
  varianta   A – řešení (správné odpovědi jsou podtrženy) 
 

1.  Jeden elementární záporný náboj 1,602.10-19 C nese částice: 
a) neutron                         b)  elektron                         c) proton                        d) foton 
 
2. Sodný kation Na+ vznikne, jestliže atom sodíku: 
a) příjme proton               b) příjme elektron                c) ztratí proton              d) ztratí elektron 
 
3. Roztok je soustava: 
a) heterogenní                 b) jednosložková                  c) jednofázová               d) různorodá 
 
4. V periodické tabulce se prvky s největší hodnotou elektronegativity nacházejí: 
a) v levém dolním rohu                                             b)  v pravém horním rohu 
c) na rozhraní mezi d-prvky a s-prvky                      d) na počátku period 

 
5. Za elektrolyty považujeme látky, které jsou: 
a) v roztoku i v tavenině ve formě molekul            b) organická nepolární rozpouštědla 
c) rozpustné ve vodě, ale netvoří ionty                   d)  v roztoku i v tavenině ve formě iontů 
 
6. Iontový součin vody je popsán vztahem: 

a) ].[][ 22 −+= OHKV     b) ]].[[2 2−+= OHKV     c) ]].[[ −+= OHHKV     d) ]].[[ −+= OHHKV  

 
7. Atom, který se redukuje: 
a) odevzdává své elektrony jinému atomu             b) zvyšuje své oxidační číslo 
c) je redukčním činidlem                                        d)  odebírá jinému atomu valenční elektrony 
 
8. Lučavka královská je směs kyselin 
a) HNO3 a HCl              b) HNO2 a HCl               c) H3PO4 a HNO2               d) H2SO4 a HNO3 
  
9. Hliník je i přes svou malou elektronegativitu na vzduchu stálý z důvodu: 
a) jeho vysoké nereaktivnosti v důsledku tvorby amalgám 
b) jeho exotermické reakce se vzdušným kyslíkem 
c) pasivace vrstvičkou oxidu hlinitého na svém povrchu  
d) patří mezi ušlechtilé kovy z důvodu existence kovové vazby 
 
10. Oxid boritý patří mezi: 
a) kyselinotvorné oxidy         b) amfoterní oxidy           c) bazické oxidy         d) inertní oxidy 
 
11. Sodík s vodou 
a) reaguje bouřlivě za vzniku Na2O2 a H2               b) reaguje bouřlivě za vzniku NaOH a H2 
c) reaguje za vzniku hydridu sodného a kyslíku     d) nereaguje 
 
12. Hydrogenuhličitan sodný se při teplotě 150 oC rozkládá za vzniku: 
a) uhličitanu sodného, vody a oxidu uhličitého        b) oxidu sodného, vody a oxidu uhličitého 
c) prvků - sodíku, kyslíku a uhlíku                           d) uhličitanu sodného a vody 
 
13.  Z níže uvedených kovů reagují se zředěnou studenou kyselinou sírovou: 
a) zinek, kadmium, stříbro                                       b) lithium, hliník, zinek 
c) sodík, platina, uran                                              d) draslík, hliník, zlato 
 
14. Příčinu rozdílných vlastností grafitu a diamantu vysvětlíme na základě: 
a) rozdílného indexu lomu                                      b) rozdílné molekulové struktury 
c) rozdílné krystalové struktury    



d) nelze vysvětlit, vzhledem k tomu, že se jedná o dvě rozdílné sloučeniny 
 
15. Reakce CH3COOH + CH3CH2OH → CH3COOCH2CH3 + H2O  patří mezi: 
a) neutralizace                  b) hydrolýzy               c) esterifikace                d) hydratace 
 
16. Produktem adice vody na but-1-en je: 
a) butan-1-ol                 b) butan-2-ol                 c) butan-1,2-diol             d) butan-2-on 
 
17. Peptidická vazba vzniká reakcí: 
a) karboxylové a hydroxylové skupiny                   b) karboxylové skupiny a aminoskupiny 
c)   aminoskupiny a karbonylové skupiny                 d) aminoskupiny a hydroxylové skupiny 
 
18. Reakce CH2 = CH2 + HBr → CH3CH2Br  patří mezi: 
a) eliminace                   b) substituce                  c) přesmyky                    d) adice 
 
