
 

 

Zadání neotvírejte, počkejte na pokyn! 
 

 

 
 
 

Přejeme mnoho úspěchů! 

květen 2006 

Zopakujte si základní informace a pokyny ke zkoušce: 
• U každé úlohy je správná jediná odpověď. 

• Za každou správnou odpověď získáváte bod, za každou špatnou odpověď se 
vám odečítá část bodu. 

• Když otázce vůbec nerozumíte nebo si s ní vůbec nevíte rady, nehádejte. 

• Nejlepší je nejprve řešit ty úlohy, které se vám zdají snadné a které dokážete 
vyřešit rychle, pak se vrátit k úlohám náročnějším a teprve nakonec se věnovat 
nejobtížnějším otázkám. 

• Pracujte rychle, ale soustředěně.  

• Test obsahuje 20 úloh. 
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CHEMIE 
 
1. 

Jednu z přírodních látek je možné prokázat modrým 
zbarvením přidaného roztoku jodu. Do které z následujících 
skupin zmíněná látka patří? 

(A) polypeptidy 
(B) polynukleotidy 
(C) monosacharidy 
(D) polysacharidy 
 

2. 

Které z následujících tvrzení platí? 

(A) Estery vznikají reakcí karboxylových kyselin 
s esenciálními aminokyselinami. 

(B) Amidová vazba vzniká vzájemnou reakcí hydoxylové 
a aminové skupiny. 

(C) Vzájemnou reakcí (dehydratací) dvou hydroxylových 
skupin vznikají ethery. 

(D) Jako disulfidový můstek se označuje spojení dvou 
molekul sulfonamidu. 

 

3. 

Která z následujících rovnic vyjadřuje souhrnně děje 
probíhající při fotosyntéze? 

(A) C6H12O6 + 6 CO2 � 6 O2 + 2 H2CO3 + 2 C2H4 
(B) 6 CO2 + 12 H2O � C6H12O6 + 6 O2 + 6 H2O 
(C) C6H12O6 + 6 O2 � 6 CO2 + 6 H2O 
(D) 3 CH4 + 6 O2 � 3 CO2 + 6 H2O 
 

4. 

Které z následujících tvrzení o bílkovinách a jejich 
stavebních jednotkách aminokyselinách platí? 

(A) Rozklad bílkovin v trávicí soustavě člověka vyžaduje 
přítomnost žlučových kyselin jako emulgátorů. 

(B) Molekuly bílkovin se skládají z velkého počtu 
aminokyselin spojených navzájem glykosidovou 
vazbou. 

(C) Během odbourávání (chemického rozkladu) 
aminokyselin v buňkách se dusík vylučuje ve formě 
močoviny. 

(D) Lidské buňky mohou vytvářet všechny aminokyseliny, 
některé (esenciální) ale jen v přítomnosti vitaminů. 

 

5. 

Které z následujících seřazení látek podle počtu uhlíkových 
atomů v jejich molekulách je správné? 

(A) glycerol < glukosa < cholesterol < insulin 
(B) ethanol < cholesterol < ribosa < glukosa 
(C) ethanol < glycerol < cholesterol < glukosa 
(D) glycerol < glukosa < ribosa < cholesterol 
 

6. 

Která z následujících rovnic popisuje oxidačně-redukční 
děj? 

(A) 2 NaCl + F2 � 2 NaF + Cl2 
(B) NaOH + CO2 � NaHCO3 
(C) CaO + H2O � Ca(OH)2 
(D) Pb(NO3)2 + 2 KOH � Pb(OH)2 + 2 KNO3 
 

7. 

Která z následujících látek v lidském těle štěpí 
polysacharidy (škrob)? 

(A) pepsin 
(B) amylopektin 
(C) ptyalin 
(D) insulin 
 

8. 

Kyselina mravenčí se zahříváním rozkládá na dvě 
nízkomolekulární látky. Co jsou produkty rozkladu jedné 
molekuly kyseliny mravenčí? 

