
1Alkany, alkeny, alkiny, cyklosloučeniny,
deriváty uhlovodíků

keton a vodíkA

metan a kyslíkB

ester a vodaC

sůl a vodaD

1. Reakcí karboxylové kyseliny a alkoholu 
vzniká

25361

A

B

C

D

2. Z uhlovodíků na obrázku je jeden špatně 
znázorněn. Který ?

25324

zaváděním do plamene a shořením jasným 
plamenem

A

reakcí se zinkem nebo železemB

zaváděním do bromové vody a jejím následným 
odbarvením

C

nemísitelností s vodouD

3. Přítomnost násobných vazeb v řetězci u 
alkenů a alkinů dokážeme

25328

alkanyA

aromatické uhlovodíky (areny)B

alkenyC

alkinyD

4.

    Uvedená látka patří  mezi

25333

-CH4 -A

-CH-B

-CH3 -C

-CH2 -D

5. O jakou část řetězce  se od sebe liší propan a 
etan

25323

formaldehydA

fenolB

acetaldehydC

etanolD

6. Vzorec HCHO patří látce
25365

funkční skupinyA

přírodní sloučeninyB

uhlovodíkové zbytkyC

deriváty uhlovodíkůD

7.  Znázorněný model vyjadřuje 
náhradu atomů vodíku u 
uhlovodíku za j inou 
charakteristickou skupinu 
j iných prvků . Takové 
sloučeniny se nazývaj í 

25363

nejvýše 4A

nejvýše 5B

jenom 3C

1 - 3D

8. Kolika vazbami se váže atom uhlíku v 
uhlovodících ?

25319

cyklický řetězecA

dienB

benzenové jádroC

šestivazný uhlíkD

9.

   Znázorněné uspořádání 
atomů uhlíku a vodíku se nazývá

25335

HCl + C2H2  -->A

HCOOH + NaOH -->B

CH3COOH + CH3OH -->C

CaCO3  + CH3COOH -->D

10. Která reakce povede k výrobě esteru?
25360
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2Alkany, alkeny, alkiny, cyklosloučeniny,
deriváty uhlovodíků

keton a vodíkA

sůl a vodaB

metan a kyslíkC

ester a vodaD

1. Reakcí karboxylové kyseliny a alkoholu 
vzniká

25361

fenolA

formaldehydB

acetaldehydC

etanolD

2. Vzorec HCHO patří látce
25365

zaváděním do plamene a shořením jasným 
plamenem

A

zaváděním do bromové vody a jejím následným 
odbarvením

B

nemísitelností s vodouC

reakcí se zinkem nebo železemD

3. Přítomnost násobných vazeb v řetězci u 
alkenů a alkinů dokážeme

25328

benzenové jádroA

cyklický řetězecB

dienC

šestivazný uhlíkD

4.

   Znázorněné uspořádání 
atomů uhlíku a vodíku se nazývá

25335

1 - 3A

nejvýše 4B

jenom 3C

nejvýše 5D

5. Kolika vazbami se váže atom uhlíku v 
uhlovodících ?

25319

HCOOH + NaOH -->A

CH3COOH + CH3OH -->B

CaCO3  + CH3COOH -->C

HCl + C2H2  -->D

6. Která reakce povede k výrobě esteru?
25360

A

B

C

D

7. Z uhlovodíků na obrázku je jeden špatně 
znázorněn. Který ?

25324

-CH2 -A

-CH4 -B

-CH3 -C

-CH-D

8. O jakou část řetězce  se od sebe liší propan a 
etan

25323

aromatické uhlovodíky (areny)A

alkanyB

alkenyC

alkinyD

9.

    Uvedená látka patří  mezi

25333

přírodní sloučeninyA

deriváty uhlovodíkůB

funkční skupinyC

uhlovodíkové zbytkyD

10.  Znázorněný model vyjadřuje 
náhradu atomů vodíku u 
uhlovodíku za j inou 
charakteristickou skupinu 
j iných prvků . Takové 
sloučeniny se nazývaj í 

25363
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3Alkany, alkeny, alkiny, cyklosloučeniny,
deriváty uhlovodíků

cyklický řetězecA

šestivazný uhlíkB

dienC

benzenové jádroD

1.

   Znázorněné uspořádání 
atomů uhlíku a vodíku se nazývá

25335

jenom 3A

1 - 3B

nejvýše 5C

nejvýše 4D

2. Kolika vazbami se váže atom uhlíku v 
uhlovodících ?

25319

-CH4 -A

-CH2 -B

-CH3 -C

-CH-D

3. O jakou část řetězce  se od sebe liší propan a 
etan

25323

keton a vodíkA

metan a kyslíkB

ester a vodaC

sůl a vodaD

4. Reakcí karboxylové kyseliny a alkoholu 
vzniká

25361

deriváty uhlovodíkůA

funkční skupinyB

uhlovodíkové zbytkyC

přírodní sloučeninyD

5.  Znázorněný model vyjadřuje 
náhradu atomů vodíku u 
uhlovodíku za j inou 
charakteristickou skupinu 
j iných prvků . Takové 
sloučeniny se nazývaj í 