19. Nitrací nitrobenzenu vznikne: 
a) 1,2-dinitrobenzen   b) 1,3- dinitrobenzen    c) 1,4- dinitrobenzen    d) 1,2,4-trinitrobenzen 
 
20. Molekula naftalenu obsahuje: 
a) 6 π elektronů         b) 10 π elektronů           c) 8 π elektronů             d) 12 π elektronů 
 
21. Aminy patří mezi: 
a) kyseliny                b) amfoterní látky            c) inerty                         d) zásady 
 
22. Primární struktura proteinů: 

a) má nejčastěji podobu α-helixu            b) představuje prostorové uspořádání polypeptidového řetězce 

c) je stabilizována vodíkovými vazbami  

d) je určena pořadím aminokyselin vázaných v polypeptidovém řetězci 

 

23. Acetyl-CoA : 

a) vzniká v procesu anaerobní glykolýzy             b)je hlavním produktem citrátového (Krebsova) cyklu 

c) působí jako alosterický aktivátor adenylátcyklázy  

d) vzniká za aerobních podmínek oxidační dekarboxylací pyruvátu 

 

24. Postupné odebírání atomů vodíku organickým látkám a jejich postupná oxidace na vodu probíhá 

v procesu: 

a) buněčného dýchání  b) dehydratace membrán    c) substrátové fosforylace   d) anaerobní glykolýzy 

 

25. Energie uvolněná v průběhu exergonických reakcí v živých soustavách se nejčastěji váže do: 

a) ATP                        b) acetyl-CoA                        c) cAMP                             d) glukózy 

 

 

 

 



varianta B (správné odpovědi jsou podtrženy) 
 
1. Mezi nukleony patří: 
a) elektron                  b) neutron                          c) foton                                d) pozitron 
 
2. Jodidový anion I- vznikne, jestliže atom jódu: 
a) příjme elektron       b) přijme proton                 c) ztratí proton                    d) ztratí elektron 
 
3. Termínem „molární veličina“ se obecně označuje určitá veličina: 
a) Avogadrova konstanta       b) objem plynu      c) počet částic                       d) látkové množství 
 
4. Elektrolyt se rozkládá: 
a) na jeden kation a jeden anion 
b) na takový počet kationtů a aniontů, aby součet jejich nábojů byl stejný jako náboj původní částice 
c) vždy na ionty stejného náboje                            
d) na elektroneutrální částice 
 
5. Koncentrace iontů H+ je v kyselých roztocích: 
a) menší než 1.10-14                b) rovna 1.10-7                              c) menší než 1.10-7                    d) větší než 1.10-7 
 
6. Oxidační činidlo v reakci: 
a) oxiduje jinou látku a samo se přitom redukuje               b) se oxiduje a přitom redukuje jinou látku 
c) uvolňuje své elektrony a přitom se redukuje                  d) uvolňuje své elektrony a přitom se oxiduje 
 
7. kyselina sírová o c = 0,1 mol/dm3 má za chladu:  
a) výrazné oxidační vlastnosti                               b) výrazné redukční vlastnosti 
c) kyselé vlastnosti                                                d) výrazné kyselé a výrazné oxidační vlastnosti 
 
8.  Maximální vaznost prvků je: 
a) u dusíku 7 u fosforu 3                                     b) u dusíku 5 u fosforu 6  
c) u dusíku 6 u fosforu 5                                       d)  u dusíku 4 u fosforu 5 
 
9. Z uhličitanu vápenatého získáme oxid vápenatý: 
a) rozkladem pomocí HNO3                                 b) rozkladem pomocí HCl 
c) kalcinací – tj. termickým rozkladem                d) tavením s NaOH 
 
10. Oxid dusičitý  patří mezi: 
a) amfoterní oxidy                                                b) bazické oxidy 
c) kyselinotvorné oxidy                                        d) inertní oxidy 
 
11. Vápník s vodou 
a) nereaguje                                                           b) reaguje za vzniku Ca(OH)2 a H2 

c) reaguje za vzniku CaH2 a O2                             d) reaguje bouřlivě za vzniku CaO a H2 
 
12. Atomy halogenů mají: 
a) 5 valenčních elektronů                          b) 7 valenčních elektronů 
c) 6 valenčních elektronů                                    d) 8 valenčních elektronů 
 
13. Z níže uvedených kovů reagují se zředěnou studenou kyselinou sírovou: 
a) draslík, měď, zlato                                         b) zinek, vápník, sodík 
c) ruthenium, platina, wolfram                          d) rtuť, sodík, paladium 
 
