
Test pro 8. třídy  A

1) Rozhodni, zda je správné tvrzení: Vzduch je homogenní směs.
a) ano
b) ne

2) Přiřaď k sobě:
a) voda-olej A) suspenze
b) křída ve vodě B) emulze
c) vzduch C) aerosol

3) Vypočítej kolik potřebuješ gramů soli na přípravu 600 g 5 % roztoku.

4) Urči kolika procenty pokrývá voda zemský povrch:
a) 17 %
b) 71 %
c) 97 %
d) 59 %

5) Vyber správné tvrzení: 
a) ionty vznikají přesunem valenčních protonů
b) chemický vzorec nevyjadřuje strukturu molekul látek
c) sloučenina je chemická látka, složená ze sloučených atomů více prvků
d) izotop je atom téhož prvku lišící se počtem elektronů

6) Přiřaď k dané značce správný název:
a) P A) dusík
b) N B) fosfor
c) C C) hořčík
d) Mg D) uhlík
e) Na E) sodík

7) Chemické vlastnosti prvků ovlivňují:
a) valenční elektrony
b) valenční protony
c) valenční neutrony
d) valenční protony a elektrony

8) Mezi typické vlastnosti nekovů patří:
a) vodivost
b) tavitelnost
c) tvorba anionů
d) kovový lesk

9) Urči počet valenčních elektronů u uhlíku:
a) 2
b) 3
c) 4
d) 5

10) Bronz je:
a) slitina mědi se zinkem
b) slitina mědi s cínem
c) slitina mědi s hliníkem
d) slitina zinku s cínem



11) Kolik period je v periodické soustavě prvků:
a) 16
b) 8
c) 7
d) 18

12) Vyber kovy alkalických zemin:
a) K, Ca, Ba, Cs
b) Fr, Na, Mg, Be
c) Ra, Sr, Ca, Be
d) H, Li, Mg, Sr

13) Vytvoř vzorce k daným názvům:
a) jodid draselný
b) hydroxid sodný
c) chlorid barnatý
d) oxid olovnatý
e) sulfid vápenatý

14) Vytvoř názvy k vzorcům:
a) KOH
b) Bas
c) CaO
d) LiCl
e) MgS

15) Diamant, tuha a saze jsou formami volného prvku:
a) dusík
b) platina
c) cín
d) uhlík

16) Vyber nesprávné tvrzení:
a) dusík je bezbarvý plyn, špatně rozpustný ve vodě
b) amoniak je bezbarvý plyn, rozpustný ve vodě
c) uhlík je součástí každé živé hmoty
d) křemík je nejrozšířenější prvek na zemi

17) Korund je chemicky:
a) oxid křemičitý
b) oxid hlinitý
c) oxid vápenatý
d) oxid železnatý

18) Vyber správné tvrzení:
a) lakmus je indikátor
b) kyselina sírová není hydroskopická
c) kyselina dusičná je součástí lidského těla
d) kyselina chlorovodíková je slabá kyselina

19) Vytvoř vzorce solí:
a) síran vápenatý
b) uhličitan sodný
c) dusičnan draselný

20) Doplň: Zásady neboli ……………., jsou látky obsahující skupinu…………….. Znám např. tyto 
hydroxidy:



Test pro 8. třídy B  

1) Rozhodni, zda je správné tvrzení: Heterogenní směs je směs, ve které můžeme rozeznat jednotlivé 
částice okem, lupou či mikroskopem.
a) ano
b) ne

2) Přiřaď k sobě:
a) voda-olej A) suspenze
b) křída ve vodě B) emulze
c) vzduch C) aerosol

3) Vypočítej kolika procentní je roztok, jestliže ve 200 g roztoku je obsaženo 30g soli.

