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INSTRUKCE PRO VYPRACOVÁNÍ PÍSEMNÉ PRÁCE:
Zkouška je rozdělena na dvě poloviny, na vypracování každé máte 60 minut.
Řešení úloh zapisujte na jednotlivé listy k daným úlohám (oboustranně), všechny stránky podepisujte.
Některé úlohy mohou obsahovat více správných odpovědí (není označeno).
Povolena je pouze vlastní kalkulačka a tabulka periodická soustava prvků.
Pokud opustíte pracoviště během písemné práce, zkouška tím pro vás končí.
Odevzdejte vždy kompletní žákovský protokol z každé části zkoušky.
První polovina je věnována obecné a anorganické chemii a obsahuje 30 úloh.
Druhá polovina je věnována organické chemii, biochemii a analytické chemii a obsahuje 30 úloh.
Celkový počet stran je 14 + tabulka periodická soustava prvků
Úlohy řešte v jednotlivých částech v libovolném pořadí.
Respektujte pokyny zadávajícího učitele.
Pište nesmazatelným psacím náčiním modrou barvou.
Nepoužívejte žádné jiné pomůcky.
S nikým se nebavte.

Bodové hodnocení:
list
číslo

3

4

5

6

7

9

10

11

12

13

14

15

součet
test

známka

body

Stupnice hodnocení
%

Max

Min

100

218

184

1

84

183

149

2

68

148

112

3

51

111

72

4

33

71

0

5

Gymnázium Teplice

Známka 1. hodnotitel: Marcela Vlačihová

…………………………………………………

Datum …………………………………………………
2. hodnotitel: Jakub Mráček

…………………………………………………
Datum …………………………………………………

Ch
Žák

MATURITNÍ ZKOUŠKA Z CHEMIE

PROFILOVÁ ČÁST

2017/18

Jméno:

INSTRUKCE PRO VYPRACOVÁNÍ DIDAKTICKÉHO TESTU:

1/2. OBECNÁ a ANORGANICKÁ CHEMIE
(30 úloh)

Gymnázium Teplice

2

Ch
Žák

MATURITNÍ ZKOUŠKA Z CHEMIE

PROFILOVÁ ČÁST

2017/18

Jméno:

1. Systematicky pojmenujte následující látky.
a) NaHSO4
b) Ag3BO3
b) CaH2
2. Zapište vzorce následujících látek.
a) dichroman draselný
b) síran tetraamminzinečnatý
c) kation oxoniový
3. Vyberte, kde jsou prvky seřazeny podle rostoucí ionizační energie?
a) K Ca Ga Ge As Se Br
b) I Te Sb Sn In Sr Rb

c) Tl In Ga Al B
d) Li Na K Rb Cs

4. Hodnoty oxidačních čísel prvků ve sloučenině jsou důležité pro určení jejího správného vzorce a názvu.
Určete, ve které z dvojic sloučenin jsou oxidační čísla atomů přechodných prvků stejná.
a) Zn(OH)2
c) HgCl2

NaMnO4
Ag2SO4

b) K2[Ti(CN)6]
d) K2Fe(SO4)2

WO2
Na2O

5. Napište hodnoty hlavního, vedlejšího a všech magnetických kvantových čísel odpovídají orbitalu 5f?

6. Zakroužkujte nepravdivé výroky.
a) Čím je hodnota ionizační energie vyšší, tím je daný prvek reaktivnější
b) V dané periodě se s rostoucím protonovým číslem zvyšuje hodnota ionizační energie.
c) Ionizační energie je energie, která se uvolní při odtržení elektronu od atomu.
d) Čím je hodnota ionizační energie nižší, tím je daný prvek reaktivnější.
7. Zapište zkrácenou elektronovou konfiguraci cíničitého kationtu.

8. Zapište úplnou elektronovou konfiguraci arsenu v základním stavu. Podtrhněte valenční orbitaly a napište
počet valenčních elektronů
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9. Které tvrzení o elektronu je pravdivé.
a) jeho klidová hmotnost je 1836 krát menší než hmotnost průměrného nukleonu
b) jeho klidová hmotnost je 1836 krát větší než hmotnost průměrného nukleonu
c) jeho chování se může popisovat jako chování částice nebo vlnění
d) pokud je vázaný v atomu jeho energie může mít libovolnou hodnotu
10. Porovnejte kovalentní poloměr atomu draslíku a lithia a své rozhodnutí zdůvodněte

