
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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1. 

V laboratorním návodu je uvedeno, že potřebujeme připravit 

400 ml roztoku ethanolu, kde bude objemové procento 

ethanolu 34 %. Jaký objem vody potřebujeme k přípravě tohoto 

roztoku (zanedbejte objemovou kontrakci)? 

(A) 16,5 ml 

(B) 34 ml 

(C) 136 ml 

(D) 264 ml 
  

2. 

Které tvrzení o sacharidech je správné? 

(A) V jejich molekulách jsou obsaženy pouze prvky C, H, N. 

(B) Vznikají v rostlinách fotosyntézou z vody a oxidu 

uhličitého. 

(C) Mají využití pouze v potravinářství. 

(D) Vznikají v rostlinách fotosyntézou z vody a kyslíku. 
  

3. 

Vyberte správné tvrzení o 2-chlorbutan-2-olu: 

(A) Jeho bod varu bude nižší než bod varu chlorbutanu. 

(B) Může být připraven adicí chloru na but-1-en. 

(C) Nevyskytuje se ve formě optických izomerů. 

(D) Jeho molekuly mohou tvořit mezi sebou vodíkové 

vazby. 
  

4. 

V závislosti na tom, jaká oxidační čísla mohou prvky zaujímat 

ve svých sloučeninách, může být řada prvků připravena 

redukcí nebo oxidací svých sloučenin. Která z následujících 

příprav prvku ze sloučenin však není rozhodně možná? 

(A) vodík redukcí 

(B) síra oxidací 

(C) fluor redukcí 

(D) kyslík oxidací 
  

5. 

„kujnost, elektrická vodivost, odolnost vůči neoxidujícím 

kyselinám“ 

Pro kterou skupinu prvků jsou typické uvedené vlastnosti? 

(A) ušlechtilé kovy 

(B) alkalické kovy 

(C) kovy skupiny zinku 

(D) chalkogeny 
  

6. 

Vyberte, prvek který bude reagovat s kyselinou 

chlorovodíkovou za uvolňování vodíku. 

(A) měď 

(B) zinek 

(C) stříbro 

(D) platina 
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7. 

Co nepatří mezi triviální chemické názvy reálných 

chemických látek? 

(A) stříbrná skalice 

(B) modrá skalice 

(C) zelená skalice 

(D) bílá skalice 
  

8. 

Jaký objem 0,2M roztoku hydroxidu sodného můžeme 

připravit z 15 gramů této látky? 

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

(A) 0,075 dm
3
 

(B) 0,533 dm
3
 

(C) 0,750 dm
3
 

(D) 1,875 dm
3
 

  

9. 

Máme k dispozici roztok A, který vznikl rozpuštěním 3,4 g 

NaCl v 500 ml vody, a roztok B, který vznikl rozpuštěním 

4,8 g NaCl v 500 ml vody. Vypočítejte hmotnostní procento 

výsledného roztoku C, který vznikne slitím roztoků A a B. 

(Hustota vody je 1 g. cm
-3

.) 

(A) 0,81 % 

(B) 0,68 % 

(C) 0,96 % 

(D) 0,82 % 
  

10. Úloha byla na základě veřejné oponentury vyřazena. 

Při spalování methanu vzniká oxid uhličitý a voda. Při reakci 

se uvolňuje 891 kJ/mol. Jaká je energetická bilance reakce, 

dojde-li ke spálení 3 molů methanu? 

(A) ΔH = −2412 kJ 

(B) ΔH = −268 kJ 

(C) ΔH = 268 kJ 

(D) ΔH = 2412 kJ 
  

11. 

Kyselina chlorovodíková je silná minerální kyselina, která je 

jako 0,3–0,4% roztok součástí žaludečních šťáv a napomáhá 

trávení potravy. Někteří lidé mají se zažíváním problémy 

a dochází u nich k návratu části natrávené potravy zpět do 

jícnu. Toto onemocnění je známo jako „pálení žáhy“ 

způsobované právě přítomnou kyselinou chlorovodíkovou. Pro 

zmírnění důsledků tohoto nepříjemného onemocnění se 

používají různé přípravky, jež obsahují např. hydroxid 

hořečnatý, který reaguje s přítomnou kyselinou. Jak se tento 

typ reakcí nazývá? 

(A) neutralizace 

(B) esterifikace 

(C) extrakce 

(D) eliminace 
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12. 

Který z následujících dějů je příkladem redoxní reakce? 

(A) výroba kovů elektrolýzou 

(B) průběh neutralizace 

(C) změna skupenství 

(D) destilace 
  

13. 

Vyberte částici, která je k iontu HPO4
2–

 konjugovanou zásadou 

(dle Brönsteda): 

(A) H3PO4 

(B) H2PO4
–
 

(C) PO4
3–

 

(D) PO3
–
 

  

14. 

Amfoterním oxidem je: 

(A) Al2O3 

(B) Mn2O7 

(C) V2O5 

(D) SiO2 
  

15. 

