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1. Napište názvy anorganických sloučenin (4 body) 

 

SnCl2 · 2 H2O dihydrát chloridu cínatého 

Ca(HSO4)2 bis(hydrogensíran) vápenatý (hydrogensíran vápenatý) 

B2H6 diboran 

(NH4)2SnCl6 hexachlorocíničitan amonný 

 

2. Napište vzorce anorganických sloučenin (4 body) 

 

Kyanovodík  HCN 

 Sulfid vápenatý  CaS 

 Thiokyanatan železitý  Fe(SCN)3 

 Anion hexakyanokobaltičitý [Co(CN)6]
2-

 

 

3. Napište názvy organických struktur (4 body) 

 

  2,4,6-trinitrofenol (kyselina pikrová) 

  2,4,5-trimethyl-hexa-1,4-dien  

  (2,4,5-trimethyl-1,4-hexadien) 

  fenylmethylketon (acetofenon) 

  Dichlordifluormethan 

 

4. Nakreslete struktury organických sloučenin (4 body) 

 

3-ethylcyklohexen  



3-nitrocyklopentanon  

Pyrazin  

3-chlor-4-nitrobenzoová kyselina  

 

5. Vyčíslete následující rovnice (6 bodů) 

 

2 HNO3 + 3 H2S → 2 NO + 3 S + 4 H2O 

2 HNO3 + 3 SO2 + 2 H2O → 2 NO + 3 H2SO4 

3 As + 5 HNO3 + 2 H2O → 3 H3AsO4 + 5 NO 

6. Určete elektronovou konfiguraci kationtu 13Al
3+

 (2 body) 
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7. Napište produkty rovnic, rovnice není potřeba vyčíslovat (4 body) 

KMnO4 + HCl → Cl2 + KCl + MnCl2 + H2O 

ZnCO3 + H2SO4 → ZnSO4 + CO2 + H2O 

8. Napište: 

a. reakci ethenu s bromovodíkem (2 body) 

   

b. přípravu butyl acetátu z chloridu octové kyseliny (2 body) 

   

c. produkt nitrace chlorbenzenu (2 body) 

  

d. napište rovnici úplné oxidace ethanu a rovnici vyčíslete (2 body) 

  

9. Vypočítejte, jaké množství Zn v gramech a molech musí reagovat s HCl, aby vzniklo 

8g H2? Jaký objem H2 zaujme za normálních podmínek, kdy 1 mol odpovídá 22.4 dm
3
 

(AZn = 65; MHCl = 36 g/mol). (3 body) 

 



 

Zn + 2 HCl → H2 + ZnCl2 

mH2 = 8 g 
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1 mol plynu ………….22.4 dm
3
 

4 moly plynu…………….x dm
3
 

 x = 89.6 dm
3
  

 

 

1 bod za odpověď 4 moly Zn, 1 bod za 260 g Zn, 1 bod za 89.6 dm
3
. 

10. Štavelan vápenatý vzniká reakcí kyseliny šťavelové s chloridem vápenatým. Kolik 

gramů šťavelanu vápenatého je možné připravit z 90 g 5% roztoku kyseliny šťavelové. 

(M(COOH)2 = 90 g/mol; M(COO)2Ca = 128.1 g/mol).(4 body) 

 

 

 (COOH)2 + CaCl2 → (COO)2Ca + 2 HCl 

 m(COOH)2 = w·mroztoku = 0.05 ·90 = 4,5 g kyseliny šťavelové 

 n(COOH)2 = m(COOH)2/M(COOH)2 = 4,5/90 = 0.05 mol kyseliny šťavelové 

 Z 1 molu kys. šťavelové vzniká 1 mol šťavelanu vápenatého = 0.05 mol (COO)2Ca 

 m(COO)2Ca =  n(COO)2Ca·M(COO)2Ca = 0.05·128.1 = 6.4 g šťavelanu vápenatého 

 

 

 1 bod za 4,5 g (COOH)2; 1 bod za 0,05 mol (COOH)2; 1 bod za 0,05 mol (COO)2Ca; 1 

bod za 6,4 g (COO)2Ca. 

11. Jaké má pH roztok, který vznikl rozpuštěním 0.1 mmol NaOH ve 100 cm
3
. (2 body) 

 

cNaOH = 0.001 mol/dm
3
 → pOH = 3 

  pH = 14-3 = 11 

2 body za odpověď pH 11 

 

 

  



12. Nakreslete struktury (3 body): 

a. Libovolného terciárního aminu   

b. Libovolného sekundárního alkoholu  

c. Libovolného nitrilu   

 

13. Nakreslete strukturu fenylalaninu a poté jej zakreslete v podobě amfiontu 

(„obojetného iontu“). (2 body) 

 

14. Která z uvedených sloučenin se bude nejlépe nitrovat? (1 bod) 

a. Benzen 

b. Toluen 

c. Nitrobenzen 

15. V molekule ethenu je jaká hybridizace uhlíku? (1 bod) 

a. sp
3
 

b. sp
2
 

c. sp 

16. Mezi nukleové báze nepatří: (1 bod) 

a. Adenin 

b. Uracil 

c. Tryptofan 

d. Thymin 

17. Tuky dávají zásaditou hydrolýzou: (1 bod) 

a. Glycerol a mastné kyseliny 

b. Glycerol a sůl mastné kyseliny 

c. Glycerol a ester mastné kyseliny 

  



18. Které tvrzení platí? (1 bod) 

a. Ketony lze redukovat na primární alkoholy 

b. Aldehydy lze oxidovat na karboxylové kyseliny 

c. Ketony lze oxidovat na aldehydy 

d. Aldehydy lze redukovat na sekundární alkoholy 

19. V molekule [Cu(NH3)4]SO4 existují tyto typy vazeb: (1 bod) 

a. Iontová, kovalentní a koordinační 

b. Jen iontová 

c. Jen iontová a kovalentní 

d. Jen kovalentní a koordinační 

20. Která z uvedených sloučenin způsobuje trvalou tvrdost vody? (1bod) 

a. Na2CO3 

b. CaSO4 

c. Mg(HCO3)2 

d. NaCl 

21.  Konjugovanou bází K2HPO4 je: (1 bod) 

a. KH2PO4 

b. K3PO4 

c. Na2HPO4 

d. KOH 

22. Stabilita molekul složených z atomů je tím větší, čím: (1 bod) 

a. Se vazby účastní méně elektronů 

b. Je vzdálenost mezi atomy větší 

c. Je menší energie vazby 

d. Je větší energie vazby 

23. V řadě oxokyselin odvozených od chloru a růstem oxidačního čísla Cl: (1 bod) 

a. Roste stabilita kyseliny 

b. Klesá stabilita kyseliny 

c. Stabilita je stále stejná, na oxidačním čísle chloru nezávisí 

 


