
CHEMIE – test (řešení – správné odpovědi jsou podtrženy) 
 

1) Atomový systém N14
7  je tvořen … 

a) sedmi protony, sedmi elektrony a sedmi neutrony 
b) sedmi protony, čtrnácti elektrony a sedmi neutrony 
c) čtrnácti protony, čtrnácti elektrony a sedmi neutrony 
d) sedmi protony, sedmi elektrony a čtrnácti neutrony 

 
2) Pokud za normálních podmínek (0 °C; 101,325 kPa) smícháme stejné objemové díly H2   a O2, pak poměr 

molekul H2 a O2 ve výsledné směsi bude roven 
a) 1 : 8                               b) 1 : 1                                  c) 8 : 1                                  d) 1 : 2 

   
3) Určete, o který prvek periodického systému se jedná, jestliže nejvyšší hodnota hlavního kvantového čísla n 

je 3 a prvek má ve valenční vrstvě 5 elektronů. 
a) chlor                             b) dusík                                 c) fosfor                               d) síra 

 
4) Uzavřená soustava umožňuje s okolím … 

a) pouze výměnu látek                                       b) pouze výměnu energií 
c) výměnu látek i energií                                      d) výměnu energie jen ve formě tepla 

 
5) Vazbu označujeme jako polární, jestliže … 

a) hodnota rozdílu elektronegativit ∆χ vzájemně vázaných atomů je větší než 1,7 
b) vazba nevytváří dipól 
c) se hodnota rozdílu elektronegativit vzájemně vázaných prvků pohybuje v intervalu 0,4< ∆χ <1,7 
d) molekula jako celek vykazuje polární charakter 

 
6) Vyberte pravdivé tvrzení 

a) V molekule ethynu jsou tři vazby π a dvě vazby σ. 
b) Vazba π vzniká bočním překryvem valenčních orbitalů mimo spojnici jader. 
c) Vazba π má největší hustotu elektronů na spojnici jader. 
d) Vazba π vzniká překrytím dvou orbitalů s. 

 
7) Jako zásadu označujeme látku, která … 

a) podle Brønstedovy teorie přijímá vodíkový kation 
b) podle Arrheniovy teorie odštěpuje vodíkový kation 
c) má hodnotu pOH > 7 
d) vzniká reakcí vody s oxidy nekovů 

 
8) Vyberte správné tvrzení: V rovnici H2S + 4 Cl2 + 4 H2O            H2SO4 + 8 HCl …. 

a) se síra v sulfanu oxiduje, takže sulfan vystupuje jako oxidační činidlo 
b) se síra v sulfanu redukuje, takže sulfan vystupuje jako oxidační činidlo 
c) se síra v sulfanu oxiduje, takže sulfan vystupuje jako redukční činidlo 
d) se síra v sulfanu redukuje, takže sulfan vystupuje jako redukční činidlo 

 
9) Rovnováhu chemické reakce     N2 + 3H2             2 NH3 ; ∆H = 92 kJ.mol-1 můžeme posunout ve směru 

tvorby amoniaku 
a) zvýšením tlaku                                                       b) snížením koncentrace dusíku 
c)    použitím katalyzátoru                                             d) snížením teploty reakční směsi 

 
10) Disperzní soustavu, kde dispergované částice tvoří částečky pevné látky a kapičky kapaliny a disperzní 

prostředí je plyn, můžeme nazvat … 
a) aerosol                       b) pěna                      c) inkluze                           d) emulze 

 
11. 1 M kyselina sírová má za chladu:  
       a) výrazné oxidační vlastnosti                                            b) výrazné kyselé a slabé redukční vlastnosti 
       c) výrazné kyselé a výrazné oxidační vlastnosti                d) kyselé vlastnosti 
 
 
 



12. Maximální vaznost u prvků je: 
     a) u fluoru 1 u chloru 1                                          b) u fluoru 1 u chloru 7 
     c) u fluoru 3 u chloru 7                                          d) u fluoru 5 u chloru 7 
 
13. Sirouhlík je významný jako: 
      a) nepolární rozpouštědlo                                      b) silné redukční činidlo 
      c) silné oxidační činidlo                                        d) komplexotvorné činidlo 
 
