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1. 

Ruský chemik D. I. Mendelejev je autorom: 

(A) zákona zachovania hmotnosti 

(B) zákona o premene energií 

(C) chemického názvoslovia 

(D) periodického zákona 
  

2. 

Ak je pre väzbu substrátu do väzbového miesta enzýmu nutná 

prítomnosť bázických skupín na aminokyselinách, ktorá 

z uvedených mutácií pravdepodobne zníži aktivitu enzýmu? 

(A) Arg → Glu 

(B) Ile → Leu 

(C) Asp → Gly 

(D) Lys → Arg 
  

3. 

Koľko atómov uhlíka obsahuje 125 g molekúl oxidu uhličitého? 

Ar(C) = 12; Ar(O) = 16 

(A) 2315,32 10  

(B) 2317,11 10  

(C) 2617,11 10  

(D) 2610,28 10  

  

4. 

Ktorú z uvedených látok použil A. Nobel pri výrobe dynamitu 

spoločne s kyselinou dusičnou? 

(A) fenol 

(B) glycerol 

(C) etanol 

(D) metanol 
  

5. 

Máme látku X, ktorá reaguje s molekulou vodíka za vzniku látky 

Y, tá reaguje s chlorovodíkom za vzniku chlóretánu. Látka X je: 

(A) etín 

(B) etén 

(C) etanol 

(D) chlóretán 
  

6. 

Koľko chirálnych (asymetrických) uhlíkov má nasledujúca 

zlúčenina? 

 

(A) 1 

(B) 2 

(C) 3 

(D) 4 
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7. 

Ktorý z uvedených vzorcov nie je vzorcom α-D-glukopyranózy 

ani β-D-glukopyranózy? 

(A) 

 
 

(B) 

 
 

(C) 

 
 

(D) 

 
  

8. 

Do ktorej skupiny patrí enzým katalyzujúci premenu 

glukóza-6-fosfátu na fruktóza-6-fosfát? 

(A) sacharázy 

(B) izomerázy 

(C) fosfatázy 

(D) transferázy 
  

9. 

Ktorá z uvedených vlastností je spoločná pre bielkoviny, 

polysacharidy a nukleové kyseliny? 

(A) plnia v organizme zásobnú funkciu 

(B) uchovávajú genetickú informáciu organizmu 

(C) patria medzi biopolyméry 

(D) vyskytujú sa vo forme dvojzávitnice 
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10. 

DNA je tvorená dvojzávitnicou vlákien, medzi ktorými udržujú 

stabilitu: 

(A) van der Waalsove sily medzi fosfátovými skupinami 

(B) vodíkové mostíky, ktorých sa zúčastňujú aj dusík a 

kyslík 

(C) van der Waalsove sily medzi dusíkom a kyslíkom 

(D) vodíkové mostíky medzi zvyškami ribózy 
  

11. 

Akým spôsobom nemôžu rastliny využiť glukózu vzniknutú 

pri fotosyntéze? 

(A) pri tvorbe škrobu 

(B) pri tvorbe celulózy 

(C) pri tvorbe maltózy 

(D) pri tvorbe laktózy 
  

12. 

Ktoré z uvedených tvrdení neplatí o metabolizme proteínov u 

cicavcov? 

(A) Súčasťou metabolizmu je ornitínový cyklus. 

(B) Konečným produktom metabolizmu je diamid kyseliny 

uhličitej. 

(C) Konečným produktom metabolizmu je NH2CONH2. 

(D) Konečným produktom metabolizmu je NO2CONO2. 
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13. 

U vzpierača K. H. sa podarilo v priebehu olympijských hier 

dokázať použitie zakázaného anabolika. Ak vieme, že ide o 

steroidné anabolikum, ktorý z uvedených vzorcov by ho mohol 

charakterizovať? 

(A) 

 
 

(B) 

 
 

(C) 

 
 

(D) 

 
  

14. 

Vyberte správny názov zobrazenej laboratórnej pomôcky: 

 

(A) frita 

(B) pipeta 

(C) byreta 

(D) kyveta 
  

15. 

Ktorá z uvedených dvojíc zlúčenín má v molekule rovnaký 

počet kyslíkových atómov? 

(A) kyselina disiričitá – dichróman draselný 

(B) kyselina trihydrogenjodistá – glukóza 

(C) kyselina dihydrogendifosforečná – dusičnan bárnatý 

(D) dihydrát síranu vápenatého – tetraboritan sodný 
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16. 

Vyberte z uvedených rovníc tú, ktorá znázorňuje neutralizáciu: 

(A) 2KBr + Cl2 → 2KCl + Br2 

(B) 2NaOH + CuCl2 → Cu(OH)2 + 2NaCl 

(C) CO2 + H2O → H2CO3 

(D) H2S + 2KOH → K2S + 2H2O 
  

17. 

Ak je v roztoku NaOH látková koncentrácia 

Na
+
 0,001 mol·dm

-3
, pre tento roztok platí: 

(A) jeho pH je 11 

(B) jeho pH je 3 

(C) koncentrácia H3O
+
 v tomto roztoku je 10

-3
 mol·dm

-3
 

(D) koncentrácia OH
– 
v tomto roztoku je 10

-11
 mol·dm

-3
 

  

18. 

