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TEST + ŘEŠENÍ 
 

PÍSEMNÁ ČÁST PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY Z CHEMIE 
bakalářský studijní obor Bioorganická chemie 

2012 

 

25 otázek 

maximum: 60 bodů 

Při výběru z několika možností je jen jedna odpověď správná. 

 

 

1. Napište názvy anorganických sloučenin: (3 body) 

 

BaO2   peroxid barnatý                

Na2SO5  peroxosíran sodný 

Li[AlH4]  tetrahydridohlinitan lithný 

 

2. Napište vzorce anorganických sloučenin: (3 body) 

 

 Kyselina thiosiřičitá    H2S2O2 

 Dihydrogendifosforečnan vápenatý  CaH2P2O7 

 Karbonylpentakyanoželeznatan draselný K3[Fe(CO)(CN)5] 

 

3. Doplňte názvy organických sloučenin: (4 body) 

 

 

 
 

 

 

4. Doplňte vzorce organických sloučenin: (4 body) 
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5. Vyčíslete následující rovnice: (6 bodů) 

 

a)   3Ti     +     4HNO3     +     12HCl     →     3TiCl4     +     4NO     +     8H2O  

 

 b)     1P4     +     3NaOH     +     3H2O     →     3NaH2PO2     +     1PH3 

 

 c)     2KMnO4     +     3Na2SO3     +     1H2O → 2MnO2     +     3Na2SO4     +     2KOH 

 

        

6. Vyberte správné tvrzení: (2 body) 

 

a) alkalické hydrogenuhličitany jsou ve vodě nerozpustné 

b) pálením vápence vzniká CaO + CO 

c) alkalické kovy se snadno oxidují na ionty s konfigurací vzácného plynu 

 

7. Kolik mg glukosy je třeba pro přípravu 150 mL roztoku o koncentraci glukosy 12 

mmol.dm
-3

? Mr (glukosa) = 180 (2 body) 

 

 324 mg 

 

8. Šťavelan vápenatý vzniká srážením kyseliny šťavelové chloridem vápenatým. Vypočítejte, 

kolik gramů kyseliny šťavelové je třeba k přípravě 64 g šťavelanu vápenatého, jestliže reakce 

probíhá s 80 % výtěžkem. Mr (šťavelan vápenatý) = 128, Mr (kyselina šťavelová) = 90 (4 

body) 

 

 56.25 g 

 

9. Vyberte název, který přísluší sekundárnímu aminu: (1 bod) 

 

a) ethylamin 

b) difenylamin 

c) 1,4-diaminobutan 

d) acetamid 
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10. Vyberte nesprávné tvrzení: (1 bod) 

 

a) ropa se zpracovává frakční destilací 

b) v ropě jsou přítomny rozvětvené uhlovodíky 

c) zemní plyn obsahuje oxid dusnatý 

 

11. Zapište úplnou elektronovou konfiguraci aniontu 8O
2-

 : (2 body) 

 

 1s
2
 2s

2
 2p

6 

 

12. Označte opticky aktivní látky: (1 bod) 

 

a) acetanhydrid 

b) chloroform 

c) aceton 

d) kyselina mléčná 

 

13. Nitroskupina vykazuje v nitrobenzenu tento efekt: (2 body) 

 

a) +M 

b) –M 

c) +I 

d) –I 

e) Nevykazuje žádný efekt 

 

14. Charakterizujte typ hybridizace: (3 body) 

 

a) v molekule ethanu – sp
3
 

b) v molekule ethynu - sp 

c) v molekule ethenu – sp
2
 

 

15. Napište rovnice: (4 body) 

 

a) nitrace furanu 

 
 

b) oxidace benzaldehydu 

 

 
 

16. Vyberte nejsilnější kyselinu z uvedených tří sloučenin: (1 bod) 

 

a) kyselina chloroctová 

b) kyselina fluoroctová 

c) kyselina octová 
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17. Ethanol vzniká alkoholovým kvašením: (1 bod) 

 

a) galaktosy 

b) acetonu 

c) glukosy 

d) celulosy 

 

18. Sacharid obsažený v DNA je: (1 bod) 

 

a) aldopentosa 

b) aldohexosa 

c) ketopentosa 

d) ketohexosa 

 

19. Mechanismem elektrofilní substituce bude probíhat: (2 body) 

 

a) aldolová kondenzace 

b) hydratace propenu 

c) dehydrogenace ethanu 

d) methylace benzenu 

e) chlorace methanu 

 

20. Mezi aromatické aminokyseliny patří: (1 bod) 

 

a) cystein 

b) prolin 

c) arginin 

d) tryptofan 

e) serin 

 

21. Nakreslete strukturní vzorec purinu a správně očíslujte: (3 body) 

 

  
 Ribosa je vázána do polohy N9. 

 

 

22. Glykosidická vazba charakteristická pro cukry vzniká: (2 body) 

 

a) reakcí mezi jakoukoliv hydroxylovou skupinou sacharidu s jakoukoliv hydroxylovou 

skupinou jiného sacharidu 

b) reakcí mezi poloacetalovou hydroxylovou skupinou s další hydroxylovou 

skupinou sacharidu 

c) reakcí mezi poloacetalovou hydroxylovou skupinou a kyselinou 

 

23. Organická sloučenina má sumární vzorec C3H6O, tvoří s alkoholy poloacetaly a redukuje 

se na primární alkohol. Nakreslete strukturní vzorec této sloučeniny a správně pojmenujte. (3 

body) 
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24. Aminokyseliny v organismu vznikají: (2 body) 

 

a) transaminací z oxokyselin 

b) dehydratací karboxylových kyselin 

c) redukcí glukosy 

d) esterifikací oxokyselin 

e) oxidací aminů 

 

25. Uveďte správné tvrzení o enzymech: (2 body) 

 

a) zvyšují aktivační energii reakce 

b) působí pouze v prostředí o pH 7 

c) aktivita enzymu je nejvyšší při 60°C 

d) koenzym je bílkovinná část enzymu 

e) substráty se vážou na aktivní centrum enzymu 

 


