
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.

 

CHE
NÁRODNÉ POROVNÁVACIE SKÚŠKY

T��� � APRÍLA I 2022



Chémia 

© Scio 2022  2 

1. 

Pri prepise genetickej informácie z vlákna DNA s poradím 
nukleotidov (5´-koniec)-A-C-G-A-T-(3´-koniec) na vlákno 
RNA vzniká komplementárne poradie príslušných nukleotidov. 
Aká je teda sekvencia nukleotidov vznikajúcej RNA? 

(A) (3´-koniec)-U-G-C-U-A-(5´-koniec) 
(B) (3´-koniec)-T-G-C-T-A-(5´-koniec) 
(C) (3´-koniec)-U-G-C-U-G-(5´-koniec) 
(D) (3´-koniec)-U-G-C-T-A-(5´-koniec) 
  

2. 

Vyberte, do ktorej triedy patrí enzým, ktorý katalyzuje reakciu 
vyjadrenú schémou: CH3CH(OH)COOH → CH3COCOOH. 

(A) oxidoreduktázy 
(B) lyázy 
(C) hydrolázy 
(D) izomerázy 
  

3. 

Ktorá z nasledujúcich aminokyselín obsahuje síru? Je to 
neesenciálna aminokyselina, ktorá vo svojej molekule nesie 
tiolovú skupinu -SH. Táto aminokyselina sa v hojnom množstve 
nachádza v keratíne, teda v koži, nechtoch, perí alebo vo 
vlasoch. 

(A) arginín 
(B) cysteín 
(C) leucín 
(D) fenylalanín 
  

4. 

Medzi kofaktory enzýmov patrí aj skupina nukleozidtrifosfátov, 
skrátene označovaná NTP. Najznámejšou molekulou z tejto 
skupiny je ATP. Aká je jeho úloha v biochemických dejoch? 

(A) ATP slúži ako prenášač sulfátových skupín. 
(B) ATP slúži ako zdroj energie pre priebeh reakcií, 

prípadne ako donor fosfátu. 
(C) ATP je dôležitou súčasťou svetelnej fázy fotosyntézy, kde 

slúži ako prenášač vodíka. 
(D) ATP tvorí aktívne miesto enzýmov oxidoreduktáz. 
  

5. 

Ide o trojicu báz na tRNA, ktorá je kľúčová v procese 
proteosyntézy, pretože umožňuje naviazanie molekuly tRNA na 
komplementárnu molekulu mRNA pomocou vodíkových 
mostíkov. Ako sa táto trojica báz nazýva? 

(A) kodón 
(B) ribozóm 
(C) D-slučka 
(D) antikodón 
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6. 

Aký je produkt bromácie znázornenej na obrázku? 

 
(A) 2-bróm-2-nitrofenol 
(B) 3-bróm-2-nitrofenol 
(C) 5-bróm-2-nitrofenol 
(D) 4-bróm-2-nitrofenol 
  

7. 

Vyberte správny variant, v ktorom sú uvedené východiskové 
látky poskytujúce procesom esterifikácie metylbutyrát. 

(A) kyselina maslová a metanol 
(B) kyselina mravčia a butanol 
(C) kyselina octová a etanal 
(D) metanal a kyselina butánová 
  

8. 

Do ktorej polohy/do ktorých polôh sa bude substituovať 
nitroskupina pri elektrofilnej aromatickej substitúcii látky 
uvedenej na obrázku? 

 
(A) orto, meta 
(B) orto, para 
(C) meta, para 
(D) len meta 
  

9. 

Fehlingove činidlo slúži pre dôkaz prítomnosti: 

(A) redukujúcich sacharidov 
(B) neredukujúcich sacharidov 
(C) polysacharidov 
(D) cyklických sacharidov 
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10. 

Koľko gramov jódu a etanolu je treba k príprave 200 g 6% 
roztoku jódu v etanole? 

(A) 12 g jódu a 188 g etanolu 
(B) 6 g jódu a 194 g etanolu 
(C) 120 g jódu a 80 g etanolu 
(D) roztok nie je možné pripraviť, pretože jód nie je rozpustný 

v etanole 
  

11. 

Vypočítajte látkové množstvo NaCl v 5 dm3 jeho vodného 
roztoku s koncentráciou 0,1 mol ∙ dm-3. 

(A) 0,2 mol 
(B) 0,5 mol 
(C) 5 mol 
(D) 50 mol 
  

12. 

Vypočítajte molárnu koncentráciu 500 ml roztoku NaOH, 
v ktorom je rozpustených 1,52 g tohto hydroxidu. M(NaOH) = 
40 g ∙ mol-1 

(A) 0,019 mol ∙ dm-3 
(B) 0,076 mol ∙ dm-3 
(C) 7,6 ꞏ 10-5 mol ∙ dm-3 
(D) 12,53 mol ꞏ dm-3 
  

13. 

Aké väzby môžeme určiť v molekule metoxidu sodného? 

(A) iónovú, kovalentnú a koordinačnú väzbu 
(B) kovalentné polárne väzby 
(C) iónovú a kovalentnú väzbu 
(D) iónovú, kovalentnú a vodíkovú väzbu 
  

14. 

