
Zopakujte si základní informace ke zkoušce:

 Test obsahuje 30 úloh.
 Na jeho řešení máte 40 minut.
 U každé úlohy je jen jedna správná odpověď.
 Za každou správnou odpověď získáte bod, za špatnou 1/3 bodu ztrácíte.
 Nejlepší je řešit nejdříve snadné úlohy a k náročnějším se vrátit.
 Nebuďte nervózní z toho, že nevyřešíte všechno, to se povede málokomu.

CHE
NÁRODNÍ SROVNÁVACÍ ZKOUŠKY

T��� � APRÍLA II 2022

Datum konání zkoušky: 30. dubna 2022 
Počet řešitelů testu: 320
Počet úloh:  30
Průměrná vynechanost:  15,4 %

Správné odpovědi jsou vyznačeny.

Max. možné skóre: 30  
Max. dosažené skóre:   26,7 
Min. možné skóre:  -10 
Min. dosažené skóre:  -2,7 
Průměrné skóre:  10,1
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1. 

Pri prepise genetickej informácie z vlákna DNA s poradím 
nukleotidov (5ʹ-koniec)-C-C-G-A-T-(3ʹ-koniec) na vlákno RNA 
vzniká komplementárne poradie príslušných nukleotidov. Aká 
je sekvencia nukleotidov vznikajúcej RNA? 
(A) (3ʹ-koniec)-G-G-C-T-A-(5ʹ-koniec)
(B) (3ʹ-koniec)-G-G-U-A-A-(5ʹ-koniec)
(C) (3ʹ-koniec)-U-U-C-U-A-(5ʹ-koniec)
(D) (3ʹ-koniec)-G-G-C-U-A-(5ʹ-koniec)

2. 

Ktorý z uvedených biochemických cyklov možno 
charakterizovať nasledovne: 
• odohráva sa v stróme chloroplastov rastlín
• zaisťuje asimiláciu CO2

• zúčastňuje sa jej enzým RuBisCO

(A) Krebsov cyklus
(B) Calvinov cyklus
(C) pentózový cyklus
(D) glykolýza

3. 

Koenzým A patrí medzi významné koenzýmy prenášajúce acyly 
– zvyšky karboxylových kyselín; k najznámejším patrí
acetylkoenzým A. Prekurzorom koenzýmu je vitamín rozpustný
vo vode, ktorý sa nachádza predovšetkým v kvasniciach,
mlieku, pečeni alebo strukovinách. Nedostatok sa zvyčajne
nevyskytuje, je popísaný iba pri podávaní antagonistov tohto
vitamínu a u extrémne podvyživených osôb. Nedostatok sa
potom prejavuje atrofiou vlasového folikulu, stratou pigmentu,
dermatitídou. O aký vitamín ide?
(A) riboflavín
(B) vitamín D
(C) kyselina askorbová
(D) kyselina pantoténová

4. 

Ktorá z nasledujúcich zlúčenín nepatrí medzi tzv. makroergné 
(to znamená, že pri ich štiepení nedochádza k uvoľneniu 
veľkého množstva energie)? 
(A) adenozíntrifosfát
(B) guanozíntrifosfát
(C) deoxyribonukleová kyselina
(D) acetylkoenzým A

5. 

Neznámu zlúčeninu X ste nechali reagovať s nadbytkom brómu 
až do úplného dokončenia reakcie. Finálnym produktom je 
CH2BrCH2Br. Ktorá štruktúra zodpovedá neznámej 
východiskovej látke X? 
(A) CH≡CH
(B) CH2=CH2

(C) CH3-CH2I
(D) CH3-CHO
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6. 

Ktorá z nasledujúcich organických kyselín je mononenasýtená 
a dikarboxylová? 
(A) kyselina akrylová 
(B) kyselina benzoová 
(C) kyselina šťaveľová 
(D) kyselina fumarová 
  
7. 

Ktorá z nasledujúcich zlúčenín nie je využívaná v zdravotníctve 
ako analgetikum? 
(A) ibuprofén 
(B) krezol 
(C) paracetamol 
(D) kodeín 
  
8. 

Dôkaz prítomnosti aldehydov nie je možné vykonať: 
(A) Lugolovým činidlom 
(B) Schiffovým činidlom 
(C) Tollensovým činidlom 
(D) Fehlingovým činidlom 
  
9. 

Neoprén, Kelén, inhalačné anestetikum, “žltá“ dezinfekcia, 
insekticíd (DDT), PVC alebo teflón. Ktorú skupinu zlúčenín 
charakterizuje uvedený zoznam? 
(A) alkoholy 
(B) halogénderiváty uhľovodíkov 
(C) heterocyklické zlúčeniny 
(D) dusíkaté deriváty uhľovodíkov 
  
10. 

Vypočítajte molárnu hmotnosť NaCl ak platí, že 11,7 g tejto soli 
je 0,2 mólu NaCl. 
(A)   0,017 g ∙ mol-1 
(B)   2,34 g ∙ mol-1 
(C) 23,4 g ∙ mol-1 
(D) 58,5 g ∙ mol-1 
  
11. 

Vypočítajte hmotnosť manganistanu draselného KMnO4, ktorý 
je potrebný k príprave 2,5 dm3 jeho vodného roztoku 
s koncentráciou 0,1 mol ∙ dm-3. M(KMnO4) = 158 g ∙ mol-1 
(A)   0,25 g 
(B) 15,8 g 
(C) 39,5 g 
(D) 63,2 g 
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12. 

