
Verze A 
Vy�ešte celou dopl�ova�ku (bodovány jsou všechny položky legendy) a zodpov�zte uvedené úkoly. 

PRVKY V KRUHU 

Chemický kruh ve vyzna�ené �ásti ukrývá zna�ky šesti biogenních prvk�. První dva prvky jsou jednopísmenné, další 
�ty�i jsou dvojpísmenné. Jejich zna�ky získáte dopln�ním legendy. 

Legenda: 
1) P�írodní barvivo, d�íve oblíbené k barvení látek. 
2) Opak kov�  
3) Výrobek cementárny 
4) P�ídavné jméno NH4Cl 
5) Pom�cky k filtraci 
6) Prvek s protonovým �íslem 68 
7) Kovový prvek v oxidu manganitém 
8) Alotropická modifikace uhlíku  
9) Soli kyseliny sírové 
10) Prvek 5. periody a 13. skupiny 
 
Nápov�da: Indigo 
 

[0,5 b za každou položku legendy krom� nápov�dy, celkem 4,5 bodu] 
 
Úkoly: 
1) Ke každému prvku z tajenky dopl�te jeho �eský i latinský název. 
2) K biogenním prvk�m z tajenky p�i�a�te jejich typický výskyt v živých soustavách (dle nabídky). V p�ípad� nejasností nebo 

problém� postupujte vylu�ovací metodou. 
a) kostry, kruný�e, ulity 
b) chloroplasty 
c) štítná žláza 
d) bun��né st�ny p�esli�ek a trav 
e) bílkoviny 
f) �ervené krvinky 

Využijte odpov�dní tabulku. 
 

[0,25 bodu za každou odpov�� krom� zna�ek prvk�, celkem 4,5 bodu.] 
 

Poznáte je? 
Z nabídky vyberte správnou odpov��, o který minerál (chemickou látku) se jedná: 

   

 1)  a) halit – NaCl 
b) galenit – PbS  
c) kuprit – Cu2O 
d) síra – S 

 2) a) halit – NaCl 
b) galenit – PbS  
c) kuprit – Cu2O 
d) síra – S 

 3) a) halit – NaCl 
b) galenit – PbS  
c) kuprit – Cu2O 
d) síra – S 

 
[1/3 bodu za každou odpov��, celkem 1 bod.] 



Verze B 
Vy�ešte celou dopl�ova�ku (bodovány jsou všechny položky legendy) a zodpov�zte uvedené úkoly. 

 

KYSELINA V LIDSKÉM T�LE 

Ve vaší u�ebnici chemie je kyselina chlorovodíková popsána jako 
t�kavá kapalina, která dráždí sliznici a leptá pokožku. P�ekvapující je 
skute�nost, že se nachází v lidském t�le a nezp�sobuje žádné 
zdravotní problémy. Jak se nazývá orgán lidského t�la, v n�mž se 
kyselina chlorovodíková nachází, si m�žete ov��it v dopl�ova�ce 
ukryté v chemické nádob�. 

 
Legenda: 
1) Hydroxid Fe(OH)2 (uve�te p�ídavné jméno) 
2) Kovy 1. skupiny 
3) Minerál chemického vzorce La2(CO3)3⋅8 H2O 
4) S�l kyseliny uhli�ité 
5) Zp�sob odd�lování složek kapalných sm�sí 
6) Záporn� nabité �ástice v atomovém obalu 
7) Oxid Co2O3 (uve�te p�ídavné jméno) 
 
Nápov�da: Lanthanit 
 

[0,5 b za každou položku legendy krom� nápov�dy, celkem 3 body] 
 
 
Úkoly:  
1) a) Jak se nazývá chemická nádoba, ve které je ukryta dopl�ova�ka?  

b) K �emu se tato nádoba používá? 
2) a) Z nabídky vyberte, v jaké koncentraci se HCl v lidském orgánu z tajenky nachází: I) 40 %, II) 0,4 %, III) 0,004 % 

b) K �emu HCl v tomto orgánu slouží? 
3) P�i rozpoušt�ní chlorovodíku ve vod� dochází k jeho disociaci. Kationty vodíku však nejsou schopny samostatné existence a ve 

vod� se hydratují na oxoniové kationty. Zapište ob� reakce (disociaci chlorovodíku, hydrataci kationt� vodíku) chemickými 
rovnicemi. 

 
[1 bod za každou díl�í odpov��, celkem 6 bod�.] 

Poznáte je? 
Z nabídky vyberte správnou odpov��, o který minerál (chemickou látku) se jedná: 
 

   

 1)  a) azurit – 2CuCO3�Cu(OH)2 
b) diamant – C  
c) fluorit – CaF2 

d) grafit – C 

 2)  a) azurit – 2CuCO3�Cu(OH)2 
b) diamant – C  
c) fluorit – CaF2 

d) grafit – C 

 3)  a) azurit – 2CuCO3�Cu(OH)2 
b) diamant – C  
c) fluorit – CaF2 

d) grafit – C 
 

[1/3 bodu za každou odpov��, celkem 1 bod.] 



Verze C 
Vy�ešte celou dopl�ova�ku (bodovány jsou všechny položky legendy) a zodpov�zte uvedené úkoly. 

ODPUZOVA� HMYZU 

Dopl�ova�ka skrývá organickou slou�eninu, která snadno sublimuje a její páry odpuzují moly. Název hledané chemické látky si 
m�žete ov��it ve vyzna�ené �ásti dopl�ova�ky, odpovíte-li správn� na položky legendy. 

Legenda:  
1) Soubor atom� se stejným protonovým i nukleonovým �íslem   
2) Nejznám�jší keton 
3) Prvek s protonovým �íslem 15 
4) Prvek 6. periody a 5. skupiny 
5) Modrý m�dnatý nerost 
6) Acidobazický indikátor 
7) Produkty esterifikace 
8) Jméno planety, podle které je pojmenován prvek s protonovým �íslem 93.  
 
Nápov�da: azurit 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

        

        

        

         

 [0,5 b za každou položku legendy krom� nápov�dy, celkem 3,5 bodu] 
 
Úkoly:  
1) Pojmenuj následující organické slou�eniny:  

                      

                 a)                          b)                                  c) 

                [0,5 bodu]                [1 bod]                          [1 bod] 

2) Vypo�ítej molární hmotnost slou�eniny ozna�ené v p�edchozím úkolu písmenem a).  
[1 bod] 

3) Vypo�ítej hmotnostní zlomek uhlíku ve slou�enin� ozna�ené písmenem a).    
[2 body] 

 

Poznáte je? 
Z nabídky vyberte správnou odpov��, o který minerál (chemickou látku) se jedná: 
 

  
 

 1)  a) chalkopyrit – CuFeS2 
b) kalcit – CaCO3 
c) síra – S 

d) grafit – C 

 2)  a) chalkopyrit – CuFeS2 
b) kalcit – CaCO3 
c) síra – S 
d) grafit – C 

 3)  a) chalkopyrit – CuFeS2 
b) kalcit – CaCO3 
c) síra – S 
d) grafit – C 

 
[1/3 bodu za každou odpov��, celkem 1 bod.] 


