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1. 

 

Ktoré z nasledujúcich tvrdení platí o uvedenej báze? 

(A) Vyskytuje sa iba v molekulách RNA. 
(B) Jej štruktúra je odvodená od pyrimidínu. 
(C) Je schopná tvoriť tri vodíkové mostíky. 
(D) Viaže sa k sacharidu jednou z -OH skupín. 
  

2. 

Aký je správny vzorec molybdénanu sodného? 

(A) NaMoO 
(B) Na2MoO4 
(C) Na3MoO2 
(D) NaMoO4 
  

3. 

Vyberte najvýstižnejšie dokončenie tvrdenia: 

Podstata pôsobenia pozitívnych katalyzátorov je v tom, že 
oproti nekatalyzovanej reakcii ______ 

(A) zvyšujú celkovú hladinu aktivačnej energie chemickej 
reakcie. 

(B) vedú reakciu iným mechanizmom s menšími 
čiastkovými aktivačnými energiami. 

(C) potláčajú priebeh vratných reakcií. 
(D) pôsobia na reaktanty selektívne a pri reakciách sa 

spotrebovávajú. 
  

4. 

Ktorá z uvedených látok nemá molekuly obsahujúce aspoň 
2 atómy dusíka? 

(A) dusičnan železnatý 
(B) kyanid amónny 
(C) N,N-dimetylformamid 
(D) trinitrofenol 
  

5. 

Do ktorej skupiny derivátov uhľovodíkov by sme mohli, z 
nižšie ponúkaných skupín, najlepšie zaradiť sacharidy? 

(A) karboxylové kyseliny 
(B) estery 
(C) alkoholy 
(D) cykloalkány 
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6. 

V ktorej z nasledujúcich možností nie sú k sebe správne 
priradené uhľovodík, jeho hlavný zdroj a typické použitie? 

(A) naftalén – karbonizácia uhlia – rozpúšťadlo 
(B) metán – zemný plyn – palivo 
(C) benzén – čiernouhoľný decht – výroba farbív 
(D) izoprén – spracovanie ropy – výroba polymérov 
  

7. 

Ktorá z nasledujúcich možností najlepšie opisuje, čo sú to 
izoméry? 

(A) atómy rovnakého prvku, ktoré sa odlišujú počtom 
neutrónov v jadre atómu 

(B) látky s rovnakým chemickým zložením, ale rozdielnou 
štruktúrou molekuly 

(C) látky, ktoré majú rôznu molárnu hmotnosť, ale rovnaké 
chemické vlastnosti 

(D) molekuly, ktoré majú rovnakú štruktúru, ale rozdielne 
fyzikálne vlastnosti 

  

8. 

Ktorá reakcia je nesprávne? 

(A) 4Ag + 2H2S + O2 → 2Ag2S + 2H2O 
(B) 3Cu + 8 HNO3→ 3Cu (NO3)2 + 4H2O 
(C) Cd + 2HCl → CdCl2 + H2 
(D) 4Fe + 2H2O + 3O2 → 2Fe2O3. H2O 
  

9. 

Ligandom v komplexnej zlúčenine môže byť: 

(A) len anión 
(B) len katión a anión 
(C) len taká častica, ktorá má záporný náboj alebo voľný 

elektrónový pár 
(D) častica, ktorá je akceptorom elektrónového páru 
  

10. 

Ktorá z nižšie uvedených zlúčenín je najvhodnejšou 
východiskovou látkou na prípravu o- alebo 
p-brómnitrobenzénu? 

(A) nitrobenzén 
(B) fenol 
(C) brómbenzén 
(D) nitrotoluén 
  

11. 

Pyridín patrí medzi: 

(A) päťčlenné kyslíkaté heterocykly 
(B) šesťčlenné kyslíkaté heterocykly 
(C) šesťčlenné dusíkaté heterocykly 
(D) päťčlenné dusíkaté heterocykly 
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12. 

Vypočítajte molárnu hmotnosť oktadekahydrátu síranu hlinitého. 

Ar(Al) = 27; A(S) = 32; Ar(O) = 16; Ar(H) = 1 

(A) 198 g · mol-1 
(B) 342 g · mol-1 
(C) 474 g · mol-1 
(D) 666 g · mol-1 
  

13. 

Termický rozklad vápenca (uhličitan vápenatý) prebieha podľa 
nižšie uvedenej rovnice. Vypočítajte, aký objem oxidu uhličitého 
(v dm3) sa uvoľní pri pálení 10 kg vápenca. Zaokrúhľujte na jedno 
desatinné miesto a uvažujte tlak 101,325 kPa a teplotu 0 °C. 

M(Ca) = 40 g/mol; M(C) = 12 g/mol; M(O) = 16 g/mol 

CaCO3 → CaO + CO2 

(A)    112 dm3 
(B)    224 dm3 
(C) 1 120 dm3 
(D) 2 240 dm3 
  

14. 

Koľko gramov uhlíka obsahuje 500 g jedlej sódy? 
Zaokrúhľujte na dve desatinné miesta. 