14. Z uhličitanu vápenatého získáme oxid vápenatý: 

a) rozkladem pomocí HCl                                   b)  tavením s KOH 
       c) kalcinací – tj. termickým rozkladem               d) rozkladem pomocí H2SO4 
 
15. Oxid fosforečný  patří mezi: 
      a) amfoterní oxidy         b) kyselinotvorné oxidy           c) bazické oxidy                d) inertní oxidy 
 
16. Sodík s vodou 
      a) reaguje bouřlivě za vzniku Na2O a H2                                b) reaguje za vzniku NaOH a O2 

      c) reaguje bouřlivě za vzniku NaOH a H2                              d) nereaguje 
 
17. Tuhé hydroxidy alkalických kovů (za laboratorních podmínek) jsou: 

a) bílé, na vzduchu vlhnoucí, ve vodě rozpustné sloučeniny 
        b) odporně páchnoucí kapaliny neředitelné vodou 
        c) pestrobarevné, pevné sloučeniny rozpustné zejména v organických rozpouštědlech 
        d) bezbarvé, pevné sloučeniny rozpustné v organických rozpouštědlech, omezeně rozpustné ve vodě 
 
18. Atomy halogenů mají: 

a) 5 valenčních elektronů                             b) 7 valenčních elektronů 
        c) 6 valenčních elektronů                                     d) 8 valenčních elektronů 
 
19.  Z níže uvedených kovů reagují se studenou zředěnou kyselinou sírovou: 

a) železo, měď, zlato                                             b) rtuť, sodík, vanad 
        c) zinek, vápník, sodík                                         d) lithium, platina, wolfram 
 
20. Za laboratorních podmínek jsou tyto prvky a sloučeniny v kapalném skupenství: 

a) galium, cesium, fosforečnan sodný, kyselina fluorovodíková 
        b) chlorid sodný, fluorovodík, kyselina sírová, peroxid vodíku 
        c) sirouhlík, bromid vápenatý, voda, sulfan 
        d) rtuť, bróm, chlorid uhličitý, kyselina chloristá 
 
21. Opačná reakce k adici je: 

a)  substituce                  b) disproporcionace        c) přesmyk                   d) eliminace 
 
22. Při heterolýze se vazba štěpí na: 

a) dva radikály               b) kation a anion           c) dva kationty             d) dva anionty 
 
23. Níže uvedená sloučenina má triviální název: 

a) benzen                        b) xylen                            c) styren                    d) toluen 
 
24. Při adici vody na acetylen je konečným produktem: 

a) kyselina octová           b) acetaldehyd                 c) vinylalkohol         d) ethan-1,2-diol 
 
25. Alkoholy se chovají jako látky: 

a) zásadité                       b) amfoterní                    c) kyselé                   d) inertní 
 
26. Oxidací 2-propanolu roztokem KMnO4 vznikne: 

a) aceton                         b) propen                        c) kyselina propionová                d) propan-1,2-diol 

CH3



 
27. Sloučenina o struktuře R – CO – O – R1 patří mezi: 

a) ethery                           b) peroxidy                  c) anhydridy                d) estery 
 
28. Níže uvedená sloučenina se nazývá: 

a) pyridin                         b) pyrrol                       c) pyrimidin                 d) purin 
 
29. Polymer o struktuře –[- NH – CH2 – CH2 – CH2 – CH2 – CH2 – CO -]n- patří mezi: 

a) polyestery                    b) polyurethany           c) polyamidy                d) polyethery 
 
30. Bromací nitrobenzenu vzniká převážně: 

a) 3-bromnitrobenzen                       b) 2-bromnitrobenzen                          c) 4- bromnitrobenzen      
d) směs 2-bromnitrobenzenu a 4-bromnitrobenzenu 
 

31. Izomerace je přeměna monosacharidu z aldosy na ketosu a naopak. Vyberte odpovídající 
       dvojici izomerů: 
       a) glukosa, fruktosa                                                                                 b) erythrosa, ribosa 
       c) glyceraldehyd, fruktosa                                                                       d) glukosa, mannosa 
 
32. Amylosa je  
      a) monosacharid                 b) polysacharid          c) protein                          d) enzym 
 
33. Buněčné dýchání probíhá: 
     a) v cytoplasmě          b) ve vnitřní mitochondriální membráně            c) v jádře                d) na ribosomech 
 
