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1. Která ze sloučenin se v uvedené reakci oxiduje?
NaCl + CO2 + H2O
HCl + NaHCO3
a) kyselina chlorovodíková
b) oxid uhličitý
c) hydrogenuhličitan sodný
d) žádná
2. Které tvrzení o reakci zinku a zředěné kyseliny sírové je správné?
a) při reakci vzniká vodík
b) při reakci vzniká kyslík
c) produktem reakce je sulfid zinečnatý
d) reakce neprobíhá, dochází k pasivaci
3. Glycerol je součástí:
a) neutrálních tuků
b) glykogenu
c) nukleových kyselin
d) proteinů
4. Jaký sumární vzorec má butan?
a) C3H8
b) C4H8
c) C4H10
d) C4H12
5. Kolik gramů dusičnanu vápenatého a vody se nachází ve 130 g 20 % roztoku?
a) 26 g Ca(NO3)2 a 104 g (ml) H2O
b) 15 g Ca(NO3)2 a 115 g (ml) H2O
c) 104 g Ca(NO3)2 a 26 g (ml) H2O
d) 6,5 g Ca(NO3)2 a 123,5 g (ml) H2O
6. Sloučenina Ca5(PO4)3(OH) je významně zastoupena v:
a) oční čočce
b) nehtech a vlasech
c) kostech a zubech
d) červených krvinkách
7. Enzym α-amylasa štěpí:
a) krátké peptidy
b) polypeptidy
c) škrob
d) celulózu
8. Riboflavin je chemický název pro:
a) vitamin B1
b) vitamin B2
c) vitamin B6
d) vitamin B12
9. Která z následujících sloučenin barya je velmi nerozpustná ve vodě, a proto se může používat jako
kontrastní látka v rentgenologii trávicího systému?
a) dusičnan barnatý
b) síran barnatý
c) chlorid barnatý
d) fosforečnan barnatý
10. Přechod pevného skupenství na plynné se nazývá:
a) kryodestrukce
b) disociace
c) evaporace
d) sublimace
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11. Vyberte pyrimidinovou bazi nukleových kyselin:
a) guanin
b) cytosin
c) adenin
d) alanin
12. Prvky značek He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn náležejí do skupiny označované:
a) halogeny
b) chalkogeny
c) kovy alkalické
d) inertní plyny
13. Laktóza je disacharid složený z:
a) dvou molekul glukózy
b) glukózy a fruktózy
c) fruktózy a galaktózy
d) glukózy a galaktózy
14. Látka uvedeného vzorce CH3-CH2-O-CH2-CH3 náleží mezi:
a) estery
b) ketony
c) aldehydy
d) ethery
+

15. Zvýšení pH o 1 znamená změnu koncentrace H :
a) snížení o 1 mmol/l
b) snížení 10krát
c) snížení o 1 %
d) zvýšení o 1 %
16. Při práci kosterních svalů na kyslíkový dluh vzniká a v tkáních se hromadí:
a) kyselina octová
b) kyselina mravenčí
c) kyselina mléčná
d) kyselina máselná
17. Jaké typy vazeb převládají v molekulách uhlovodíků?
a) nepolární kovalentní
b) polární kovalentní
c) koordinačně kovalentní
d) iontové
18. Vyberte správné stechiometrické koeficienty:
a FeSO4 + b H2O2 + c H2SO4
x Fe2(SO4)3 + y H2O
a) a = 1, b = 2, c = 1, x = 1, y = 2
b) a = 2, b = 1, c = 1, x = 1, y = 2
c) a = 2, b = 1, c = 1, x = 2, y = 1
d) a = 1, b = 2, c = 1, x = 2, y = 1
19. Kyselina olejová je mastná kyselina obsahující:
a) 16 uhlíků a žádnou dvojnou vazbu
b) 18 uhlíků a 1 dvojnou vazbu
c) 20 uhlíků a 2 dvojné vazby
d) 20 uhlíků a 4 dvojné vazby
20. Látka urychlující svou přítomností průběh chemické reakce, ale sama z ní vystupující nezměněná,
se nazývá:
a) mikroelement
b) ligand
c) substrát
d) katalyzátor
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21. Látka znázorněná vzorcem je:
a) kyselina jantarová
b) kyselina jablečná
c) kyselina vinná
d) kyselina citrónová
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22. Pojem glykosidová vazba se vztahuje ke struktuře:
a) peptidů
b) triacylglycerolů
c) polysacharidů
d) aminokyselin
23. Jaká je koncentrace roztoku NaOH, je-li jeho pH = 12 ?
a) 0,1 mmol/l
b) 1 mmol/l
c) 10 mmol/l
d) 100 mmol/l
24. Insulin je:
a) hydrolytický enzym štěpící maltózu na glukózu
b) enzym tvořící v játrech z glukózy glykogen
c) peptidický hormon ovlivňující metabolizmus zejména sacharidů a lipidů
d) hormon kůry nadledvin zvyšující hladinu glukózy v krvi
25. Kyselina octová má vzorec:
a) CH3CH2COOH
b) HOOC–COOH
c) HCOOH
d) CH3COOH
26. Kolik částic obsahuje 1 mol definované látky?
a) záleží na druhu látky
b) 12
-23
c) 6,023 x 10
23
d) 6,023 x 10
27. Jaký bude výsledný objem roztoku, máme-li rozpustit 2 mol KBr tak, aby vznikl roztok o látkové
koncentraci c(KBr) = 0,25 mol/l?
a) 8,0 l
b) 4,0 l
c) 0,5 l
d) 5,0 l
28. U savců je hlavním konečným odpadním produktem metabolizmu dusíkatých látek:
a) kyselina močová
b) močovina
c) dusitany a dusičnany
d) amoniak
29. Děj popsaný rovnicí KOH + HCl
a) redoxní reakce
b) neutralizace
c) dehydrogenace
d) esterifikace
30. Uvedený vzorec představuje:
a) nukleosid
b) nukleotid
c) aminokyselinu
d) steroidní hormon
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31. Prvek jód nalézáme jako součást molekuly:
a) insulinu
b) testosteronu
c) thyroxinu
d) adrenalinu
3+