[Ar(Na) = 23; Ar(H) = 1; Ar(C) = 12; Ar(O) = 16] 

(A) 14,29 g 
(B) 53,51 g 
(C) 71,43 g 
(D) 84,08 g 
  

15. 

Ako hydrolýzu nemôžeme označiť štiepenie väzieb 
v molekulách: 

(A) proteínov 
(B) disacharidov 
(C) nukleových kyselín 
(D) monosacharidov 
  

16. 

Vyberte z ponuky plyn s najvyššou hustotou. 

(A) chlór 
(B) oxid uhličitý 
(C) vodík 
(D) hélium 
  

17. 

Vyberte správne zoradené kyseliny chlóru od najsilnejšej po 
najslabšiu 

(A) chlorovodíková, chloristá, chloritá, chlorečná, chlórna 
(B) chloristá, chlorovodíková, chlorečná, chloritá, chlórna 
(C) chloristá, chlorečná, chloritá, chlórna, chlorovodíková 
(D) chloristá, chlorečná, chloritá, chlorovodíková, chlórna 
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18. 

Ktorá z nasledujúcich zlúčenín bude reagovať s H2 
v prítomnosti katalyzátora? 

(A) propán 
(B) propén 
(C) 2-metylpropán 
(D) bután 
  

19. 

Ktorý názov nezodpovedá možnému názvu látky s 
racionálnym vzorcom CH3OH? 

(A) metol 
(B) metanol 
(C) metylalkohol 
(D) drevný lieh 
  

20. 

Z uvedených látok vyberte tú, ktorej vodný roztok reaguje 
v dôsledku hydrolýzy zásadito. 

(A) Na2S 
(B) KBr 
(C) NH4NO3 
(D) BaCl2 
  

21. 

Koľko ml 20% roztoku HCl (ρ = 1,1 g · cm-3) je potrebné 
použiť na prípravu 2 dm3 roztoku HCl s koncentráciou 0,2 mol 
· dm-3? M(HCl) = 36,46 g/mol 

(A) 13,3 ml 
(B) 18,2 ml 
(C) 66,3 ml 
(D) 80,2 ml 
  

22. 

Ktorá častica má elektrónovú konfiguráciu 1s0? 

(A) H+ 
(B) Na+ 
(C) Mg2+ 
(D) Li+ 
  

23. 

Reakciou etanolu s bromovodíkom vzniká: 

(A) brómetán a voda 
(B) etanal a bróm 
(C) metán, bróm a vodík 
(D) metán, voda a bróm 
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24. 

Kocka cukru váži 5 g. Pokiaľ si čaj osladíte tromi kockami, 
koľko mólov cukru (sacharózy) váš nápoj obsahuje? (cukor 
C12H22O11). 

M(C) = 12 g/mol, M(O) = 16 g/mol, M(H) = 1 g/mol 

(A) 0,015 mol 
(B) 0,044 mol 
(C) 0,062 mol 
(D) 0,150 mol 
  

25. 

Aké protónové číslo má prvok, ktorého posledná (valenčná) 
vrstva elektrónového obalu má elektrónovú konfiguráciu 
4s2 3d104p3? 

(A) 22 
(B) 25 
(C) 28 
(D) 33 
  

26. 

Aký je správny systematický názov nasledujúcej látky? 

F–CH2–CH2–CH=CH–CH3 

(A) 5-fluórpent-2-én 
(B) 4-fluór-1-metylbut-1-én 
(C) 1-fluórpent-3-én 
(D) pent-2-én-5-yl-fluorid 
  

27. 

„Veľmi reaktívne prvky, ochotne reagujúce už so vzdušnou 
vlhkosťou, preto sa v čistom stave v prírode vôbec 
nevyskytujú. Dobre vedú elektrický prúd, použitie majú ale 
prevažne vo forme solí, v ktorých vystupujú ako jednomocné 
katióny.“ 

Ktorá z nasledujúcich skupín prvkov najlepšie zodpovedá 
uvedenému opisu? 

(A) halogény 
(B) alkalické kovy 
(C) prechodné kovy (napr. Cu, Ag, Hg, Pt) 
(D) kovy alkalických zemín 
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28. 

Ktorá z nasledujúcich možností je správnym vyjadrením 
rovnovážnej konštanty vzniku jodovodíka zlučovaním jódu s 
vodíkom? 

(A) 

 

(B) 

 

(C) 

 

(D) 

 
  

29. 

 

Ktorý z enzýmov bude katalyzovať uvedený biochemický dej? 

(A) ligáza 
(B) syntetáza 
(C) izomeráza 
(D) transferáza 
  

30. 

Pri ktorej z nasledujúcich látok rovnakého zloženia možno na 
základe znalostí o vzťahu medzi štruktúrou a vlastnosťami 
látok očakávať najvyšší bod varu? 

(A) C3H7–O–CH3 
(B) C2H5–O–C2H5 
(C) CH3–O–C3H7 
(D) C4H9–OH 
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