
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. 

Vplyvom rotácie C-C väzieb môžu v moleku le vznikať: 
(A) rôzne konštitúcie 
(B) rôzne konformácie 
(C) rôzne antipódy 
(D) rôzne optické izoméry 
  
2. 

V tukoch sú obsiahnuté tzv. mastné kyseliny. Tieto látky sa 
okrem iného vyznačujú: 

(A) polárnym reťazcom 
(B) väčšinou párnym počtom uhlíkov v reťazci 
(C) prítomnosťou benzénového jadra 
(D) dvoma atómami halogénov naviazanými v polohách 9 a 12 
  
3. 

Koľkým reťazcovým a polohovým izomérom patrí molekulový 
vzorec C5H10? 
(A) 10 
(B)   7 
(C)   6 
(D)   4 
  
4. 

Koľko násobných väzieb je v cyklickej moleku le glukózy? 
(A) 0 
(B) 1 
(C) 2 
(D) 5 
  
5. 

Reakciou fenolu s kyselinou dusičnou za prítomnosti kyseliny 
sírovej prakt icky nevzniká: 

(A) 4-nit rofenol 
(B) o-nitrofenol 
(C) p-nitrofenol 
(D) m-nitrofenol  
  
6. 

Pacient trpiaci na diabetes mal pri poslednom meraní h ladinu 
glukózy v krvi (tzv. glykémia) vo výške 10 mmol/l. Ak je 
priemerné množstvo krvi v tele dospelého človeka 5,5 litra, aké 
je teoretické množstvo rozpustenej glukózy (C6H12O6)? 
Výsledok zaokrúhlite na jedno desatinné miesto. 

M(C) = 12 g/mol; M(H) = 1 g/mol; M(O) = 16 g/mol 
(A) 0,9 g  
(B) 3,3 g  
(C) 9,9 g 
(D) 33,0 g 
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7. 

Elekt rolýzou vodného roztoku chloridu sodného sa priamo 
v elektro lyzéri vyrába okrem iného: 

(A) kyslík 
(B) hydroxid sodný 
(C) kyselina chlorovodíková 
(D) sodík 
  
8. 

Ľudský genóm je tvorený približne tromi miliardami párov 
nukleotidov. Z n ich 5% tvoria funkčné gény. Vo vnútri génov 
zaberajú 80% regulačné oblasti a intróny, 20% tvoria exóny. 
Koľko p roteínov približne kóduje ľudský genóm, ak moleku ly 
ľudských bielkovín obsahujú priemerne 1000 aminokyselín?  
(A)   3 000 
(B) 10 000 
(C) 30 000 
(D) 60 000 
  
9. 

Vyberte, ktorá z nasledujúcich rovníc opisuje oxidačno-
redukčný dej. 
(A) CaCO3 → CaO + CO2 
(B) CuSO4 + 2 NaOH → Cu(OH)2 + Na2SO4  
(C) SO2 + H2O → H2SO3  
(D) 2 H2 + O2 → 2 H2O 
  
10. 

Ktorý z nasledujúcich oxidov sa najviac podieľa na vzniku 
skleníkového efektu? 

(A) CO 
(B) CO2 
(C) NO 
(D) CuO 
  
11. 

Akú farbu bude mať plameň, ak do jeho nesvietivej oblasti 
vložíme zlúčeninu sodíka? 
(A) žltú 
(B) zelenú 
(C) červenú 
(D) ružovú 
  
12. 

Aké pH má roztok kyseliny sírovej s koncentráciou 0,01 mol/l?  
Zaokrúhľujte na jedno desatinné miesto. 
(A) 0,3 
(B) 1,7 
(C) 2 
(D) 9,3 
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13. 

Pomocou nasledujúcej tabuľky rozhodnite, ktoré tvrdenie 
o síranoch alkalických kovov je všeobecne nesprávne . 

 rozpustnosť (g látky/100 g vody): 

Soľ: 0 °C 20 °C 100 °C 

K2SO4 7,3 11,1 24,1 

Li2SO4.H2O 36,2 34,8 31,0 

Na2SO4. 10H2O 5,0 19,0 42,3 

(A) Sírany sa z roztokov vylučujú pri ochladzovaní. 
(B) Pri bežnej laboratórnej teplote je najlepšie rozpustný síran 

lítny. 
(C) Pri vysokej teplote je najhoršie rozpustný síran draselný. 
(D) Rozpustnosť síranu sodného je najviac závislá na teplote. 
  
14. 

Na neutralizáciu 12,5 ml roztoku HClO4 sa spotrebovalo práve 
15 ml 0,2 M roztoku KOH. Akú mal roztok kyseliny 
koncentráciu? 
(A) 0,02 mol · dm–3 
(B) 0,12 mol · dm–3 
(C) 0,24 mol  · dm–3 
(D) 0,62 M 
  
15. 