14. Za laboratorních podmínek jsou tyto prvky a sloučeniny v kapalném skupenství: 
a) galium, sodík, rtuť, kyselina fluorovodíková 



b) chlorid cesný, fluorovodík, kyselina sírová, peroxid sodný 
c) sulfan, bromid cesný, voda, sulfid draselný 
d) rtuť, bróm, chlorid uhličitý, kyselina chloristá 
 
15. Reakce C6H5OH + NaOH → C6H5ONa + H2O  patří mezi: 
a) neutralizace             b) esterifikace                c) hydrolýzy                    d) hydratace 
 
16. Konečným produktem adice vody na acetylen je: 
a) aceton                       b) ethanol                      c) 1,2-ethandiol                d) acetaldehyd 
 
17. Alkoholy vznikají: 
a) hydratací alkenů         b) oxidací ketonů          c) hydrolýzou acylchloridů         d) oxidací aldehydů 
 
18. Reakce C2H5Br + KOH → CH2 = CH2 + KBr + H2O  patří mezi: 
a) adice                         b) substituce                 c) eliminace                     d) přesmyky 
 
19. Nitrací fenolu vzniká: 
a) 2-nitrofenol          b) 3- nitrofenol          c) 4- nitrofenol         d) směs 2-nitrofenolu a 4-nitrofenolu 
 
20. Molekula styrenu obsahuje: 
a) 4 π elektrony           b) 6 π elektronů            c) 10 π elektronů              d) 8 π elektronů 
 
21. Alkoholy patří mezi: 
a) kyseliny                   b) zásady                      c) inerty                            d) amfoterní látky 
 
22. Terciární struktura proteinů: 
a) představuje výsledný prostorový tvar polypeptidového řetězce 
b) vzniká typicky vytvořením kovalentních vazeb mezi polypetidovými řetězci 
c) má podobu β-skládaného listu 
d) je dána pořadím aminokyselin v polypeptidovém řetězci  
 
23. Podstatou činnosti enzymů je: 
a) snižování aktivační energie                                         b) zvyšování aktivační energie 
c) zvyšování i snižování aktivační energie                     d) ovlivňování složení rovnovážné směsi 
 
24. V anaerobním prostředí získávají buňky energii pouze procesem: 
a) anaerobní glykolýzy                                                  b) oxidativní fosforylace 
c) β-oxidace mastných kyselin                                      d) aerobní glykolýzy 
 
25. Konečným produktem anaerobní přeměny D-glukózy v kvasinkách je: 
a) acetyl-CoA           b) ethanol a oxid uhličitý            c) kyselina mléčná            d) oxid uhličitý a voda 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  varianta   C – řešení (správné odpovědi jsou podtrženy) 
 

1.  Jeden elementární záporný náboj 1,602.10-19 C nese částice: 
a) neutron                         b)  elektron                         c) proton                        d) foton 
 
2. Jodidový anion I- vznikne, jestliže atom jódu: 
a) přijme proton                 b) ztratí proton                    c) ztratí elektron           d) příjme elektron        
 
3. Roztok je soustava: 
a) heterogenní                 b) jednosložková                  c) jednofázová               d) různorodá 
 
4. Elektrolyt se rozkládá: 
a) na jeden kation a jeden anion 
b) na takový počet kationtů a aniontů, aby součet jejich nábojů byl stejný jako náboj původní částice 
c) vždy na ionty stejného náboje                            
d) na elektroneutrální částice 

 
5. Za elektrolyty považujeme látky, které jsou: 
a) v roztoku i v tavenině ve formě molekul            b) organická nepolární rozpouštědla 
c) rozpustné ve vodě, ale netvoří ionty                   d)  v roztoku i v tavenině ve formě iontů 
 
6. Oxidační činidlo v reakci: 
a) uvolňuje své elektrony a přitom se redukuje                 b) se oxiduje a přitom redukuje jinou látku 
c) oxiduje jinou látku a samo se přitom redukuje              d) uvolňuje své elektrony a přitom se oxiduje 
 
7. Atom, který se redukuje: 
a) odevzdává své elektrony jinému atomu             b) zvyšuje své oxidační číslo 
c) je redukčním činidlem                                        d)  odebírá jinému atomu valenční elektrony 
 
