
Zopakujte si základné informácie ku skúške::

 Test obsahuje 30 úloh.
 Na riešenie máte 40 minút.
 Každá úloha má správnu len jednu odpoveď.
 Za každú správnu odpoveď získavate bod, za každů nesprávnu odpoveď se vám 1/3 bodu odčíta.
 Najlepšie je riešiť najskôr jednoduché úlohy a k náročnejším sa vrátiť.
 Nebudte nervózni z toho, že nevyriešite všetko, to sa podarí málokomu.
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1. 

Pri ktorej reakcii 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. 

Etyl-butanoát patrí do skupiny zlúčenín: 

(A) étery 
(B) estery 
(C) poloacetály 
(D) aldoly 
  

3. 

Dimerizáciou acetylénu vzniká: 

(A) vinylacetylén (but-1-én-3-ín) 
(B) butadién (buta-1,3-dién) 
(C) butadiín (buta-1,3-diín) 
(D) butín (but-2-ín) 
  

4. 

Ktorý z monoterpénov nie je kyslíkatý derivát? 

(A) limonén 
(B) mentol 
(C) geraniol 
(D) gáfor 
  

5. 

Ktorý zápis je správne vyčísleným zápisom rovnice: 

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 tetrachlórozlatitej je: 

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

7. 

Keď sa rozbije ortuťový teplomer o dlažbu: 

(A) ortuť zostane nalepená na črepinách 
(B) ortuť sa vyleje a vytvorí mláčku 
(C) ortuť sa „rozprskne“ po podlahe v podobe malých 

kvapôčok 
(D) ortuť sa okamžite vyparí 
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8. 

Pre oxidačné čísla železa vystaveného pôsobeniu 
atmosférického vzduchu platí: 

(A) +II je stabilnejšie ako +III 
(B) +III je stabilnejšie ako +II 
(C) +II je rovnako stabilné ako +III 
(D) +II aj +III sú nestabilné 
  

9. 

Pri acidometrii sa ako odmerné činidlo používa roztok 

(A) kyseliny, ktorým sa stanovujú látky so zásaditou 
reakciou. 

(B) kyseliny, ktorým sa stanovujú látky s kyslou reakciou. 
(C) zásady, ktorým sa stanovujú látky s kyslou reakciou. 
(D) kyseliny, ktorým sa stanovujú látky s kyslou alebo 

zásaditou reakciou. 
  

10. 

Silikagel používaný na sušenie a vysúšanie obsahuje: 

(A) oxid kremičitý 
(B) sírany 
(C) siričitany 
(D) síru 
  

11. 

Rozklad peroxidu vodíka prebieha podľa nasledujúcej rovnice: 
2 H2O2 → 2 H2O + O2. Túto reakciu môžeme urýchliť pomocou 
katalyzátora, napr. burel (MnO2). V takom prípade je reakčné 
teplo reakcie oproti nekatalyzovanej reakcii: 

(A) vyššie 
(B) nižšie 
(C) rovnaké 
(D) nie je možné určiť 
  

12. 

V molekule amylopektínu sú glykozidické väzby: 

(A) len α 1-4 
(B) len 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. 

Glykozidická väzba nevzniká pri reakcii poloacetálového 
hydroxylu sacharidu s: 

(A) OH skupinou iného sacharidu 
(B) OH skupinou alkoholu 
(C) OH skupinou karboxylu 
(D) NH skupinou dusíkatých báz 
  

15. 

Terciárna štruktúra bielkovín je daná usporiadaním α-helixov 
alebo β-skladaných listov do konečného priestorového 
usporiadania molekuly bielkoviny. Na terciárnej štruktúre sa 
primárne nepodieľa: 

(A) peptidová väzba 
(B) iónová väzba 
(C) van der Waalsove väzby 
(D) vodíkové mostíky 
  

16. 

Vyberte variantu, v ktorej je správne napísané vlákno RNA, 
ktoré je vytvorené počas transkripcie podľa kódovacieho DNA 
vlákna. 