11. Které seřazení podle velikosti disociační energie odpovídá realitě:
a) (indukovaný dipól-indukovaný dipól) – jednoduchá vazba – vodíková vazba – dvojná vazba
b) (dipól-dipól) – van der Waals – jednoduchá vazba – dvojná vazba
c) jednoduchá vazba – dvojná vazba – van der Waals – vodíková vazba
d) dvojná vazba – jednoduchá vazba – (dipól-dipól) – (indukovaný dipól-indukovaný dipól)
12. Podtrhněte nepolární sloučeniny:
𝐾2 𝑆

𝐻𝐶𝑙

𝐻𝐵𝑟

𝑁𝐻3

𝐶𝐻4

𝐻2 𝑇𝑒

𝐶𝑂2

13. Vyčíslete následující chemické rovnice, napište poloreakce:
a) …….Bi + …….H2SO4 → ……Bi2(SO4)3 + …… SO2 + …… H2O

b) ……MnO2 + ……KClO3 + ……KOH → ……K2MnO4 + ……KCl + ……H2O

14. Z následující rovnice vypište oxidační a redukční činidlo.
5 H2SO4 + 2 P → 2 H3PO4 + 5 SO2 + 2 H2O
Oxidační činidlo:
Redukční činidlo:
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H2(g) + F2(g) → 2HF(g) ΔH = –267,5 kJ.mol-1

15. Které tvrzení o uvedené rovnici neplatí:
a) Reakce je endotermická.
b) Reakce probíhá v plynné fázi.
c) Fluor je redukován vodíkem.
d) Reakce probíhá bez přítomnosti katalyzátoru.
𝒌𝑱

16. Reakční teplo následující reakce je 𝚫𝑯 = −𝟑𝟗, 𝟏 𝒎𝒐𝒍. Vypočítejte reakční teplo, jestliže pro reakci použijeme
80 g oxidu uhelnatého.
𝐶𝑂(𝑔) + 𝐻2 𝑂(𝑔) ⟶ 𝐶𝑂2 (𝑔) + 𝐻2 (𝑔)

17. Napište, jakými zásahy můžete posunout chemickou rovnováhu v následující chemické reakci směrem
k reaktantům.
2NO2 (g) (hnědý) <===> N2O4 (g) (bezbarvý)
Δ𝐻= -57,0 kj.mol-1

18. K těmto látkám napište konjugovanou zásadu a pojmenujte jí.
a)

H2S

b)

H2PO4-

19. Výroba oxidu sírového probíhá při teplotě 500°C za katalýzy V2O5.
Vyberte správný zápis pro vyjádření rovnovážné konstanty:
𝑎) 𝐾 =

2 SO2 + O2 2 SO3

2[𝑆𝑂2 ] + [𝑂2 ]
2[𝑆𝑂3 ]

𝑏) 𝐾 =

2[𝑆𝑂3 ]
2[𝑆𝑂2 ] + [𝑂2 ]

[𝑆𝑂3 ]2
[𝑆𝑂2 ]2 ∙ [𝑂2 ]

𝑑) 𝐾 =

[𝑆𝑂2 ]2 ∙ [𝑂2 ]
[𝑆𝑂3 ]2

𝑐) 𝐾 =

20. Koncentrace hydroxidových aniontů je 10-9 mol.dm-3. Vypočítejte pH roztoku dané látky. Jak se zbarví v
tomto prostředí lakmus.
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21. Jaká je hmotnost lanthanu rozpuštěného ve 2 litrech nasyceného roztoku hydroxidu lanthanitého.
KS=1*10-19 (Mr(La(OH)3)=189,93; Mr(La)=138,906).

22. Vypočítejte, kolik kilogramů páleného vápna a kolik m3 oxidu uhličitého vzniklo tepelným rozkladem 0,5
tuny vápence (za standardních podmínek.).

23. Vyberte pravdivá tvrzení o vaznosti síry.
a) V organických sloučeninách se může vyskytovat jako dvouvazná s dvěma volnými elektronovými páry.
b) V anorganických sloučeninách netvoří pouze tři kovalentní vazby.
c) V organických sloučeninách se síra vyskytuje pouze šestivazná.
d) V anorganických sloučeninách může vytvářet sloučeniny se dvěma, čtyřmi a šesti kovalentními vazbami.

24. Doplňte produkty reakcí, reakce vyčíslete. V případě, že reakce neprobíhá, napište NE.
H2O →

a.

K+

b.

Na2SO4 +

Ag →

c.

Fe2O3

Al →

d.