Približne rovnakú hmotnosť majú: 
(A) moleku ly a elektróny 
(B) protóny a elektróny 
(C) protóny a neutróny 
(D) neutróny a elektróny 
  
16. 

Vyberte najsilnejšiu zásadu: 

(A) KOH 
(B) C2H5OH 
(C) NH4OH 
(D) Mg(OH)2 
  
17. 

a Al + b HCl → x AlCl3 + y H2. Ktoré vyčíslenie chemickej 
rovnice je správne? 

a, b, x, y zodpovedá v danom poradí: 
(A) 2, 3, 2, 1 
(B) 1, 4, 1, 2 
(C) 1, 3, 1, 1 
(D) 2, 6, 2, 3  
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18. 

Ktoré tvrdenie nie je v súlade s poznatkami o farebnosti látok? 

(A) Je spôsobená absorbciou rôznych vlnových dĺžok 
viditeľného svetla. 

(B) Prejavuje sa najmä u molekúl, ktoré majú všetky 
elektróny s párené. 

(C) Je charakteristická najmä pre zlúčeniny prechodných 
kovov. 

(D) Chromofóry obsahujú uhlíkatý reťazec, v ktorom je vždy 
systém konjugovaných dvojitých väzieb. 

  
19. 

Empirický vzorec zlúčeniny je CH2O2, jej relat ívna molekulová 
hmotnosť je 46. Súhrnný vzorec zodpovedá: 
(A) formaldehydu 
(B) kyseline mravčej 
(C) metanolu  
(D) etanolu 
  
20. 

Pri laboratórnej práci máte používať 0,5 M roztok NaOH. 
Vašou úlohou je pripraviť ho pre celú skupinu v objeme 1 liter. 
Koľko g ramov NaOH budete navažovať? 

Ar(Na) = 23;  Ar(O) = 16; Ar(H) = 1 
(A) 0,5 g  
(B) 20,0 g 
(C) 25,5 g 
(D) 40,0 g 
  
21. 

Označte pravdivé tvrdenie o dihydroxyacetóne. 

(A) má chirálne centrum 
(B) je to aldóza 
(C) je to ketóza 
(D) je to pentóza 
  
22. 

Glukóza je monosacharid nevyhnutný na činnosť ľudského 
organizmu. Konečným produktom jej aeróbneho štiepenia 
v ľudskom tele je: 
(A) voda 
(B) voda a oxid uhličitý 
(C) močovina  
(D) amoniak a voda 
  
23. 

Zlúčenina, na ktorú sa naväzuje acetylkoenzým A (acetyl-CoA) 
v citrátovom cykle je: 
(A) kyselina pyrohroznová 
(B) kyselina mliečna 
(C) kyselina oxáloctová  
(D) kyselina cit rónová 
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24. 

Označte tvrdenie, ktoré neplatí o kyseline olejovej: 
(A) obsahuje jednu dvojitú väzbu (C=C) 
(B) adíciou vodíka z nej vzniká kyselina oktadekánová 
(C) patrí medzi nenasýtené mastné kyseliny 
(D) systematicky ju môžeme označiť ako cis-hexadec-9-

enovú (cis-9-hexadecenovú) 
  
25. 

Cyklohexanol patrí medzi: 
(A) primárne alkoholy 
(B) sekundárne alkoholy 
(C) fenoly 
(D) aromat ické alkoholy 
  
26. 

O ktorú z n ižšie uvedených reakcií ide, ak vieme, že ide o 
mnohonásobnú adíciu, pri ktorej dochádza k predlžovaniu 
uhlíkového reťazca?  
(A) o nitráciu  
(B) o sulfonáciu 
(C) o oxidáciu  
(D) o polymerizáciu 
  
27. 

Vyberte dvojicu látok, ktorá patrí medzi uhľovodíky. 
(A) butanón, acetón 
(B) acetylén, etylén 
(C) metanol, etanol 
(D) glukóza, celu lóza 
  
28. 

Ktorý názov nezodpovedá názvu zlúčeniny s racionálnym 
vzorcom CH3COOC2H5? 
(A) etylmetaldehyd 
(B) etylacetát 
(C) etyletanoát 
(D) etylester kyseliny octovej 
  
29. 

V molekule eténu sa nachádza dvojitá aj jednoduché väzby. 
Koľko elektrónov sa podieľa na vzniku dvojitej väzby? 
(A) 2 
(B) 4 
(C) 6 
(D) 8 
  
30. 

Medzi molekulami vody pôsobia: 
(A) koordinačné sily  
(B) kyslíkové mostíky 
(C) vodík ové väzby 
(D) iónové sily 
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