3´........ GTAGATTCA ........ 5´ 

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

17. 

Vnútorná energia sústavy sa z hodnoty celkovej energie dá určiť 
potom, čo oddelíme energiu: 

(A) len kinetickú 
(B) len potenciálnu 
(C) kinetickú a potenciálnu 
(D) väzieb 
  

18. 

V polarografii sa meria: 

(A) intenzita svetla 
(B) veľkosť prúdu 
(C) veľkosť náboja 
(D) zmena teploty 
  

19. 

Vypočítajte pH vodného roztoku hydroxidu vápenatého 
s koncentráciou 5·10-3 mol·dm-3. 

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

Aký je hmotnostný zlomok roztoku chloridu sodného, ktorý 
vznikne zmiešaním 270 g desaťpercentného roztoku soli a 600 g 
dvadsaťpäťpercentného roztoku soli? Mr(NaCl) = 58,5 g · mol-1 

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

21. 

Koľko mólov sodíka je v 1,5 l Korunnej kyselky, keď je na 
fľaške uvedené množstvo sodných iónov 74,7 mg v 1 litri? 

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 balóna bolo napustených 224 litrov (dm3) plynného vodíka. 
Akú hmotnosť má plyn vo vnútri balóna? Uvažujte štandardné 
podmienky a zaokrúhľujte na jedno desatinné miesto. 

M(H) = 1 g/mol 

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

23. 

Vodík s kyslíkom reaguje za vzniku vody podľa rovnice: 

2 H2 + O2 → 2 H2O 

Ak necháte reagovať kyslík s vodíkom postupne v troch rôznych 
pomeroch hmotností, v ktorom prípade vznikne najväčšie 
množstvo vody? 

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

(A) 32 g vodíka + 32 g kyslíka 
(B) 48 g vodíka + 16 g kyslíka 
(C) 16 g vodíka + 48 g kyslíka 
(D) vo všetkých troch prípadoch vznikne 36 g vody 
  

24. 

V laboratóriu ste dostali za úlohu pripraviť 3M roztok hydroxidu 
sodného (NaOH). Máte 1 kg tejto látky. Aký objem príslušného 
roztoku pripravíte? Zaokrúhľujte na jedno desatinné miesto. 

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

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

Rozpustnosť halitu (kamennej soli) vo vode by sa v závislosti od 
teploty dala popísať: 

(A) So zmenou teploty vody sa rozpustnosť halitu nemení. 
(B) So vzrastajúcou teplotou vody sa rozpustnosť halitu 

zvyšuje. 
(C) S klesajúcou teplotou vody sa rozpustnosť halitu zvyšuje. 
(D) Halit je vo vode nerozpustný bez ohľadu na jej teplotu. 
  

26. 

Vyber správny variant: 

(A) Všetky exotermické reakcie môžu byť zdrojom energie. 
(B) Termochemické zákony sa nezaoberajú hodnotami 

reakčných tepiel. 
(C) Termodynamika študuje rýchlosť chemickej reakcie. 
(D) Pri endotermických reakciách sa uvoľňuje teplo. 
  

27. 

Acetón sa nedá vyrobiť: 

(A) oxidáciou kuménu [(propán-2-yl)benzén, izopropylbenzén] 
(B) oxidáciou propán-2-olu 
(C) oxidáciou propán-1-olu 
(D) oxidáciou izopropylalkoholu 
  

28. 

Mäsové výrobky huspenina a tlačenka „držia pohromade“ 
vďaka: 

(A) kolagénu 
(B) globulínu 
(C) keratínu 
(D) trombínu 
  

29. 

K vzniku peptidov a bielkovín nedochádza: 

(A) v chloroplastoch 
(B) v jadre bunky 
(C) v mitochondriách 
(D) na ribozómoch 
  

30. 

Stoličkovú konformáciu nemá: 

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