34. Ze skupiny aminokyselin vyberte tu, která má ve své molekule atom síry: 
      a) threonin                          b) serin                       c) cystein                          d) valin 
 
35. Denaturace bílkovin se neprovádí účinkem: 
       a) tepla           b) síranu amonného                c) síranu měďnatého               d) organického rozpouštědla 
 
36. Kyselina citronová vzniká v Krebsově cyklu: 
      a) oxidační dekarboxylací 2-oxoglutarátu                              b) dehydrogenací kyseliny jablečné 
      c) reakcí kyseliny oxaloctové s aceyl-CoA                            d) reakcí kyseliny acetoctové s acetyl-CoA 
 
37. Uvedené schema znázorňuje:        a)   D-xylosu         b) L-ribosu              c) D-glukosu        d) D-ribosu 

 
38. Dikarboxylové kyseliny vzniklé oxidací cukrů jsou: 
     a) kyseliny aldonové       b) kyseliny aldarové       c) kyseliny uronové       d) kyseliny ketoaldonové 
 
 
 
 
 

N
H

C

CH2OH

OH

HOH

HOH

HOH



39. Alkoholickou složkou vosků je: 
      a) glycerol                                b) vyšší nenasycené alkoholy 
      c) vyšší nasycené alkoholy s rozvětveným řetězcem 
      d) vyšší nasycené primární alkoholy s přímým řetězcem 
 
40. Vitamin B6 je součástí koenzymu: 
       a) NADP+                     b) pyridoxalfosfátu          c) FAD                                 d) FMN 
 
41. Kolik hmotnostních procent dusíku obsahuje dusičnan amonný? 

a) 44% b) 17,5% c) 3,5% d) 35% 
 

42. Vypočítejte objem vodíku, který vznikne reakcí 4 molů sodíku s vodou. 
a) 89,6 dm3 b) 44,8 dm3 c) 4,48 dm3  d) 22,4 dm3 

 
43. Vypočítejte hmotnost 0,9% roztoku NaCl, v němž je obsaženo 720 mg NaCl.     

a) 8 g b) 800 g c) 80 g d) 12,5 g 
 

44. 620 mg dekahydrátu uhličitanu sodného bylo rozpuštěno v 85 cm3 vody. Vypočítejte koncentraci (%) takto 
připraveného roztoku uhličitanu sodného (hustota roztoku je 1 g.cm-3). 
a) 0,27% b) 0,73% c) 7,3% d) 2,7% 
 

45. Jaké množství (v gramech) chloridu sodného a jaký objem v dm3 oxidu uhličitého vznikne reakcí 400 g 
uhličitanu sodného s kyselinou chlorovodíkovou? 
a) 221,5 g NaCl a 42 dm3 CO2 b) 221,5 g NaCl a 84,5 dm3 CO2  
c) 441 g NaCl a 42 dm3 CO2 d) 441 g NaCl a 84,5 dm3 CO2 

 
46. Kolik gramů chloridu zinečnatého vznikne při reakci 4,8 g zinku s kyselinou chlorovodíkovou,  je-li výtěžek 

reakce 55 %?       
a) 18,27 g b) 4,07 g c) 5,52 g d) 55,2 g 
 

47. Kolik gramů krystalové vody je obsaženo ve 20 g modré skalice? 
a) 1,4 g b) 7,2 g c) 2,8 g d) 0,72 g 
 

48. Kolik ml roztoku síranu amonného o koncentraci 0,15 mol.dm3 lze připravit z 5,2 g této soli? 
a) 262 ml b) 26,2 ml c) 304 ml d) 34,7 ml 
 

49. Vypočítejte pH roztoku kyseliny chlorovodíkové o koncentraci 0,045 mol.dm-3.  
a) 2,42 b) 0,35 c) 0,81 d) 1,35 
 

50.  Jaký objem vody (v cm3) je nutno přidat k roztoku KCl o hmotnosti 0,7 kg a hmotnostním zlomku w = 
0,14, aby vznikl roztok o hmotnostním zlomku w = 0,08? 
a) 52,5 cm3 b) 1225 cm3   c) 525 cm3 d)  122,5 cm3 
 

 


