
CHEMIE - test A řešení (správné odpovědi jsou podtrženy) 
 
1. Nuklid je:    a) látka složená z molekul se stejným protonovým a izotopovým číslem 
                        b) látka složená z atomů se stejným počtem protonů a elektronů 
                        c) látka složená z atomů se stejným počtem elektronů 
                        d) látka složená z atomů se stejným protonovým a stejným nukleonovým číslem 
 
2.  Záření α je:    a) proudem rychle letících jader atomů helia 
                          b) proud elektronů s rychlostí asi 99 % rychlosti světla 
                          c) elektromagnetické vlnění s vysokou energií 
                          d) proud rychle letících jader pozitronů 
 
3.  Koncentrovaná kyselina sírová je: 
a) slabá dvojsytná kyselina s výraznými redukčními vlastnostmi 
b) silná dvojsytná kyselina se silnými dehydratačními a oxidačními účinky 
c) silná dvojsytná kyselina s výraznými hydratačními a hydrogenačními vlastnostmi 
d) středně silná trojsytná kyselina se silnými dehydratačními a oxidačními účinky 
 
4. Oxidační činidlo: 
a) odevzdává elektrony   b) přijímá elektrony   c) je donorem elektronů   d) se při reakci oxiduje 
 
5. Kamence jsou: 
 a) podvojné kyselé fosforečnany, získané postupnou dehydratací dihydrogenfosforečnanů 
 b) ve vodě nerozpustné soli kyseliny sírové 
 c) podvojné sírany získané společnou krystalizací jednoduchých síranů 
 d) podvojné směsné soli získané společnou krystalizací jednoduchých solí (např. síran a chlorid) 
 
6. Kyslík je možno připravit reakcí: 
a) H2O2 + KI            b) H2O2 + MnO2           c) CO2 + H2           d) CuO + HNO3 

 
7. Zředěná kyselina sírová reaguje s železem za vzniku: 
a) FeSO4 + SO2 + H2O     b) Fe2 (SO4) 3 + H2    c) Fe2 (SO4) 3 + H2O     d) FeSO4 + H2 
 
8. Lučavka královská je směsí kyselin: 
1 a) HCl + HNO3(3 : 1)  b) HCl + HNO3(1 : 3)  c) H2SO4  + HNO3(3 : 1) d) H2SO4  + HNO3(1 : 3) 
 
9. Složení vápence je možno vyjádřit vzorcem:  
a) CaCN2            b) CaSO4        c) CaCO3        d) Ca(HCO3)2 
 
10. Který kov je ušlechtilejší než olovo: 
a) Al                b) Zn               c) Fe               d) Cu 
 
11. Po přídavku kovového železa k vodnému roztoku modré skalice vznikne: 
a) Cu(HSO4)2 + Fe(HSO4)2     b) FeSO4 + Cu     c) reakce neprobíhá     d) FeSO4+ Cu2O 
 
12. Aluminotermicky se nedá získat: 
a) Fe                     b) Mn                             c) Cr                         d) Mg 



13. Reakcí propenu s bromem vznikne: 
a) 1-brompropan     b) 2-brompropan     c) 1,2-dibrompropan     d) 1,3-dibrompropan 
 
14. Alkoholy mají vlastnosti: 
a) kyselé                    b) zásadité                  c) amfoterní                d) neutrální 
 
15. Dehydratace ethanolu na ethylen patří mezi: 
a) adice                      b) substituce               c) eliminace                d) přesmyky 
 
16. Adicí HCl na but-1-en vznikne: 
a) 1-chlorbutan        b) 2-chlorbutan           c) 1,2-dichlorbutan          d) 1,4-dichlorbutan 
 
17. Reakcí butyllithia s vodou vznikne: 
a) butan-1-ol              b) butanolát lithný      c) butan                         d) but-1-en 
 
18. Polymer o struktuře  -[-NH-(CH2)6-NH-CO-(CH2)4-CO-]n- patří mezi: 
a) polyestery            b) polyamidy                   c) polyurethany            d) vinylové polymery 
 
19. Glycerol se podílí na stavbě: 
a) polysacharidů           b) peptidů           c) lipidů           d) polyamidů 
 
20. Kolik uhlíků má kyselina stearová:         a) 14               b) 18                 c) 17               d) 16 
 
21. Alkalickou hydrolýzou tuků lze získat: 
a) mýdla                      b) vosky              c) oleje             d) volné mastné kyseliny a glycerol 
 
22. Redukcí D-glukosy vzniká:    a) kyselina D-glukonová                  b) kyselina D-glukuronová 
                                                      c) kyselina D-cukrová                      d) D-glucitol 
 
23. Aminokyselina methionin má kromě karboxylu a skupiny -NH2 ještě skupinu: 
a)  -OH                          b)  -SCH3                               c)  -SH                        d)  -NH2 

 
24. R-CH-COO - je:  a) karboxylátový anion aminokyseliny    b) amoniový kation aminokyseliny 
           |                      c) amfion aminokyseliny                       d) neutrální molekula aminokyseliny 
          NH3

+     
 
25. Peptidická vazba je seskupení atomů: 
a) - CO - NH -      b) - HN – CH(OH) -           c) - COO - NH -        d) - CO - NH2 - 
 

CHEMIE - test B řešení (správné odpovědi jsou podtrženy) 
 
