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Otázky (správná odpověď podtržena): 
 
 
1. Entropie soustavy se při spontánním fyzikálně-chemickém ději za konstantního tlaku  
     a teploty: 

a) vždy zvyšuje 
b) vždy snižuje 
c) změnu nelze jednoznačně říci 
d) dosahuje minima 

 
2. Součin rozpustnosti lze využít: 

a) k výpočtu výsledku srážecí titrace 
b) k výpočtu rozpustnosti málo rozpustné sloučeniny 
c) ke zjištění pH vodného roztoku sloučeniny 
d) k výpočtu gravimetrického faktoru 

 
3.  Vyberte vhodné volumetrické stanovení chloridů: 

a) titrace kyselinou chlorovodíkovou 
b) titrace dusičnanem stříbrným 
c) titrace chelatonem 3 
d) titrace chloridem sodným 

 
4.  Parametr znečištění vod organickými látkami, tzv. Chemická spotřeba kyslíku 
     se provádí: 

a) jodometrií 
b) manganometrií 
c) chelatometricky 
d) argentometricky 

 
5.  Potenciál referentní elektrody: 

a) je závislý na koncentraci H+ iontů v měřeném roztoku 
b) je konstantní 
c) je závislý na koncentraci Cl- iontů v měřeném roztoku 
d) se řídí obsahem oxidované a redukované formy dané látky v roztoku 

 
6.  Voltametrie je elektroanalytická metoda, při níž se sleduje: 

a) závislost potenciálu roztoku analytu na koncentraci analytu 
b) závislost koncentrace analytu na proudu procházejícím roztokem analytu 
c) závislost proudu na vloženém potenciálu 
d) závislost proudu na vodivosti roztoku 

 
 
 
 
 



7.  V jaké oblasti vlnového záření pracuje hmotnostní spektrometrie? 
a) oblast UV a VID záření 
b) infračervená oblast 
c) radiové vlny 
d) v žádné z výše uvedených 

 
8.  Která z uvedených technik přípravy vzorku se využívá v infračervené spektrometrii 

a) atomizace vzorku plamenem 
b) elektrotermická atomizace vzorku 
c) tabletovací technika s KBr 
d) elektrochemické nahromadění analytu 

 
9.  Dělící metoda elektroforéza je založena na: 

a) pohybu látek ve vloženém magnetickém poli 
b) pohybu látek ve vloženém elektrickém poli 
c) sorpci látek na pevný sorbent 
d) sorpci látek molekulovým sítem 

 
10.  Při rozdělovací kapalinové chromatografii je: 

a) mobilní fází kapalina a stacionární fází pevný sorbent 
b) mobilní fází plyn a stacionární fází pevný sorbent 
c) mobilní fází plyn a stacionární fází kapalina 
d) mobilní fází kapalina a stacionární fází kapalina 