(A) 2 CO + 2 H2 
(B) CO2 + H2O 
(C) CH4 + 2 O2 
(D) CO + H2O 
 

9. 

Podstatou jednoho z následujících dějů je hydrolýza. 
O který z dějů jde? 

(A) emulgace tuků 
(B) zmýdelňování tuků 
(C) ztužování rostlinných tuků 
(D) vyplavování tuků z podkožních buněk 
 

10. 

Která z následujících látek má v molekule stejný počet 
uhlíkových a kyslíkových atomů? 

(A) aceton 
(B) ethanol 
(C) acetaldehyd 
(D) kyselina octová 
 

11. 

Jaký je správný chemický název následující látky? 

F–CH2–CH2–CH=CH–CH3 

(A) 5-fluorpent-2-en  
(B) 1,3-pentenfluorid 
(C) 1-fluor-2-penten 
(D) 2-penten-5-fluorid 
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12. 

Které z následujících tvrzení o alkalických kovech platí? 

(A) Na vzduchu ani ve vodě alkalické kovy prakticky 
vůbec nekorodují. 

(B) Ve sloučeninách se alkalické kovy vyskytují 
s oxidačním číslem –1. 

(C) Alkalické kovy jsou stříbřitě lesklé, měkké, chemicky 
odolné látky. 

(D) Soli alkalických kovů jsou krystalické, většinou bílé 
látky. 

 

13. 

Jaké přibližné množství vody je třeba přidat k 1 litru 
jednomolárního roztoku chloridu sodného, abychom 
ředěním získali fyziologicky roztok (Mr(NaCl) = 40)? 

(A)   0,09 litru 
(B)   1 litr 
(C)   3,3 litru 
(D) 10 litrů 
 

14. 

Které z následujících tvrzení o chemických dějích platí? 

(A) Každá chemická reakce probíhá tak dlouho, dokud se 
v reakční směsi nepřemění všechny výchozí látky na 
produkty. 

(B) Stav, kdy je v reakční směsi přítomné stejné množství 
výchozích látek jako produktů, označujeme jako 
rovnovážný stav. 

(C) Rychlost každé chemické reakce je závislá na teplotě, 
koncentraci výchozích látek a na přítomnosti 
katalyzátoru. 

(D) Přítomnost katalyzátoru v reakční směsi zvyšuje 
množství energie, které se během chemické reakce 
může uvolnit. 

 

15. 

Které látky označujeme jako amorfní? 

(A) látky schopné oxidace i redukce 
(B) látky, které nemají krystalickou strukturu 
(C) látky obsahující v molekule atomy vodíku i kyslíku 
(D) látky schopné chovat se jako kyseliny i jako zásady 
 

16. 

Která z látek má ve správně vyčíslené následující rovnici 
nejvyšší stechiometrický koeficient? 

NH3 + O2 � NO + H2O 

(A) voda 
(B) kyslík 
(C) amoniak 
(D) oxid dusnatý 
 

17. 

Která z následujících látek obsahuje v molekule stejný počet 
atomů kyslíku i vodíku? 

(A) oxid uhličitý 
(B) kyselina siřičitá 
(C) hydroxid hlinitý 
(D) uhličitan amonný 
 

18. 

Ve které z následujících dvojic je k názvu chemické látky 
správně přiřazen její chemický vzorec? 

(A) hydrogenuhličitan hlinitý – Al2(HCO3)3 
(B) křemičitan železnatý – FeSiO3 
(C) dusitan amonný – NH3NO2 
(D) kyselina chloristá – HClO3 
 

19. 

Který z následujících typů chemické vazby vytváří nejslabší 
spojení mezi vázanými částicemi? 

(A) iontová vazba 
(B) kovalentní vazba 
(C) disulfidový můstek 
(D) koordinačně–kovalentní vazba 
 

20. 

Prvek X se v periodické tabulce prvků nachází ve druhé 
skupině a čtvrté periodě. Z těchto údajů vyplývá, že prvek X 
bude tvořit stabilní molekulu o složení: 

(A) X2 
(B) XO 
(C) XH4 
(D) H2XO4 
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