1. Neutron je: 
    a) elektricky nenabitá částice s hmotností přibližně stejnou jako elektron 
    b) elektricky kladně částice s hmotností přibližně stejnou jako elektron 
    c) elektricky nenabitá částice s hmotností přibližně stejnou jako proton 
    d) elektricky záporně nabitá částice s hmotností přibližně stejnou jako elektron 
 



2. Záření β je: 
    a) proudem rychle letících jader atomů helia 
    b) proud elektronů s max. rychlostí asi 99 % rychlosti světla 
    c) elektromagnetické vlnění s vysokou energií 
    d) proud rychle letících pozitronů 
 
3. Kapalná voda je: 
    a) polárním rozpouštědlem, protože má polární kovalentní vazbu O-H a lomenou strukturu 
    b) nepolárním rozpouštědlem, protože má vazbu O-H, která je ionizovaná 
    c) polárním rozpouštědlem, protože má kovalentní vazbu O-H polární a lineární strukturu 
    d) aprotním rozpouštědlem, protože rozpouští soli, hydroxidy i kyseliny 
 
4.  Plynný dusík: 
     a) je mimořádně stabilní molekula, s většinou látek nereaguje 
     b) je účinné redukční činidlo, s mnohými sloučeninami reaguje i za chladu (např. s fluorem) 
     c) je vysoce účinné oxidační činidlo, s mnohými sloučeninami reaguje i za chladu (např. se 
         sodíkem) 
     d) je vysoce toxický plyn, reagující s dalšími pouze v plynném stavu 
 
5. Redukční činidlo: 
a)odevzdává elektrony   b)přijímá elektrony   c)je akceptorem elektronů   d)se při reakci redukuje 
 
6. Vodík je možno připravit reakcí: 
a)   Cu + H2SO4     b) H2O  + KI    c) Cu + H2O (vysoká teplota)    d) C + H2O (vysoká teplota) 
 
7. Koncentrovaná kyselina sírová reaguje za horka s mědí za vzniku: 
a) H2 + CuSO4      b) CuSO4 + SO2 + H2O     c) Cu2O + SO2     d) H2 + Cu2SO4 
 
8. Ve vodném roztoku hydroxidu sodného se rozpouští: 
a) Fe(OH)2                 b) Ni(OH)2                 c) Al(OH)3              d) AgOH 
 
9. Sodné soli barví plamen: 
a) zeleně                      b) červeně                  c) žlutě                  d) fialově 
 
10. Který kov je méně ušlechtilý než hliník: 
a) Mg                           b)  Hg                        c) Fe                      d) Zn 
 
11. Složení sádrovce je možno vyjádřit vzorcem: 
a) CaSO4 · 0,5 H2O    b) CaSO4 · 2 H2O        c) Ca(H2O)4SO4 · H2O     d) CaCO3 
12. Přechodnou tvrdost vody způsobuje hlavně: 
a) CaSO4                    b) Ca(HSO4)2            c) CaCO3                     d) Ca(HCO3)2 

 
13. Reakcí but-1-ynu s chlorem vznikne: 
a) 1-chlorbutan          b) 2-chlorbutan           c) 1-chlorbut-1-en       d) 1,2-dichlorbut-1-en 
 
14. Isopren má systematický název: 
a) buta-1,3-dien  b) 2-methylbuta-1,3-dien  c) 2,2,4-trimethylpentan d) 2,3-dimethylbuta-1,3-dien 



 
15. Chlorací chlorbenzenu vznikne: 
a)1,2-dichlorbenzen b)1,3-dichlorbenzen   c)1,4-dichlorbenzen  d)směs 1,2- a 1,4-dichlorbenzenu 
 
16. Aminy mají vlastnosti: 
a) kyselé                  b) zásadité                   c) amfoterní                  d) neutrální 
 
17. Reakce ethanolu s bromovodíkem za vzniku bromethanu patří mezi: 
a) adice                   b) substituce                c) eliminace                   d) přesmyky 
 
18. Pyridin patří mezi heterocykly: 
a) pětičlenné s kyslíkem   b) pětičlenné se sírou  c) pětičlenné s dusíkem  d) šestičlenné s dusíkem 
 
19. Adicí vody na propen vznikne: 
a) propan-1-ol          b) propan-2-ol              c) propan-1,2-diol             d) propan-1,3-diol 
 
20. Polymer o struktuře  -[-O-CH2-CH2-O-CO-C6H4-CO-]n- patří mezi: 
a) polyestery            b) polyamidy             c) polyurethany                d) vinylové polymery 
 
21. Kolik uhlíků má kyselina palmitová:      a) 17       b) 16       c) 18       d) 15 
 
22. Kyselou hydrolýzou tuků lze získat: 
a) vosky           b) mýdla           c) volné mastné kyseliny a glycerol           d) oleje 
 
23. Mezi ketosy nepatří: 
a) D-fruktosa           b) D-ribosa           c) dihydroxyaceton           d) D-ribulosa 
 
24. Aminokyselina lysin má kromě karboxylu a skupiny -NH2 ještě skupinu: 
a)  -OH                        b)  -NH2                                   c)  -COOH                         d)  -SH 
 
25.   R-CH-COOH    je:   a) neutrální molekula aminokyseliny        b) amfion aminokyseliny 
             |                           c) karboxylátový anion aminokyseliny  
            NH3

+                             d) amoniový kation aminokyseliny 

 
 


