8H2O 
(C) H2SO4 + NaCl → NaHSO4 + HCl 
(D) Na2CO3 + 2HCl → 2NaCl + H2O + CO2 
  

2. 

Ethyl-butanoát patří do skupiny sloučenin: 

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

3. 

Dimerací acetylenu vzniká: 

(A) vinylacetylen (but-1-en-3-yn) 
(B) butadien (buta-1,3-dien) 
(C) butadiyn (buta-1,3-diyn) 
(D) butyn (but-2-yn) 
  

4. 

Který z monoterpenů není kyslíkatý derivát? 

(A) limonen 
(B) menthol 
(C) citral 
(D) karvon 
  

5. 

Který zápis je správně vyčísleným zápisem schématu: 

KMnO4 + KI + H2SO4→ MnSO4+ K2SO4+ I2 + H2O 

(A) 2KMnO4 + 10KI + 8H2SO4→ 2MnSO4+ 6K2SO4+ 5I2 + 
8H2O 

(B) 2KMnO4 + 6KI + 6H2SO4→ 2MnSO4+ 4K2SO4+ 5I2 + 6H2O 
(C) 2KMnO4 + 8KI + 7H2SO4→ 2MnSO4+ 5K2SO4+ 5I2 + 7H2O 
(D) 2KMnO4 + 10KI + 4H2SO4→ 2MnSO4+ 6K2SO4+ 5I2 + 4H2O 
  

6. 

Vzorec kyseliny tetrachloridozlatité je: 

(A) H2[AuCl4] 
(B) HAu4Cl 
(C) H[AuCl4] 
(D) H[AuCl]4 
  

7. 

Když se rozbije rtuťový teploměr o dlažbu: 

(A) rtuť zůstane nalepená na střepech 
(B) rtuť se vylije a utvoří loužičku 
(C) rtuť se “rozběhne“ po podlaze v podobě malých 

kapiček 
(D) rtuť se okamžitě vypaří 
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8. 

Pro oxidační čísla železa vystaveného působení atmosférického 
vzduchu platí: 

(A) +II je stabilnější než +III 
(B) +III je stabilnější než +II 
(C) +II je stejně stabilní jako +III 
(D) +II i +III jsou nestabilní 
  

9. 

Při acidimetrii se jako odměrné činidlo používá roztok 

(A) kyseliny, kterým se stanovují látky se zásaditou reakcí. 
(B) kyseliny, kterým se stanovují látky s kyselou reakcí. 
(C) zásady, kterým se stanovují látky s kyselou reakcí. 
(D) kyseliny, kterým se stanovují látky s kyselou nebo 

zásaditou reakcí. 
  

10. 

Silikagel používaný k sušení a vysoušení obsahuje: 

(A) oxid křemičitý 
(B) sírany 
(C) siřičitany 
(D) síru 
  

11. 

Rozklad peroxidu vodíku probíhá podle následující rovnice 
2 H2O2 → 2 H2O + O2. Tuto reakci můžeme urychlit pomocí 
katalyzátoru, např. burel (MnO2). V takovém případě je reakční 
teplo reakce oproti nekatalyzované reakci: 

(A) vyšší 
(B) nižší 
(C) stejné 
(D) nelze určit 
  

12. 

V molekule amylopektinu jsou glykosidové vazby: 

(A) jen α 1-4 
(B) jen β 1-4 
(C) β 1-4 a β 1-6 
(D) α 1-4 a α 1-6 
  

13. 

Aldopentózou je: 

(A) glyceraldehyd 
(B) ribóza 
(C) ribulóza 
(D) fruktóza 
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14. 

Glykosidová vazba nevzniká při reakci poloacetalového 
hydroxylu sacharidu s: 

(A) OH skupinou jiného sacharidu 
(B) OH skupinou alkoholu 
(C) OH skupinou karboxylu 
(D) NH skupinou dusíkatých bází 
  

15. 

Terciární struktura bílkovin je dána uspořádáním α-helixů nebo 
β-skládaných listů (β-sheet) do konečného prostorového 
uspořádání molekuly bílkoviny. Na terciární struktuře se 
primárně nepodílí: 

(A) peptidová vazba 
(B) iontová vazba 
(C) van der Waalsovy vazby 
(D) vodíkové můstky 
  

16. 

Vyberte variantu, ve které je správně zapsáno vlákno RNA, 
které vznikne při transkripci podle kódujícího vlákna DNA. 

3´........ GTAGATTCA ........ 5´ 

(A) 3´........ CAUCUAAGU ........ 5´ 
(B) 5´........ CAUCUAAGU ........ 3´ 
(C) 5´........ CATCTAAGT ........ 3´ 
(D) 3´........ CATCTAAGT ........ 5´ 
  

17. 