Koľko gramov hydroxidu sodného obsahujú 2 litre jeho 

roztoku s koncentráciou 1 mol·dm
-3

? 

Ar(Na) = 23; Ar(O) = 16; Ar(H) = 1 

(A)   40 g 

(B)   63 g 

(C)   80 g 

(D) 126 g 
  

19. 

Vzorka obsahovala chlorid sodný a bola rozpustená vo vode. 

Po rozpustení vzorky bol chlorid sodný vyzrážaný roztokom 

AgNO3. Po filtrácii sme navážili 2,000 g zrazeniny. Koľko 

gramov chlóru vzorka obsahovala? 

Ar(Na) = 22,99; Ar(Cl) = 35,45; Ar(Ag) = 107,87; 

Ar(N) = 14,01; Ar(O) = 16,00 

(A) 0,247 g 

(B) 0,495 g 

(C) 1,000 g 

(D) 1,505 g 
  

20. 

Určte molárnu koncentráciu roztoku, ktorý má objem 450 ml a 

obsahuje 18 g dusičnanu olovnatého. 

Ar(Pb) = 207,20; Ar(O) = 16,00; Ar(N) = 14,01 

(A) 0,01 mol/l 

(B) 0,02 mol/l 

(C) 0,12 mol/l 

(D) 1,20 mol/l 
  

21. 

Vyberte kyselinu, ktorá je v žalúdočných šťavách človeka. 

(A) kyselina sírovodíková 

(B) kyselina sírová 

(C) kyselina chlórna 

(D) kyselina chlorovodíková 
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22. 

Ktorá z uvedených možností k minerálom správne priraďuje 

ich chemické zloženie? 

 

1 dolomit a CuSO4 . 5H2O 

2 sadrovec b CaCO3 . MgCO3 

3 hydroxylapatit c 3Ca3(PO4)2 . Ca(OH)2 

4 chalkantit d CaSO4 . 2H2O 

 

(A) 1b, 2d, 3a, 4c 

(B) 1d, 2c, 3a, 4b 

(C) 1c, 2a, 3b, 4d 

(D) 1b, 2d, 3c, 4a 
  

23. 

Vyberte, ktorá z uvedených modifikácií najviac zvýši teplotu 

varu uhľovodíka: 

(A) pripojenie skupiny –OH 

(B) pripojenie skupiny –OCH3 

(C) vznik trojitej väzby 

(D) pripojenie skupiny –CH3 
  

24. 

Ktoré z uvedených látok sú organickej alebo prevažne organickej 

povahy? 

I) voda; II) sklo; III) sóda; IV) kockový cukor; V) kuchynská soľ; 

VI) kofeín; VII) zemný plyn; VIII) betón; IX) mydlo; X) olej. 

(A) IV; VI; VII; IX 

(B) I; II; IV; VI; VII; X 

(C) II; IV; VI; VII; X 

(D) IV; VI; VII; IX; X 
  

25. 

Uhľovodíkový zvyšok C6H5– sa nazýva: 

(A) cyklohexyl 

(B) benzyl 

(C) fenyl 

(D) hexyl 
  

26. 

Komplexné odbúravanie molekuly glukózy v ľudskom organizme 

až na úroveň chemickej energie uloženej v molekulách ATP sa 

skladá z niekoľkých dejov, ktoré na seba nadväzujú. Ktoré 

z uvedených poradí dejov správne znázorňuje, ako na seba dané 

deje nadväzujú? 

(A) ß-oxidácia polysacharidov → glykolýza → dýchací 

reťazec 

(B) citrátový cyklus → dýchací reťazec → glykolýza 

(C) glykolýza → dýchací reťazec → močovinový cyklus 

(D) glykolýza → citrátový cyklus → dýchací reťazec 
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27. 

Ktorá zlúčenina netvorí pri reakcii s vodou kyselinu? 

(A) SO3 

(B) K2O 

(C) NO2 

(D) P2O5 
  

28. 

Ktorá z uvedených elektrónových konfigurácií zodpovedá 

atómu v základnom stave? 

(A) 1s
2
 2s

1
 2p

1
 

(B) 1s
2
 2s

2
 2p

2
 

(C) 1s
2
 2s

1
 2p

6
 

(D) 1s
2
 2s

2
 3s

2
 

  

29. 

Vyberte správne tvrdenie: 

(A) Hodnota súčinu rozpustnosti vypovedá o nižšej 

rozpustnosti vo vode. 

(B) Súčin rozpustnosti je nezávislý na teplote. 

(C) Súčin rozpustnosti vyjadruje farbu zrazeniny. 

(D) Žiadne z tvrdení neplatí. 
  

30. 

Ktorá z uvedených chemických rovníc správne znázorňuje priebeh 

úplnej disociácie kyseliny fosforečnej vo vodnom roztoku? 

(A) H3PO4 → H3O
+
 + PO3

−
 

(B) H3PO4 → 3 H
+
 + PO4

3−
 

(C) H3PO4 → 3 OH
−
 + PO

3+
 

(D) H3PO4 → H2O + H
+
 + PO3

−
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