
CHEMIE VIII 

Zadání domácí práce 

7. týden (27.4–30.4) 

 Pomocí učebnice a sešitu (resp. internetu) odpověz na níže uvedené testové otázky volbou 

odpovědi. 

 

 Odpovědi nemusíš fotit, stačí napsat do mailu (např. 1d, 2a…) a odeslat neděle 3. 5. 2020 na 

adresu polepy.mch@gmail.com. 

OPAKOVÁNÍ 

1. Obal atomu se skládá: 

a) z protonů 

b) z elektronů 

c) z protonů a neutronů 

d) z protonů a elektronů 

 

2. Jádro atomu se skládá: 

a) z neutronů 

b) z elektronů 

c) z protonů a elektronů 

d) z protonů a neutronů 

 

3. Vlastnosti atomů a prvků se periodicky mění v závislosti na: 

a) protonovém čísle 

b) slučivosti atomů 

c) elektronegativitě atomů 

d) rozdílu elektronegativit atomů 

 

4. Částice chemické látky skládající se ze dvou nebo více sloučených atomů se nazývá: 

a) prvek 

b) molekula 

c) atom 

d) proton 

 

5. Chemická vazba nejčastěji vzniká: 

a) Vytvořením společného elektronového páru mezi atomy 

b) odštěpením jednoho elektronu z vnější vrstvy 

c) přibráním jednoho elektronu do vnější vrstvy 

d) změnou protonového čísla 

 

6. Prvek je: 

a) chemická látka složená z atomů se stejným protonovým číslem 

b) chemická látka složená ze sloučených atomů více prvků 

c) částice chemické látky složená ze dvou nebo více sloučených atomů 

d) stejnorodá směs 
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7. Je-li rozdíl hodnot elektronegativit sloučených atomů roven nule, je vazba mezi atomy: 

a) iontová 

b) polární 

c) nepolární 

d) žádná 

 

8. Odštěpí-li se z atomu elektron, vznikne: 

a) kation 

b) anion 

c) molekula 

d) jádro 

 

9. Při chemických dějích: 

a) vždy vznikají sloučeniny 

b) vždy dochází k hoření 

c) vznikají jiné chemické látky 

d) nevznikají jiné chemické látky 

 

10. Chemické látky, které při chemických reakcích navzájem reagují se nazývají: 

a) reaktanty 

b) produkty 

c) sloučeniny 

d) oxidy 

 

11. Z halogenů je kapalného skupenství pouze: 

a) fluor 

b) chlor 

c) brom 

d) jod 

 

12.  Atomy všech alkalických kovů mají ve vnější vrstvě: 

a) jeden elektron 

b) dva elektrony 

c) sedm elektronů 

d) osm elektronů 

 