Cu +

+

konc. H2SO4 →

25. Napište, jaký acidobazický charakter mají tyto oxidy:
Al2O3
SiO2
26. K triviálním názvům látek doplňte chemické vzorce.
a) potaš
b) zelená skalice
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27. Podle charakteristiky doplňte vhodný pojem.
a. Pod vodou se uchovává jedovatá modifikace prvku V.A skupiny- uveďte její název:
b. Smě kyseliny dusičné a sírové v poměru 1:3 se nazývá:
c. Amalgám je:
d. Prvky uměle vyrobené ležící za uranem se nazývají:
e. Fosfor je v kyselině fosforečné ..........vazný.
f. Malachit, azurit jsou minerály obsahující kov:
g. Metoda dělení směsi založená na rozdílné rozpustnosti složek směsi ve vhodném rozpouštědle se nazývá:

28. Zapište celkovou rovnici elektrolýzy solanky. Na katodě se vylučuje:

29. Z dusíku a vodíku lze postupnými reakcemi vyrobit kyselinu dusičnou. Zapište tyto reakce chemickými
rovnicemi (včetně katalyzátorů).

30. Následující látky zapište geometrickým elektronovým vzorcem, uveďte tvar daných molekul a napište
přibližné hodnoty všech vazebných úhlů.
a) selan

b) SbF5
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2/2. ORGANICKÁ CHEMIE, BIOCHEMIE
A ANALYTICKÁ CHEMIE
(30 úloh)
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31. Seřaďte následující kyseliny podle síly (od nejslabší po nejsilnější, označte čísly 1 až 5).
k. trichloroctová, k. propionová, k. 1-chlorpropanová, k. butanová, k. 1,1-dichlorpropanová

32. Následující reakce zapište chemickou rovnicí.
a) reakce oxidu uhelnatého s hydroxidem sodným

b) esterifikací připravte rumovou esenci- mravenčan ethylnatý

c) hydratace sloučeniny pent-1-en

d) polymerace buta-1,3-dienu a styrenu

e) z příslušné kyseliny připravte ftalanhydrid

33. Z následující skupiny látek vyberte nukleofilní činidla.
a) oxoniový kation
d) methylamin
b) voda
e) alkoholátový anion
c) ethan
f) vodík
34. Prvky přítomné v organických sloučeninách mají nejčastější vaznost?
a) C 4, H 1, S 6, O 2, halogeny 1
c) C 4, H 1, S 6, O 2, halogeny 2
b) C 4, H 1, S 2, O 2, halogeny 1
d) C 4, H 1, S 4, O 1, halogeny 1
35. Empirický vzorec sloučeniny je 𝐶𝐻2, její relativní molekulová hmotnost je 112. Jaký je její název?
a) cyklohexan
c) cyklooktan
b) 2-methylheptan
d) oktan
36. Porovnejte snadnost elektrofilní substituce nitrobenzenu, benzenu a toluenu.
(Látku, u které proběhne substituce nejsnadněji, označte 1, méně snadno 2, nejhůře 3)
nitrobenzen
benzen
toluen

37. Která z následujících látek nemá chirální uhlík a nemůže tedy být opticky aktivní.
a) cyklohexanol
b) kys. 𝛼- hydroxymáselná
c) 2-chlorpropan -1-ol
d) kys. citronová
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38. K sumárnímu vzorci C5H10 sestavte racionálními vzorci 4 různé cyklické izomery a pojmenujte je.

39. Na obrázcích jsou znázorněny dvojice izomerů (A-G). Přiřaďte je do příslušné skupiny (a-c).

B

A

C

F

D

E

G

a) polohové izomery
b) skupinové izomery
c) řetězové izomery
40. Výchozí látkou je benzen. Napište reakční schémata po sobě následujících reakcí:
methylace benzenu, oxidace vzniklého produktu a následná úplná nitrace

.

41. Z následujících tvrzení o vazebných úhlech v uhlovodících vyberte ta pravdivá.
a) všechny vazebné úhly (H,C,H) v propadienu jsou přibližně 120°
b) v molekule propynu najdeme úhel 180°
c) v molekule cyklohexenu jsou všechny úhly 109,5°
d) vazebný úhel (C,C,C) v molekule propenu je 180°
Gymnázium Teplice
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42. Napište funkčním (racionálním) vzorcem libovolný konkrétní:
a) dvojsytný alkohol

b) sekundární amin

c) ether

d) thiol

43. Při kterém z následujících technologických chemických postupů je podstatou zánik násobných vazeb adicí
vodíku?
a) krakování ropných frakcí
b) ztužování rostlinných olejů
c) frakční destilace surové ropy
d) zmýdelňování tuků
44. V analytické chemii se při titračních stanoveních využívají acidobazické reakce. Roztok hydroxidu sodného z
byrety se přidává do roztoku titrované kyseliny (s přidaným indikátorem, např. fenolftaleinem), v titrační baňce
dochází k reakci: OH- + H+ → H2O. Titrace je ukončena 1 kapkou vytvářející světle fialové zbarvení roztoku v
titrační baňce, které je způsobeno:
a) přítomností vody
c) přítomností hydroxidových aniontů v nadbytku
b) přítomností oxoniových kationtů v nadbytku
d) přítomností sodné soli titrované kyseliny
45. Doplňte do tabulky strukturní vzorce, systematické a triviální názvy.