25363

A

B

C

D

6. Z uhlovodíků na obrázku je jeden špatně 
znázorněn. Který ?

25324

CaCO3  + CH3COOH -->A

CH3COOH + CH3OH -->B

HCOOH + NaOH -->C

HCl + C2H2  -->D

7. Která reakce povede k výrobě esteru?
25360

nemísitelností s vodouA

zaváděním do bromové vody a jejím následným 
odbarvením

B

reakcí se zinkem nebo železemC

zaváděním do plamene a shořením jasným 
plamenem

D

8. Přítomnost násobných vazeb v řetězci u 
alkenů a alkinů dokážeme

25328

acetaldehydA

fenolB

formaldehydC

etanolD

9. Vzorec HCHO patří látce
25365

alkenyA

alkanyB

alkinyC

aromatické uhlovodíky (areny)D

10.

    Uvedená látka patří  mezi

25333
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4Alkany, alkeny, alkiny, cyklosloučeniny,
deriváty uhlovodíků

acetaldehydA

etanolB

formaldehydC

fenolD

1. Vzorec HCHO patří látce
25365

keton a vodíkA

metan a kyslíkB

sůl a vodaC

ester a vodaD

2. Reakcí karboxylové kyseliny a alkoholu 
vzniká

25361

zaváděním do bromové vody a jejím následným 
odbarvením

A

nemísitelností s vodouB

zaváděním do plamene a shořením jasným 
plamenem

C

reakcí se zinkem nebo železemD

3. Přítomnost násobných vazeb v řetězci u 
alkenů a alkinů dokážeme

25328

CH3COOH + CH3OH -->A

CaCO3  + CH3COOH -->B

HCl + C2H2  -->C

HCOOH + NaOH -->D

4. Která reakce povede k výrobě esteru?
25360

A

B

C

D

5. Z uhlovodíků na obrázku je jeden špatně 
znázorněn. Který ?

25324

nejvýše 4A

jenom 3B

nejvýše 5C

1 - 3D

6. Kolika vazbami se váže atom uhlíku v 
uhlovodících ?

25319

-CH-A

-CH4 -B

-CH2 -C

-CH3 -D

7. O jakou část řetězce  se od sebe liší propan a 
etan

25323

přírodní sloučeninyA

deriváty uhlovodíkůB

funkční skupinyC

uhlovodíkové zbytkyD

8.  Znázorněný model vyjadřuje 
náhradu atomů vodíku u 
uhlovodíku za j inou 
charakteristickou skupinu 
j iných prvků . Takové 
sloučeniny se nazývaj í 

25363

cyklický řetězecA

šestivazný uhlíkB

benzenové jádroC

dienD

9.

   Znázorněné uspořádání 
atomů uhlíku a vodíku se nazývá

25335

alkanyA

alkenyB

aromatické uhlovodíky (areny)C

alkinyD

10.

    Uvedená látka patří  mezi

25333
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5Alkany, alkeny, alkiny, cyklosloučeniny,
deriváty uhlovodíků

HCl + C2H2  -->A

HCOOH + NaOH -->B

CaCO3  + CH3COOH -->C

CH3COOH + CH3OH -->D

1. Která reakce povede k výrobě esteru?
25360

deriváty uhlovodíkůA

uhlovodíkové zbytkyB

funkční skupinyC

přírodní sloučeninyD

2.  Znázorněný model vyjadřuje 
náhradu atomů vodíku u 
uhlovodíku za j inou 
charakteristickou skupinu 
j iných prvků . Takové 
sloučeniny se nazývaj í 

25363

A

B

C

D

3. Z uhlovodíků na obrázku je jeden špatně 
znázorněn. Který ?

25324

nemísitelností s vodouA

reakcí se zinkem nebo železemB

zaváděním do plamene a shořením jasným 
plamenem

C

zaváděním do bromové vody a jejím následným 
odbarvením

D

4. Přítomnost násobných vazeb v řetězci u 
alkenů a alkinů dokážeme

25328

cyklický řetězecA

šestivazný uhlíkB

dienC

benzenové jádroD

5.

   Znázorněné uspořádání 
atomů uhlíku a vodíku se nazývá

25335

ester a vodaA

keton a vodíkB

metan a kyslíkC

sůl a vodaD

6. Reakcí karboxylové kyseliny a alkoholu 
vzniká

25361

fenolA

etanolB

formaldehydC

acetaldehydD

7. Vzorec HCHO patří látce
25365

nejvýše 4A

nejvýše 5B

jenom 3C

1 - 3D

8. Kolika vazbami se váže atom uhlíku v 
uhlovodících ?

25319

alkinyA

aromatické uhlovodíky (areny)B

alkenyC

alkanyD

9.