4) Urči správné složení vzduchu:
a) 78 % kyslíku, 21 % dusíku, 0,03 % oxidu uhličitého
b) 87 % kyslíku, 12 % dusíku, 0,03 % oxidu uhličitého
c) 78 % dusíku, 21 % kyslíku, 0,03 % oxidu uhličitého
d) 87 % dusíku, 12 % kyslíku, 0,03 % oxidu uhličitého

5) Vyber správné tvrzení:
a) atom se skládá z jádra a obalu
b) jádro je tvořeno protony a elektrony
c) v obalu atomu jsou neutrony
d) obal je tvořen protony a neutrony

6) Přiřaď k dané značce správný název:
a) C A) vápník
b) Ca B) chlor
c) Cl C) uhlík
d) Cr D) chrom
e) Cu E) měď

7) Vazbu mezi prvky umožňují:
a) valenční protony
b) valenční elektrony
c) valenční neutrony
d) valenční protony a elektrony

8) Mezi typické vlastnosti kovů nepatří:
a) tažnost
b) kujnost
c) elektrická vodivost
d) tvorba anionů

9) Urči kolik má sodík valenčních elektronů:
a) 11
b) 3
c) 8
d) 1

10) Mosaz je:
a) slitina mědi se zinkem
b) slitina mědi s cínem
c) slitina zinku s cínem
d) slitina mědi s hliníkem



11) Mezi halogeny patří:
a) B
b) P
c) Br
d) C

12) Vyber nesprávné tvrzení:
a) chlor je žlutozelený plyn 
b) chlor dráždí sliznice
c) fluor je pevná látka
d) fluor zpevňuje zubní sklovinu

13) Vytvoř vzorce k daným názvům:
a) chlorid sodný
b) bromid vápenatý
c) sulfid barnatý
d) oxid fosforečný
e) hydroxid hlinitý

14) Vytvoř názvy k daným vzorcům:
a) KBr
b) MgO
c) NaOH
d) PbS
e) CO

15) Vyber nesprávné tvrzení:
a) kyslík podporuje hoření
b) kyslík je nereaktivní plyn
c) kyslík je nejrozšířenější prvek na zemi
d) kyslík je nezbytný pro dýchání

16) Který z uvedených prvků se vyskytuje ve třech modifikacích: bílý, červený, kovový
a) uhlík
b) fosfor
c) hliník
d) síra

17) Zdrojem kyselých dešťů je:
a) kyselina sírová
b) kyselina siřičitá
c) kyselina fosforečná
d) kyselina chlorovodíková

18) Vysvětli pojem indikátor: 

19) Doplň: Neutralizace je chemická reakce…………….a ……………., přičemž vzniká……..a……...

20) Vytvoř názvy těchto solí:
a) síran  železitý
b) dusičnan manganatý
c) síran lithný



ŘEŠENÍ A:
1) a, 2) aB, bA, cC , 3) 30g soli, 4) b, 5) c, 6) aB, bA, cD, dC, eE,  7)c, 8)c, 9)b, 10)b, 11)c, 

12)c, 13)KI, NaOH, BaCl2, PbO, CaS,  14) hydroxid draselný, sulfid barnatý, oxid 
vápenatý, chlorid lithný, sulfid hořečnatý  15)d, 16)d, 17)b, 18)a, 19) CaSO4, Na2CO3, 
KNO3   

ŘEŠENÍ B:
1)a, 2)aB, bA, cC, 3)15%, 4)c, 5)a, 6)aC, bA, cB. dD, eE, 7)b, 8)d, 9)d, 10)a, 11)c, 12)c, 
13)NaCl, CaBr2, BaS, P2O5, Al(OH)3  14) bromid draselný, oxid hořečnatý, hydroxid sodný, 
sulfid olovnatý, oxid uhelnatý  15)b, 16)b, 17)b, 18)indikátor- ukazatel, látka označující 
kyselost nebo zásaditost, 19) kyseliny a zásady, sůl a voda, 20) Fe2 (SO4 )3, Mn(NO3)2, Li2SO4