Vzorec

Systematický název

Triviální název

formaldehyd

CH2=C(CH3)-CH=CH2

anilin

vinylbenzen

HC≡CH

46. Které z následujících přiřazení výchozí látka – typ reakce – produkt je správné?
a) acetaldehyd – redukce – kyselina octová
b) propylen – nitrace – nitroglycerin
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47. Doplňte vhodné pojmy:
a) Odpadním produktem metabolismu bílkovin v těle savců je ................... . V jaterních buňkách vzniká v tzv.
.................................... cyklu.
b) Enzym obsažený ve slinách, štěpící škrob se nazývá.....................
c) Uveďte dva typy sekundární struktury bílkovin: ........................................, ..................................................
d) Na enzym se mimo aktivní centrum naváže látka, která způsobí, že se do aktivního centra substrát nemůže
navázat. Mluvíme o tzv. ...............................................................
e) Z kolika stavebních jednotek je tvořena molekula kafru .........
48. Doplňte reakce, organický reaktant a produkt zapište funkčním (racionálním) vzorcem, typ reakce (reakčního
mechanismu) vyberte z nabídky (AR, AN, AE, SR, SE, SN, E, P, AB – acidobazická).
A
fenol + hydroxid draselný
typ

B

chlorace cyklopentanu

typ

49. Napište rovnici částečné oxidace sloučeniny 2-methylbutan-1-ol

50. Struktura přísluší nylonu. Napište obě výchozí látky vzorcem a názvem.
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51. Rozpustnost alkoholů ve vodě záleží na několika faktorech. Vyberte ty, které mají největší podíl na
rozpustnosti ve vodě.
a) Počet násobných vazeb.
b) Molekulová hmotnost.
c) Sytnost alkoholu.
d) Atmosférický tlak.
52. Vyberte pravdivá tvrzení o fotosyntéze:
a) cyklická fosforylace je, když funguje pouze fotosystém II
b) enzym RubisCo váže v sekundárních procesech fotosyntézy molekulu CO2
c) do fotosystému II jsou elektrony dodávány z fotolýzy vody
d) fotosyntéza probíhá pouze u CAM rostlin
53. Na jaké monosacharidy se enzymaticky štěpí sacharosa? Hawortovým vzorcem zapište příslušnou aldosu.

54. Pro molekulu ATP platí.
a) obsahuje makroergní vazby mezi vázanou glukosou a trojicí kyselin fosforečných.
b) obsahuje vázaný cytosin na sacharid laktosu
c) obsahuje dvě makroergní vazby
d) obsahuje jednu molekulu ribosy, jednu molekulu adeninu a tři molekuly kyseliny fosforité
55. Zapište vzorec (racionální) tripeptidu složeného z AK v následujícím pořadí: glycin, alanin a fenylalanin.
Vyznačte N-konec, C-konec a označte peptidové vazby.

56. Vyberte pravdivé tvrzení o anaerobní glykolýze.
a) Anaerobní glykolýza u eukaryotických buněk probíhá v cytoplazmě.
b) Anaerobní glykolýza u eukaryotických buněk probíhá v matrix mitochondrií.
c) Energetický zisk celé dráhy anaerobní glykolýzy jsou čtyři molekuly ATP a kyselina mléčná.
d) Produktem anaerobní glykolýzy jsou dvě molekuly ATP a kyselina pyrohroznová.
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57. Zapište chemickým schématem zásaditou hydrolýzu diglyceridu kyseliny palmitové (pomocí hydroxidu
sodného). Produkty pojmenujte a u každého uveďte jedno využití.

58. Jako esenciální aminokyseliny označujeme.
a) aminokyseliny, které naše tělo neumí odbourávat
b) aminokyseliny příjemné vůně, vyskytující se v nektaru rostlin
c) aminokyseliny, např. alanin a glycin
d) aminokyseliny, které si organismus neumí vyrobit sám a musí je přijímat s potravou
59. Produktem β-oxidace mastných kyselin je.
a) acetylkoenzym-A, NAD+ a FAD
b) acetylkoenzym-A
c) pyruvát a glyceraldehydfosfát
d) NADH+H+, FADH2
60. Chemickými schématy zapište příslušné reakce a produkty pojmenujte.
a) pyridin s kyselinou chlorovodíkovou

b) oxidaci kyseliny mléčné
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