
Přijímací test 2005 – magisterský pokračující stupeň „Fyzikální chemie povrchů“ 
 
Jméno a příjmení …………………………………………………………….. 
(Každá otázka má jen jednu  správnou odpověď;  při označení více než jedné odpovědi na jednu 
otázku je odpověď dané otázky považována za chybnou.) 
 
 
1. Rovnost mezi molárními a objemovými zlomky složek ve směsi ideálních plynů  

a) platí, protože je i rovnost mezi hmotnostními a objemovými zlomky daných složek 
b) platí, protože jeden mol ideálního plynu zaujímá za daných podmínek (p, T) stejný 
objem 
c) platí, protože je i rovnost mezi hmotnostními a molárními zlomky daných složek 
d) neplatí  
 

2. Rozměr tepelných kapacit v Mayerově rovnici  ve tvaru Cp - Cv = n.R (kde n = 
látkové množství (mol) ; R = univ. plynová konst. (8,314 J/mol.K) je:  
a) J/mol.K 
b) J/kg.K 
c) J/kg 
d) J/mol 

 
3. V izolované soustavě entropie vzrůstá 

a) při reversibilním (vratném) ději 
b) při ireversibilním (spontánním) ději 
c) v rovnováze 
d) pouze po otevření soustavy 

 
 
4. Hodnota Gibbsovy energie v soustavě ve stavu termodynamické rovnováhy (za 

konst. tlaku a teploty)  
a) je vždy nulová 
b) začíná klesat 
c) dosahuje maxima 
d) dosahuje minima 

 
5. Henryho konstanta charakterizuje 

a) adsorpční kapacitu adsorbentu 
b) rozpustnost plynu v kapalině 
c) teplotní závislost chemického potenciálu 
d) účinnost katalyzátoru 

 
6. Azeotropické složení směsi je charakterizováno 

a) větším zastoupením těkavější složky ve složení plynné fázi nežli v kapalné fázi 
b) stejným složením plynné a kapalné fáze 
c) menším zastoupením těkavější složky ve složení plynné fázi nežli v kapalné fázi 
d) minimem bodu tání 

 
 
 
 



7. Rovnovážná konstanta s rostoucí teplotou 
a) vzrůstá 
b) klesá 
c) nemění se 
d) žádná z odpovědí není jednoznačně správná 

 
8. Rychlost chemických reakcí s rostoucí teplotou  vzrůstá 

a) jen u exotermických reakcí 
b) jen u endotermických reakcí 
c) u žádných reakcí 
d) u exotermických i endotermických reakcí 

 
9. Izotonické roztoky se vyznačují  

a) stejným objemem rozpouštědla  
b) stejnou hmotnostní koncentrací rozpuštěných látek  
c) stejnou hodnotou osmotického tlaku 
d) stejným typem rozpuštěné látky i rozpouštědla  

 
10. Vyberte nejsprávnější tvrzení: Fugacitní koeficient   

a) je bezrozměrné číslo, které je  vždy menší než 1  
b) je bezrozměrné číslo, které je  vždy větší než 1 
c) je bezrozměrné číslo, které s rostoucím tlakem klesá  
d) je bezrozměrné číslo, které může nabývat  hodnot menších i větších než 1 

 