32. Hliník má atomové číslo 13, hmotnostní 27. Co platí pro kationt Al ?
a) 13 protonů, 14 neutronů, 13 elektronů
b) 13 protonů, 14 neutronů, 10 elektronů
c) 13 protonů, 27 neutronů, 13 elektronů
d) 14 protonů, 27 neutronů, 14 elektronů
33. Uvedené vzorce představují:
a) purinové baze nukleových kyselin
b) pyrimidinové baze nukleových kyselin
c) nukleosidy
d) nukleotidy
+

34. NAD je:
a) enzym
b) koenzym
c) hormon
d) dipeptid
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35. Oxidací methanolu vzniká:
a) aceton
b) acetaldehyd
c) acetylen
d) formaldehyd
36. Látka popsaná vzorcem je kyselina:
a) salicylová
b) benzoová
c) cyklohexanová
d) stearová
37. Který prvek je součástí chlorofylu?
a) kobalt
b) železo
c) hořčík
d) zinek
38. Mezi steroidní hormony patří:
a) pohlavní hormony (androgeny, estrogeny, gestageny)
b) hormony dřeně nadledvin (adrenalin)
c) hormony štítné žlázy (thyroxin)
d) hormony neurohypofýzy (oxytocin, vasopresin)
39. Kyselinu pyrohroznovou lze získat:
a) oxidací kyseliny mléčné
b) redukcí kyseliny vinné
c) oxidací kyseliny octové
d) oxidací kyseliny jablečné
40. V molekule na obrázku je přítomna skupina:
a) aldehydová
b) amidová
c) guanidinová
d) azoskupina
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41. Enzym α-amylasa vzniká v lidském těle v:
a) játrech a žaludku
b) nadledvinách
c) štítné žláze
d) slinných žlázách a slinivce břišní
42. Tvorba proteinu podle informace obsažené v mRNA se nazývá:
a) translace
b) transkripce
c) transdukce
d) transplantace
43. Hlavní kationty tekutin v živých organizmech jsou:
2+
2+
a) Fe a Zn
2+
3+
b) Cu a Fe
+
+
c) Na a K
2+
2+
d) Ca a Mg
44. Vzorec na obrázku představuje:
a) pyrimidin
b) pyridin
c) indol
d) imidazol

N
N

45. Enzymy jsou svojí chemickou povahou:
a) polysacharidy
b) jednoduché lipidy
c) složené lipidy
d) proteiny
46. Roztok vznikl rozpuštěním 2 mmol HCl v 600 ml vody. Jaké je pH tohoto roztoku?
a) pH = 0,08
b) pH = 2,48
c) pH = 3,08
d) pH = 3,48
47. Který z vitaminů vzniká normálně i v lidském těle?
a) vitamin B1
b) vitamin C
c) vitamin D
d) člověk si žádný z uvedených vitaminů nedokáže sám vytvářet
48. Oxidací ethylenglykolu může vznikat:
a) kyselina šťavelová
b) methanol
c) ethanol
d) aceton
49. Jak se nazývají sloučeniny, které vznikají oxidací sekundárních alkoholů?
a) fenoly
b) aldehydy
c) ketony
d) terciární alkoholy
50. Železo je důležitou součástí:
a) vitaminu B12
b) krevního barviva
c) nukleových kyselin
d) vitaminu D