Po chvíli žvýkání chlebové kůrky pocítíme v ústech nasládlou 

chuť. Která z následujících látek je za tuto změnu zodpovědná? 

(A) inzulín 

(B) glycerol 

(C) sacharín 

(D) ptyalin 
  

16. 

Vyberte, která z následujících látek neobsahuje v molekule ani 

jednu monosacharidovou jednotku: 

(A) DNA 

(B) chitin 

(C) ATP 

(D) cholesterol 
  

17. 

Vyberte správné seřazení kroků metabolického odbourání 

glukosy v rostlinných buňkách: 

(A) citrátový cyklus → glykolýza → dýchací řetězec 

(B) glykolýza → citrátový cyklus → fotosyntéza 

(C) glykolýza → citrátový cyklus → dýchací řetězec 

(D) fotosyntéza → citrátový cyklus → glykolýza 
  

18. 

Jak se dá dokázat přítomnost škrobu? 

(A) působením Tollensova činidla, kdy dochází k modrému 

zabarvení 

(B) působením Fehlingova činidla 

(C) působením jodové tinktury 

(D) Biuretovou reakcí 
  



Chemie 

© Scio 2018 5 

19. 

Který z polysacharidů nepatří strukturně mezi polymery 

glukosy − glukany? 

(A) celulosa 

(B) glykogen 

(C) amylopektin 

(D) chitin 
  

20. 

Označte nepravdivé tvrzení, které se týká enzymů: 

(A) zvyšují aktivační energii 

(B) urychlují chemické reakce 

(C) snižují aktivační energii 

(D) jsou specifické 
  

21. 

Který ze vzorců zobrazuje nukleotid DNA? 

(A) 

 
 

(B) 

 

(C) 

 

(D) 
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22. 

Rozhodněte, které z následujících tvrzení neplatí: 

(A) Vitaminy jsou látky různé chemické povahy, jsou součástí 

enzymů, které v organismu plní funkci katalyzátorů 

biochemických reakcí. 

(B) Alkaloidy jsou chemické látky zásaditého charakteru, 

převážně rostlinného původu, také využívané jako léčiva. 

(C) Hormony jsou látky výhradně proteinového nebo 

peptidového charakteru, které organismus stejně jako 

vitaminy potřebuje ke správnému fungování, umí je ale 

sám vyrobit. 

(D) Protilátky jsou proteiny, patří mezi imunoglobuliny 

a specificky se vážou na antigen. 
  

23. 

Která organická sloučenina se nepoužívá jako zdroj energie? 

(A) methan 

(B) ethyn 

(C) tetrachlormethan 

(D) ethanol 
  

24. 

Které z následujících tvrzení o ropě a jejím zpracování je 

správné? 

(A) Lehké topné oleje získávané při zpracování ropy frakční 

destilací jsou tvořeny převážně uhlovodíky s body varu 

nižšími než 30 °C. 

(B) Surová ropa je směs kapalných, převážně nasycených 

uhlovodíků, v níž jsou rozpuštěné plynné i pevné 

uhlovodíky. 

(C) Surový benzin je tvořen především rozvětvenými 

uhlovodíky, jejichž podíl v benzinu se následně snižuje 

katalytickým reformováním. 

(D) Žádné z tvrzení (A) až (C) není správné. 
  

25. 

Které z následujících seřazení látek podle počtu uhlíkových 

atomů v jejich molekulách je správné? 

(A) glycerol < glukosa < cholesterol < insulin 

(B) ethanol < cholesterol < ribosa < glukosa 

(C) ethanol < glycerol < cholesterol < glukosa 

(D) glycerol < glukosa < ribosa < cholesterol 
  

26. 

Vyberte z uvedených organických látek tu, která je opticky 

aktivní (tj. obsahuje chirální atom uhlíku): 

(A) 2-aminobutan-2-ol 

(B) 1,3-diaminopropan-2-ol 

(C) 2-aminoethan-1-ol 

(D) 2-aminopropan-2-ol 
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27. 

Molekuly syntetického vlákna nylonu vznikají spojováním 

molekul hexamethylendiaminu a kyseliny hexandiové. 

Vyplývá z toho, že spojení monomerů nylonu má stejný 

charakter jako spojení základních jednotek: 

(A) polysacharidů 

(B) nukleových kyselin 

(C) triacylglycerolů 

(D) proteinů 
  

28. 

Reakcí kyseliny octové a methanolu v kyselém prostředí vzniká: 

(A) methylester kyseliny ethanové 

(B) ethylester kyseliny mravenčí 

(C) methylester kyseliny mravenčí 

(D) ethylester kyseliny octové 
  

29. 

Při nitraci nitrobenzenu vzniká přednostně: 

(A) 1,2-dinitrobenzen 

(B) 1,3-dinitrobenzen 

(C) 1,4-dinitrobenzen 

(D) směs 1,3-dinitrobenzen a 1,4-dinitrobenzen 
  

30. 

Které reakční schéma odpovídá oxidaci? 

(A) 

 

(B) 

 

(C) 

 

(D) 
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