Vnitřní energie soustavy se z hodnoty celé energie dá odečíst 
poté, co oddělíme energii: 

(A) jen kinetickou 
(B) jen potencionální 
(C) kinetickou a potencionální 
(D) vazeb 
  

18. 

V polarografii je měřena: 

(A) intenzita světla 
(B) velikost proudu 
(C) velikost náboje 
(D) změna teploty 
  

19. 

Vypočítejte pH vodného roztoku hydroxidu vápenatého 
o koncentraci 5 · 10-3 mol · dm-3. 

(A)   8,5 
(B)   9,0 
(C) 10,0 
(D) 12,0 
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20. 

Jaký je hmotnostní zlomek roztoku chloridu sodného, který 
vznikne smísením 270 g desetiprocentního roztoku soli a 600 g 
dvacetipětiprocentního roztoku soli? Mr(NaCl) = 58,5 g · mol-1 

(A) 16,82 % 
(B) 18,00 % 
(C) 20,34 % 
(D) 21,32 % 
  

21. 

Kolik molů sodíku je v 1,5 l Korunní kyselky, když je na lahvi 
uvedeno množství sodných iontů 74,7 mg v 1 litru? 

Ar(Na) = 23 

(A) 4,87 · 10-3 mol 
(B) 4,87 mol 
(C) 2,54 · 10-3 mol 
(D) 2,54 mol 
  

22. 

Do balonu bylo napuštěno 224 litrů (dm3) plynného vodíku. 
Jakou hmotnost má plyn uvnitř balonu? Uvažujte standardní 
podmínky a zaokrouhlujte na jedno desetinné místo. 

M(H) = 1 g/mol 

(A) 10,0 g 
(B) 11,2 g 
(C) 20,0 g 
(D) 22,4 g 
  

23. 

Vodík s kyslíkem reagují za vzniku vody podle rovnice: 

2 H2 + O2 → 2 H2O 

Pokud necháte reagovat kyslík s vodíkem postupně ve třech 
různých poměrech hmotnosti, ve kterém případě vznikne 
největší množství vody? 

Ar(H) = 1; Ar(O) = 16 

(A) 32 g vodíku + 32 g kyslíku 
(B) 48 g vodíku + 16 g kyslíku 
(C) 16 g vodíku + 48 g kyslíku 
(D) ve všech třech případech vznikne 36 g vody 
  

24. 

Ve školní laboratoři jste dostali za úkol připravit do zásoby 3M 
roztok hydroxidu sodného (NaOH). Máte k dispozici 1 kg této 
látky. Jaký objem příslušného roztoku připravíte? Zaokrouhlujte 
na jedno desetinné místo. 

Ar(Na) = 23; Ar(O) = 16; Ar(H) = 1 

(A) 5,3 litru 
(B) 6,5 litru 
(C) 7,9 litru 
(D) 8,3 litru 
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25. 

Rozpustnost halitu (kamenné soli) ve vodě by se v závislosti na 
teplotě dala popsat: 

(A) Se změnou teploty vody se rozpustnost halitu nemění. 
(B) Se vzrůstající teplotou vody se rozpustnost halitu 

zvyšuje. 
(C) S klesající teplotou vody se rozpustnost halitu zvyšuje. 
(D) Halit je ve vodě nerozpustný bez ohledu na její teplotu. 
  

26. 

Vyber správnou variantu: 

(A) Všechny exotermické reakce mohou být zdrojem 
energie. 

(B) Termochemické zákony se nezabývají hodnotami 
reakčních tepel. 

(C) Termodynamika studuje rychlost chemické reakce. 
(D) Při endotermických reakcích se uvolňuje teplo. 
  

27. 

Aceton se nedá vyrobit: 

(A) oxidací kumenu [(propan-2-yl)benzen, isopropylbenzen] 
(B) oxidací propan-2-olu 
(C) oxidací propan-1-olu 
(D) oxidací isopropylalkoholu 
  

28. 

Masné výrobky sulc a tlačenka “drží pohromadě“ díky: 

(A) kolagenu 
(B) globulinu 
(C) keratinu 
(D) trombinu 
  

29. 

Ke vzniku peptidů a bílkovin nedochází: 

(A) v chloroplastech 
(B) v jádře buňky 
(C) v mitochondriích 
(D) na ribozómech 
  

30. 

Židličkovou konformaci nemá: 

(A) glukopyranóza 
(B) manopyranóza 
(C) galaktopyranóza 
(D) fruktofuranóza 
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