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1. 

Laboratórny návod uvádza, že potrebujeme pripraviť 400 ml 

roztok ethanolu s objemovým percentom 34 % ethanolu. Aký 

objem vody budeme potrebovať na prípravu tohto roztoku 

(zanedbajte objemovú kontrakciu)? 

(A) 16,5 ml 

(B) 34 ml 

(C) 136 ml 

(D) 264 ml 
  

2. 

Ktoré tvrdenie o sacharidoch je správne? 

(A) Ich molekuly obsahujú len prvky C, H a N. 

(B) Vznikajú v rastlinách fotosyntézou z vody a oxidu 

uhličitého. 

(C) Sú použiteľné výlučne v potravinárstve. 

(D) Vznikajú v rastlinách fotosyntézou z vody a kyslíka. 
  

3. 

Vyberte správne tvrdenie o 2-chlórbután-2-ole: 

(A) Jeho bod varu bude nižší ako bod varu chlórbutánu. 

(B) Dá sa pripraviť adíciou chlóru na but-1-én. 

(C) Nevyskytuje sa vo forme optických izomérov. 

(D) Jeho molekuly medzi sebou môžu tvoriť vodíkové 

väzby. 
  

4. 

V závislosti od toho, aké oxidačné čísla môžu mať prvky vo 

svojich zlúčeninách, môžu byť prvky pripravené pomocou 

redukcie alebo oxidácie svojich zlúčenín. Ktorý z uvedených 

postupov prípravy prvku ale nie je možný? 

(A) vodík redukciou 

(B) síra oxidáciou 

(C) fluor redukciou 

(D) kyslík oxidáciou 
  

5. 

„kujnosť, elektrická vodivosť, odolnosť voči neoxidujúcim 

kyselinám“ 

Pre ktorú skupinu prvkov sú typické uvedené vlastnosti? 

(A) ušľachtilé kovy 

(B) alkalické kovy 

(C) kovy skupiny zinku 

(D) chalkogény 
  

6. 

Uveďte, ktorý prvok bude reagovať s kyselinou 

chlorovodíkovou za vzniku vodíka. 

(A) meď 

(B) zinok 

(C) striebro 

(D) platina 
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7. 

Ktorý uvedený pojem nie je triviálnym chemickým názvom 

reálnej chemickej látky? 

(A) strieborná skalica 

(B) modrá skalica 

(C) zelená skalica 

(D) biela skalica 
  

8. 

Aký objem 0,2M roztoku hydroxidu sodného môžeme 

pripraviť z 15 gramov tejto látky? 

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

(A) 0,075 dm
3
 

(B) 0,533 dm
3
 

(C) 0,750 dm
3
 

(D) 1,875 dm
3
 

  

9. 

Máme k dispozícii roztok A, ktorý vznikol rozpustením 3,4 g 

NaCl v 500 ml vody a roztok B, ktorý vznikol rozpustením 

4,8 g NaCl v 500 ml vody. Vypočítajte hmotnostné percento 

výsledného roztoku C, ktorý vznikne zliatím roztokov A a B. 

(Hustota vody je 1 g/cm
-3

) 

(A) 0,81 % 

(B) 0,68 % 

(C) 0,96 % 

(D) 0,82 % 
  

10. Úloha bola na základe verejnej oponentúry vyradená 

Pri spaľovaní metánu vzniká oxid uhličitý a voda. Pri reakcii sa 

uvoľňuje 891 kJ/mol. Aká je energetická bilancia reakcie, ak 

dôjde k spáleniu 3 mólov metánu? 

(A) ΔH = −2412 kJ 

(B) ΔH = −268 kJ 

(C) ΔH = 268 kJ 

(D) ΔH = 2412 kJ 
  

11. 

Kyselina chlorovodíková je silná minerálna kyselina, ktorá 

tvorí 0,3 – 0,4 % roztok žalúdočných štiav a pomáha pri trávení 

potravy. Niektorí ľudia majú problémy so zažívaním a vracia 

sa im časť potravy do pažeráka. Toto ochorenie je známe ako 

pálenie záhy a spôsobuje ho práve prítomnosť kyseliny 

chlorovodíkovej. Za účelom zmiernenia dôsledkov tohto 

nepríjemného ochorenia sa používajú rôzne prípravky, ktoré 

obsahujú napr. hydroxid horečnatý, ktorý reaguje s prítomnou 

kyselinou. Ako sa nazýva tento typ reakcie? 

(A) neutralizácia 

(B) esterifikácia 

(C) extrakcia 

(D) eliminácia 
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12. 

Ktorý z uvedených dejov je príkladom redoxnej reakcie? 

(A) výroba kovov elektrolýzou 

(B) priebeh neutralizácie 

(C) zmena skupenstva 

(D) destilácia 
  

13. 

Vyberte časticu, ktorá je k iónu HPO4
2–

 konjugovanou zásadou 

(podľa Brönsteda): 

(A) H3PO4 

(B) H2PO4
–
 

(C) PO4
3–

 

(D) PO3
–
 

  

14. 

Amfotérny oxid je: 

(A) Al2O3 

(B) Mn2O7 

(C) V2O5 

(D) SiO2 
  

15. 