Koľko vodíkových atómov je obsiahnutých v jednom móle 
etanolu? Avogadrova konštanta: 6,022 ꞏ 1023 mol-1 

(A) 6,022 ꞏ 1023 
(B) 6,000 
(C) 3,613 ꞏ 1024 
(D) 5,022 ꞏ 1023 
  

15. 

Vyberte aminokyselinu, ktorá nie je chirálna: 

(A) tryptofán 
(B) alanín 
(C) glycín 
(D) serín 
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16. 

Ktorý z uvedených zápisov nemá elektrónovú konfiguráciu 
vzácneho plynu? 

(A) sodný katión 
(B) železitý katión 
(C) chloridový anión 
(D) [Ne] 
  

17. 

Na obrázku je znázornená veľkosť rýchlostí chemickej reakcie 
v závislosti na čase, kde v1 je rýchlosť priamej reakcie a v2 
rýchlosť spätnej reakcie. Vyberte správne tvrdenie. 

 
(A) V čase t1 sú obe reakcie v rovnováhe. 
(B) V čase t2 je rýchlosť priamej reakcie väčšia ako rýchlosť 

spätnej reakcie. 
(C) V čase t1 je rýchlosť priamej reakcie väčšia ako 

rýchlosť spätnej reakcie. 
(D) V čase t0 je reakcia v rovnováhe. 
  

18. 

Laborant dostal za úlohu pripraviť roztok hydroxidu sodného 
s koncentráciou 0,01 mol/l. Chemik si tento roztok pre svoje 
ďalšie použitie nariedil 10x. Ako sa to prejavilo v hodnote pH? 

(A) pH nižšie o 1 
(B) pH nižšie o 2 
(C) pH nižšie o 10 
(D) 10x nižšie pH 
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19. 

Aspirín (kyselina acetylsalicylová), celosvetovo jedno 
z najvyužívanejších liečiv, sa pripravuje reakciou podľa schémy 
nižšie. Ak viete, že na výrobu 6,3 g aspirínu (B) bolo použitých 
6,9 g východiskovej kyseliny (A), aký bol percentuálny výťažok 
reakcie? 

M(C) = 12 g/mol; M(O) = 16 g/mol; M(H) = 1 g/mol 

 
(A) 34 % 
(B) 60 % 
(C) 70 % 
(D) 76 % 
  

20. 

Ak je hodnota hlavného kvantového čísla n = 1, nadobúda 
vedľajšie kvantové číslo hodnôt: 

(A) 0 
(B) 1, -1 
(C) 1, 0, -1 
(D) 1 
  

21. 

Halogenovodíkové kyseliny správne zoradené podľa sily od 
najsilnejšej po najslabšiu sú: 

(A) HI, HBr, HCl, HF 
(B) HCl, HBr, HI, HF 
(C) HF, HCl, HBr, HI 
(D) HCl, HF, HBr, HI 
  

22. 

Ktoré tvrdenie o čistom oxide chrómovom nie je správne? 

(A) je kyselinotvorný 
(B) je vo vode rozpustný 
(C) je oxidačným činidlom 
(D) je bezfarebný 
  

23. 

Ktorá látka nepatrí medzi organické zlúčeniny? 

(A) CH3OH 
(B) H2CO3 
(C) HCOOH 
(D) HCHO 
  

24. 

Ropa je: 

(A) zmes 
(B) zlúčenina 
(C) chemické individuum 
(D) prvok 
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25. 

Aké oxidačné číslo má kobalt v komplexnej zlúčenine nižšie? 

 
(A) -II 
(B) +I 
(C) +II 
(D) +III 
  
26. 

Ktorá látka z rovnice BaCl2 + Na2SO4 → BaSO4 + 2 NaCl je vo 
vode nerozpustná? 

(A) BaCl2 
(B) BaSO4 
(C) Na2SO4 
(D) NaCl 
  
27. 

Ktorý z nasledujúcich prvkov tvorí hmotnostne viac ako 5 % 
zemskej kôry? 

(A) hliník 
(B) titán 
(C) radón 
(D) striebro 
  
28. 

Pre tvorbu ohňostrojov sa veľmi často využívajú soli niektorých 
kovov. Vyberte možnosť, ktorá obsahuje iba kovy, ktorých ióny 
sa používajú k farbeniu pyrotechniky. 

(A) Na, K, Cu, Sc 
(B) Cu, Sr, Fe, Pb 
(C) Cu, Ba, Sr, Ca 
(D) Ca, Zn, Sr, Cd 
  
29. 

Metóda polarografie objavená Jaroslavom Heyrovským 
využíva kvapkajúcu pracovnú elektródu. Ktorý kov tvorí 
pracovnú elektródu? 

(A) ortuť 
(B) gálium 
(C) bizmut 
(D) bróm 
  
30. 

Ktorý z nasledujúcich výrokov o molekule vody nie je pravdivý? 

(A) V molekule vody sú na atóm kyslíka viazané kovalentnou 
polárnou väzbou dva atómy vodíka. 

(B) Tvrdosť vody je daná množstvom v nej rozpustených solí. 
Hlavnou príčinou tvrdosti sú hydrogénuhličitany a sírany 
vápenaté a horečnaté. 

(C) Väzbový uhol v molekule vody je približne 105 stupňov, 
čo je dané voľnými elektrónovými pármi na atómoch 
vodíka. 

(D) Medzi molekulami vody sú neväzbové interakcie známe 
ako vodíkové mostíky. 
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