
Zopakujte si základné informácie ku skúške::

 Test obsahuje 30 úloh.
 Na riešenie máte 40 minút.
 Každá úloha má správnu len jednu odpoveď.
 Za každú správnu odpoveď získavate bod, za každů nesprávnu odpoveď se vám 1/3 bodu odčíta.
 Najlepšie je riešiť najskôr jednoduché úlohy a k náročnejším sa vrátiť.
 Nebudte nervózni z toho, že nevyriešite všetko, to sa podarí málokomu.
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1. 

Pri reakcii koncentrovanej kyseliny dusičnej s ortuťou nemôže 
vzniknúť: 

(A) oxid dusnatý 
(B) oxid dusičitý 
(C) vodík 
(D) dusičnan ortuťný 
  

2. 

Vyberte správne farby zlúčenín mangánu. 

(A) Mn2O7 – zelenohnedá 
KMnO4 – tmavofialová 
MnSO4 – bledoružová 
K2MnO4 – zelená 
MnO2 – hnedočierna 

(B) Mn2O7 – zelená 
KMnO4 – bledoružová 
MnSO4 – tmavofialová 
K2MnO4 – zelenohnedá 
MnO2 – hnedočierna 

(C) Mn2O7 – zelená 
KMnO4 – čierna 
MnSO4 – tmavofialová 
K2MnO4 – zelenohnedá 
MnO2 – bledoružová 

(D) Mn2O7 – zelenohnedá 
KMnO4 – tmavofialová 
MnSO4 – bledoružová 
K2MnO4 – čierna 
MnO2 – zelená 

  

3. 

Benzén môže vzniknúť: 

(A) trimerizáciou etínu 
(B) trimerizáciou eténu 
(C) dimerizáciou propénu 
(D) dimerizáciou propínu 
  

4. 

Neesenciálne aminokyseliny v tele vznikajú: 

(A) dehydrogenáciou oxokyselín 
(B) transamináciou oxokyselín 
(C) izomerizáciou oxokyselín 
(D) redukciou oxokyselín 
  

5. 

Ktorý zápis je správne vyčísleným zápisom rovnice: 

Zn + HNO3 → Zn(NO3)2 + NH4NO3 + H2O 

(A) 4Zn + 10HNO3 → 4Zn(NO3)2 + NH4NO3 + 3H2O 
(B) 2Zn + 10HNO3 → 2Zn(NO3)2 + NH4NO3 + 3H2O 
(C) 4Zn + 8HNO3 → 4Zn(NO3)2 + NH4NO3 + 2H2O 
(D) Zn + 4HNO3 → Zn(NO3)2 + NH4NO3 + 2H2O 
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6. 

Ktorý hydrát je bezfarebný? 

(A) CaCl2. 6H2O 
(B) FeSO4. 7H2O 
(C) CuSO4. 5H2O 
(D) CoCl2. 6H2O 
  

7. 

Ktorá z nasledujúcich zlúčenín ortuti je najjedovatejšia? 

(A) cinabarit (sulfid ortuťnatý) 
(B) rutilka (oxid ortuťnatý) 
(C) sublimát (chlorid ortuťnatý) 
(D) kalomel (chlorid ortuťný) 
  

8. 

V reakcii Fe2O3 + 2 Al → 2 Fe + Al2O3 je redukčným činidlom: 

(A) železo 
(B) železo a hliník 
(C) kyslík 
(D) hliník 
  

9. 

Ako indikátor bodu ekvivalencie sa pri jodometrii používa: 

(A) roztok jódu 
(B) škrobový maz 
(C) roztok dichrómanu 
(D) roztok tiosíranu 
  

10. 

Oceľ je: 

(A) zliatina 
(B) prvok 
(C) chemické indivíduum 
(D) zlúčenina 
  

11. 

Reakciu H2(g) + Cl2(g) → 2 HCl(g) je možné spomaliť: 

(A) pridaním vodíka 
(B) zvýšením tlaku 
(C) odobratím chlóru 
(D) odobratím chlorovodíka 
  

12. 

Glykozidická väzba β(1→4) je súčasťou: 

(A) škrobu 
(B) dextrínu 
(C) glykogénu 
(D) celulózy 
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13. 

Najviac chirálnych uhlíkov je v molekule: 

(A) fruktózy 
(B) glukózy 
(C) ribózy 
(D) glyceraldehydu 
  

14. 

Pri dôkaze aldehydovej skupiny v molekulách redukujúcich 
sacharidov dochádza k premene tejto skupiny na skupinu: 

(A) karboxylovú 
(B) hydroxylovú 
(C) ketónovú 
(D) karbonylovú 
  

15. 

Proteíny vznikajú reťazením prevažne: 

(A) α-L-aminokyselín 
(B) α-D-aminokyselín 
(C) β-L-aminokyselín 
(D) β-D-aminokyselín 
  

16. 