Vypočítajte hmotnosť KOH potrebného k príprave 1,5 dm3 jeho 
vodného roztoku s hmotnostným zlomkom 0,1 a hustotou 1,1 g ∙ cm-3. 
(A)   15 g 
(B)   16,5 g 
(C) 150 g 
(D) 165 g 
  
13. 

Zoraďte nasledujúce zlúčeniny podľa vzrastajúcej teploty varu: 
etanol, acetaldehyd, kyselina octová. Využite znalosti o vodíkových 
mostíkoch. 
(A) etanol < acetaldehyd < kyselina octová 
(B) etanol < kyselina octová < acetaldehyd 
(C) acetaldehyd < kyselina octová < etanol 
(D) acetaldehyd < etanol < kyselina octová 
  
14. 

Vyberte správnu elektrónovú konfiguráciu sodného katiónu 
11Na+. 
(A) 1s2 2s2 2p6 3s2 
(B) 1s2 2s2 2p6 3s1 
(C) 1s2 2s2 2p6 
(D) 1s2 2s0 2p6 3s2 
  
15. 

Aké väzby môžeme pozorovať v molekule chloridu amónneho? 
(A) iónovú a kovalentnú nepolárnu väzbu 
(B) iónovú a kovalentnú polárnu väzbu 
(C) iónovú, kovalentnú polárnu a koordinačnú väzbu 
(D) kovalentnú polárnu a koordinačnú väzbu 
  
16. 

Vyberte molekulu, v ktorej nie sú atómy usporiadané na 
priamke. 
(A) CO2 
(B) SO2 
(C) O2 
(D) CO 
  
17. 

Laborant dostal za úlohu pripraviť roztok hydroxidu sodného 
s koncentráciou 0,01 mol/l. Aké je pH tohto roztoku? 
(A)   2 
(B) 12 
(C) 13 
(D) 14 
  



Chémia 

© Scio 2022 5 

18. 

Vypočítajte hmotnosť sulfidu meďného Cu2S, ktorý vznikne 
z 2,2 g medi, ak hmotnostný zlomok medi v tomto sulfide je 0,8. 
(A) 1,76 g 
(B) 2,75 g 
(C) 3,15 g 
(D) 3,60 g 
  
19. 

Jednoduchým porovnaním podľa vzorca by sa kyseliny chlóru 
dali zoradiť od najslabšej po najsilnejšiu: 
(A) HClO, HClO2, HClO3, HClO4 
(B) HClO4, HClO3, HClO2, HClO 
(C) HClO3, HClO4, HClO, HClO2 
(D) HClO2, HClO3, HClO4, HClO 
  
20. 

Čo nie je konjugovaný pár? 
(A) Cl– ↔ HCl 
(B) NH4

+ ↔ NH3 
(C) OH– ↔ H3O+ 
(D) ClO– ↔ HClO 
  
21. 

Ktoré tvrdenie je správne? 
(A) Atómy dvoch rôznych prvkov obsahujú v jadre rôzny 

počet protónov. 
(B) Prvok je tvorený atómami, molekulami a iónmi. 
(C) Molekuly prvkov sú zložené vždy z dvoch atómov. 
(D) Prvok v pevnom skupenstve má vždy jeden typ kryštálovej 

mriežky. 
  
22. 

Ktorý z prvkov nepatrí medzi halogény? 
(A) Br 
(B) B 
(C) Cl 
(D) F 
  
23. 

V reakcii: 3 KClO → 2 KCl + KClO3 sa redukuje: 
(A) draslík 
(B) kyslík 
(C) chlór 
(D) nič 
  
24. 

Ktorou reakciou nevzniká vodík? 
(A) Fe + HCl 
(B) K + H2O 
(C) NaH + H2O 
(D) Cu + HCl 
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25. 

Koordinačne-kovalentná donor-akceptorová väzba nie je v: 
(A) amónnom ióne 
(B) oxóniovom ióne 
(C) tetrafluoridoboritanovom ióne 
(D) hydroxidovom ióne 
  
26. 

Ktorý z nasledujúcich výrokov o cyankáli (kyanide draselnom) 
nie je pravdivý? 
(A) Ide o soľ silnej kyseliny. 
(B) Rozpúšťa sa ľahko vo vode pri izbovej teplote. 
(C) Ide o soľ jednosýtnej kyseliny. 
(D) Pre človeka je vysoko toxické. 
  
27. 

Ktoré z nasledujúcich iónov možno stanoviť pomocou metódy 
polarografie redukciou na ortuťovej kvapkovej elektróde? 
K úvahe využite Beketovov rad. 
(A) Hg+, Ag+ 
(B) Au3+, Pt2+ 
(C) Pb2+, Cd2+ 
(D) Ag+, Au3+ 
  
28. 

Ktorú z týchto v domácnosti dostupných látok možno použiť ako 
kolorimetrický pH indikátor pre acidobazickú titráciu? 
(A) dezinfekciu na báze chlórnanu sodného 
(B) výluh z listov červenej kapusty 
(C) kvasný liehový ocot 
(D) acetónový odlakovač na nechty 
  
29. 

Pri rozliati osolenej polievky na plynový varič farbia sodné 
katióny plameň: 
(A) do žlta 
(B) do červena 
(C) do zelena 
(D) do fialova 
  
30. 

Fosfor sa vyskytuje v niekoľkých modifikáciach, ktoré sa 
výrazne líšia svojimi vlastnosťami. Ktorá z modifikácií fosforu 
je špecifická štvoratómovými molekulami, fosforescenciou 
a prudkou jedovatosťou pre človeka? 
(A) biely fosfor 
(B) čierny fosfor 
(C) fialový fosfor 
(D) červený fosfor 
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