Po chvíľke žuvania chlebovej kôrky pocítime v ústach sladkastú 

chuť. Ktorá z nasledujúcich látok je za túto zmenu zodpovedná? 

(A) inzulín 

(B) glycerol 

(C) sacharín 

(D) ptyalín 
  

16. 

Určite, ktorá z uvedených látok neobsahuje v molekule ani 

jednu monosacharidovú jednotku: 

(A) DNA 

(B) chitín 

(C) ATP 

(D) cholesterol 
  

17. 

Vyberte správne poradie krokov metabolického odbúravania 

glukózy v rastlinných bunkách: 

(A) citrátový cyklus → glykolýza → dýchací reťazec 

(B) glykolýza → citrátový cyklus → fotosyntéza 

(C) glykolýza → citrátový cyklus → dýchací reťazec 

(D) fotosyntéza → citrátový cyklus → glykolýza 
  

18. 

Ako sa dá dokázať prítomnosť škrobu? 

(A) pomocou Tollensovho činidla, keď dochádza k modrému 

zafarbeniu 

(B) pôsobením Fehlingovho činidla 

(C) pôsobením jódovej tinktúry 

(D) Biuretovou reakciou 
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19. 

Ktorý z uvedených polysacharidov štruktúrne nepatrí medzi 

polyméry glukózy – glykány? 

(A) celulóza 

(B) glykogén 

(C) amylopektín 

(D) chitín 
  

20. 

Označte nepravdivé tvrdenie o enzýmoch: 

(A) zvyšujú aktivačnú energiu 

(B) urýchľujú chemické reakcie 

(C) znižujú aktivačnú energiu 

(D) sú špecifické 
  

21. 

Ktorý zo vzorcov znázorňuje nukleotid DNA? 

(A) 

 

(B) 

 

(C) 

 

(D) 
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22. 

Rozhodnite, ktoré z uvedených tvrdení neplatí: 

(A) Vitamíny sú rôznej chemickej povahy, sú súčasťou 

enzýmov, ktoré v organizme plnia funkciu katalyzátorov 

biochemických reakcií. 

(B) Alkaloidy sú chemické látky zásaditého charakteru, 

väčšinou rastlinného pôvodu a využívané ako liečivá. 

(C) Hormóny sú látky výhradne proteínového a 

peptidového charakteru, ktoré organizmus rovnako 

ako vitamíny potrebuje k správnemu fungovaniu, ale 

dokáže ich sám vyrobiť. 

(D) Protilátky sú proteíny, patria medzi imunoglobulíny 

a špecificky sa viažu na antigén. 
  

23. 

Ktorá organická zlúčenina sa nepoužíva ako zdroj energie? 

(A) metán 

(B) etín 

(C) tetrachlórmetán 

(D) etanol 
  

24. 

Ktoré z uvedených tvrdení o rope a jej spracovaní je pravdivé? 

(A) Ľahké vykurovacie oleje získavané pri spracovaní ropy 

frakčnou destiláciou sú tvorené hlavne uhľovodíkmi 

s bodom varu nižším než 30 °C. 

(B) Surová ropa je zmes kvapalných, prevažne nasýtených 

uhľovodíkov, v ktorej sú rozpustené plynné aj pevné 

uhľovodíky. 

(C) Surový benzín je tvorený hlavne rozvetvenými 

uhľovodíkmi, ktorých podiel v benzíne sa následne znižuje 

katalytickým reformovaním. 

(D) Žiadne z tvrdení (A) až (C) nie je správne. 
  

25. 

Ktorá z uvedených postupností látok podľa počtu uhlíkových 

atómov je správna? 

(A) glycerol < glukóza < cholesterol < inzulín 

(B) etanol < cholesterol < ribóza < glukóza 

(C) etanol < glycerol < cholesterol < glukóza 

(D) glycerol < glukóza < ribóza < cholesterol 
  

26. 

Vyberte z uvedených organických látok tú, ktorá je opticky 

aktívna (t.j. obsahuje chirálny atóm uhlíka): 

(A) 2-aminobutan-2-ol 

(B) 1,3-diaminopropan-2-ol 

(C) 2-aminoethan-1-ol 

(D) 2-aminopropan-2-ol 
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27. 

Molekuly syntetického vlákna nylonu vznikajú spojením 

molekúl hexametyléndiamínu a kyseliny hexándiovej. Z toho 

vyplýva, že spojenie monomérov nylonu má taký istý charakter 

ako spojenie základných jednotiek: 

(A) polysacharidov 

(B) nukleových kyselín 

(C) triacylglycerolov 

(D) proteínov 
  

28. 

Reakciou kyseliny octovej a metanolu v kyslom prostredí 

vzniká: 

(A) metylester kyseliny etánovej 

(B) etylester kyseliny mravčej 

(C) metylester kyseliny mravčej 

(D) etylester kyseliny octovej 
  

29. 

Pri nitrácii nitrobenzénu vzniká hlavne: 

(A) 1,2-dinitrobenzén 

(B) 1,3-dinitrobenzén 

(C) 1,4-dinitrobenzén 

(D) zmes 1,3-dinitrobenzénu a 1,4-dinitrobenzénu 
  

30. 

Ktorá z rovníc predstavuje oxidáciu? 

(A) 

 

(B) 

 

(C) 

 

(D) 
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