Vyberte komplementárny úsek vlákna dvojzávitnice DNA 
5´..... CGTAGTACT..... 3´ 

(A) 3´..... AGTACTACG..... 5´ 
(B) 5´..... AGTACTACG..... 3´ 
(C) 5´..... AGUACUACG..... 3´ 
(D) 3´..... GCATCATGA..... 5´ 
  

17. 

Aký je hmotnostný zlomok zinku v chloride zinočnatom? 
Ar(Zn) = 65,4; Ar(Cl) = 35,5 

(A) 0,96 
(B) 0,65 
(C) 0,54 
(D) 0,48 
  

18. 

Čech Jaroslav Heyrovský je objaviteľom: 

(A) potenciometrie 
(B) chromatografie 
(C) polarografie 
(D) spektrometrie 
  

19. 

Akou skúškou môžeme dokázať Peptidovú väzbu? 

(A) Fehlingovou skúškou 
(B) Schiffovou skúškou 
(C) Marschovou skúškou 
(D) biuretovou skúškou 
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20. 

Určte koncentráciu vodíkových iónov v roztoku kyseliny 
chlorovodíkovej, ktorý má pH = 3. 

(A) 5 · 10-3 mol · dm-3 
(B) 3 · 10-3 mol · dm-3 
(C) 1 · 10-3 mol · dm-3 
(D) 2 · 10-3 mol · dm-3 
  

21. 

Aká je molárna (látková) koncentrácia roztoku hydroxidu 
sodného, ktorý vznikol rozpustením 3 g hydroxidu sodného 
v 500 ml vody? 

M(Na) = 23 g/mol; M(O) = 16 g/mol; M(H) = 1g/mol 

(A) 0,015 M 
(B) 0,0375 M 
(C) 0,15 M 
(D) 0,67 M 
  

22. 

Oxid siričitý sa laboratórne pripravuje reakciou 
NaHSO3 + HCl → SO2 + NaCl + H2O. 

Na prípravu použijeme 295 g hydrogénsiričitanu a 300 ml 30% 
roztoku HCl (ρ = 1,149 g/cm3). Ktorý z reaktantov je 
v nadbytku? 

Mr (HCl) = 36,46; Mr (NaHSO3) = 104,00 

(A) vo výraznom nadbytku je hydrogénsiričitan sodný 
(B) vo výraznom nadbytku je kyselina chlorovodíková 
(C) žiadny, sú prakticky v rovnováhe a zreagujú bezo 

zvyšku 
(D) z tohto zadania nie je možné rovnováhu vypočítať 
  

23. 

Koľko mólov hélia je potrebných na vyplnenie balónika s 
objemom 0,22 litra pri teplote 0 stupňov Celzia a bežnom tlaku? 
Výsledok zaokrúhlite na dve desatinné miesta. 

(A) 0,01 mol 
(B) 0,02 mol 
(C) 0,11 mol 
(D) 0,22 mol 
  

24. 

Koľko dm3 kyslíka vzniklo pri jeho laboratórnej príprave 
termickým rozkladom KClO3 podľa rovnice 2 KClO3 → 2KCl 
+ 3O2, ak bola použitá 1/10 stechiometrického množstva 
KClO3? M(KClO3) = 122,5 g · mol−1 

(A)   2,24 
(B)   6,72 
(C) 22,4 
(D) 67,2 
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25. 

Vodíkové mostíky vznikajú medzi molekulami: 

(A) CH3OH 
(B) CH3OCH3 
(C) H2S 
(D) CH4 
  

26. 

Zinok v kontakte s iným kovom môže byť príčinou 
tzv. elektrochemickej korózie. Dôvodom je: 

(A) jeho ideálna elektrická vodivosť 
(B) jeho chemická odolnosť 
(C) jeho nízka reaktivita 
(D) rozdiel štandardných potenciálov kovov 
  

27. 

Vypočítajte hmotnostný zlomok (v %) zlata v 18 karátovom 
zlate. 

(A) 0,50 
(B) 0,60 
(C) 0,75 
(D) 1,00 
  

28. 

Jav označovaný ako „octovatenie“ otvoreného fľaškového vína: 

(A) je spôsobený postupnou oxidáciou 
(B) je spôsobený pridaným oxidom siričitým 
(C) je spôsobený hydrolýzou etanolu 
(D) je spôsobený postupnou redukciou 
  

29. 

Pri dôkaze škrobu sa používa tzv. Lugolov roztok. Ide o: 

(A) roztok jódu vo vode 
(B) roztok jódu v etanole 
(C) roztok jódu v roztoku jodidu draselného 
(D) roztok jódu v benzíne 
  

30. 

V súčasnosti sa glukóza najčastejšie získava: 

(A) riadenou fotosyntézou 
(B) hydrolytickým štiepením škrobu 
(C) kryštalizáciou rastlinných štiav 
(D) organickou syntézou 
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