8.  Maximální vaznost prvků je: 
b) u dusíku 4 u fosforu 5                                     b) u dusíku 5 u fosforu 6  
c) u dusíku 6 u fosforu 5                                       d)  u dusíku 7 u fosforu 3                                      
  
9. Hliník je i přes svou malou elektronegativitu na vzduchu stálý z důvodu: 
a) jeho vysoké nereaktivnosti v důsledku tvorby amalgám 
b) jeho exotermické reakce se vzdušným kyslíkem 
c) pasivace vrstvičkou oxidu hlinitého na svém povrchu  
d) patří mezi ušlechtilé kovy z důvodu existence kovové vazby 
 
10. Oxid dusičitý  patří mezi: 
a) amfoterní oxidy                                                b) kyselinotvorné oxidy                                         
c) bazické oxidy                                                   d) inertní oxidy 
 
11. Sodík s vodou 
a) reaguje bouřlivě za vzniku Na2O2 a H2               b) reaguje bouřlivě za vzniku NaOH a H2 
c) reaguje za vzniku hydridu sodného a kyslíku     d) nereaguje 
 
12. Atomy halogenů mají: 
a) 7 valenčních elektronů                          b) 5 valenčních elektronů 
c) 6 valenčních elektronů                                    d) 8 valenčních elektronů 
 
13. Z níže uvedených kovů reagují se zředěnou studenou kyselinou sírovou: 
a) zinek, kadmium, stříbro                                       b) lithium, hliník, zinek 
c) sodík, platina, uran                                              d) draslík, hliník, zlato 



 
14. Za laboratorních podmínek jsou tyto prvky a sloučeniny v kapalném skupenství: 
a) galium, sodík, rtuť, kyselina fluorovodíková 
b) chlorid cesný, fluorovodík, kyselina sírová, peroxid sodný 
c) rtuť, bróm, chlorid uhličitý, kyselina chloristá 
d) sulfan, bromid cesný, voda, sulfid draselný 
 
15. Reakce CH3COOH + CH3CH2OH → CH3COOCH2CH3 + H2O  patří mezi: 
a) neutralizace                  b) hydrolýzy               c) esterifikace                d) hydratace 
 
16. Konečným produktem adice vody na acetylen je: 
a) aceton                          b) acetaldehyd             c) 1,2-ethandiol             d) ethanol 
 
17. Peptidická vazba vzniká reakcí: 
b) karboxylové a hydroxylové skupiny                   b) karboxylové skupiny a aminoskupiny 
c)   aminoskupiny a karbonylové skupiny                 d) aminoskupiny a hydroxylové skupiny 
 
18. Reakce C2H5Br + KOH → CH2 = CH2 + KBr + H2O  patří mezi: 
a) adice                         b) substituce                 c) přesmyky                   d) eliminace 
 
19. Nitrací nitrobenzenu vznikne: 
b) 1,2-dinitrobenzen   b) 1,3- dinitrobenzen    c) 1,4- dinitrobenzen    d) 1,2,4-trinitrobenzen 
 
20. Molekula styrenu obsahuje: 
a) 4 π elektrony            b) 8 π elektronů             c) 10 π elektronů         d) 6 π elektronů             
  
21. Aminy patří mezi: 
b) kyseliny                b) amfoterní látky            c) inerty                         d) zásady 
 
22. Terciární struktura proteinů: 
a) je dána pořadím aminokyselin v polypeptidovém řetězci 
b) vzniká typicky vytvořením kovalentních vazeb mezi polypetidovými řetězci 
c) má podobu β-skládaného listu 
d) představuje výsledný prostorový tvar polypeptidového řetězce 
 

23. Acetyl-CoA : 

a) vzniká v procesu anaerobní glykolýzy             b)je hlavním produktem citrátového (Krebsova) cyklu 

c) působí jako alosterický aktivátor adenylátcyklázy  

d) vzniká za aerobních podmínek oxidační dekarboxylací pyruvátu 

 

24. V anaerobním prostředí získávají buňky energii pouze procesem: 
a) anaerobní glykolýzy                                                  b) oxidativní fosforylace 
c) β-oxidace mastných kyselin                                      d) aerobní glykolýzy 
 

25. Energie uvolněná v průběhu exergonických reakcí v živých soustavách se nejčastěji váže do: 

a) ATP                        b) acetyl-CoA                        c) cAMP                             d) glukózy 

 
 

 