    Uvedená látka patří  mezi

25333

-CH4 -A

-CH-B

-CH3 -C

-CH2 -D

10. O jakou část řetězce  se od sebe liší propan a 
etan

25323
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6Alkany, alkeny, alkiny, cyklosloučeniny,
deriváty uhlovodíků

A

B

C

D

1. Z uhlovodíků na obrázku je jeden špatně 
znázorněn. Který ?

25324

nejvýše 4A

jenom 3B

1 - 3C

nejvýše 5D

2. Kolika vazbami se váže atom uhlíku v 
uhlovodících ?

25319

-CH4 -A

-CH3 -B

-CH-C

-CH2 -D

3. O jakou část řetězce  se od sebe liší propan a 
etan

25323

aromatické uhlovodíky (areny)A

alkenyB

alkanyC

alkinyD

4.

    Uvedená látka patří  mezi

25333

funkční skupinyA

přírodní sloučeninyB

uhlovodíkové zbytkyC

deriváty uhlovodíkůD

5.  Znázorněný model vyjadřuje 
náhradu atomů vodíku u 
uhlovodíku za j inou 
charakteristickou skupinu 
j iných prvků . Takové 
sloučeniny se nazývaj í 

25363

HCOOH + NaOH -->A

HCl + C2H2  -->B

CaCO3  + CH3COOH -->C

CH3COOH + CH3OH -->D

6. Která reakce povede k výrobě esteru?
25360

ester a vodaA

sůl a vodaB

keton a vodíkC

metan a kyslíkD

7. Reakcí karboxylové kyseliny a alkoholu 
vzniká

25361

fenolA

acetaldehydB

etanolC

formaldehydD

8. Vzorec HCHO patří látce
25365

zaváděním do plamene a shořením jasným 
plamenem

A

nemísitelností s vodouB

zaváděním do bromové vody a jejím následným 
odbarvením

C

reakcí se zinkem nebo železemD

9. Přítomnost násobných vazeb v řetězci u 
alkenů a alkinů dokážeme

25328

cyklický řetězecA

benzenové jádroB

šestivazný uhlíkC

dienD

10.

   Znázorněné uspořádání 
atomů uhlíku a vodíku se nazývá

25335
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7Alkany, alkeny, alkiny, cyklosloučeniny,
deriváty uhlovodíků

metan a kyslíkA

keton a vodíkB

sůl a vodaC

ester a vodaD

1. Reakcí karboxylové kyseliny a alkoholu 
vzniká

25361

CH3COOH + CH3OH -->A

HCOOH + NaOH -->B

CaCO3  + CH3COOH -->C

HCl + C2H2  -->D

2. Která reakce povede k výrobě esteru?
25360

etanolA

fenolB

acetaldehydC

formaldehydD

3. Vzorec HCHO patří látce
25365

uhlovodíkové zbytkyA

přírodní sloučeninyB

deriváty uhlovodíkůC

funkční skupinyD

4.  Znázorněný model vyjadřuje 
náhradu atomů vodíku u 
uhlovodíku za j inou 
charakteristickou skupinu 
j iných prvků . Takové 
sloučeniny se nazývaj í 

25363

šestivazný uhlíkA

cyklický řetězecB

benzenové jádroC

dienD

5.

   Znázorněné uspořádání 
atomů uhlíku a vodíku se nazývá

25335

zaváděním do bromové vody a jejím následným 
odbarvením

A

nemísitelností s vodouB

reakcí se zinkem nebo železemC

zaváděním do plamene a shořením jasným 
plamenem

D

6. Přítomnost násobných vazeb v řetězci u 
alkenů a alkinů dokážeme

25328

A

B

C

D

7. Z uhlovodíků na obrázku je jeden špatně 
znázorněn. Který ?

25324

-CH4 -A

-CH3 -B

-CH2 -C

-CH-D

8. O jakou část řetězce  se od sebe liší propan a 
etan

25323

alkinyA

aromatické uhlovodíky (areny)B

alkanyC

alkenyD

9.

    Uvedená látka patří  mezi

25333

nejvýše 4A

nejvýše 5B

1 - 3C

jenom 3D

10. Kolika vazbami se váže atom uhlíku v 
uhlovodících ?

25319
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8Alkany, alkeny, alkiny, cyklosloučeniny,
deriváty uhlovodíků

A

B

C

D

1. Z uhlovodíků na obrázku je jeden špatně 
znázorněn. Který ?

25324

sůl a vodaA

ester a vodaB

keton a vodíkC

metan a kyslíkD

2. Reakcí karboxylové kyseliny a alkoholu 
vzniká

25361

uhlovodíkové zbytkyA

přírodní sloučeninyB

deriváty uhlovodíkůC

funkční skupinyD

3.  Znázorněný model vyjadřuje 
náhradu atomů vodíku u 
uhlovodíku za j inou 
charakteristickou skupinu 
j iných prvků . Takové 
sloučeniny se nazývaj í 

25363

formaldehydA

acetaldehydB

etanolC

fenolD

4. Vzorec HCHO patří látce
25365

dienA

šestivazný uhlíkB

cyklický řetězecC

benzenové jádroD

5.

   Znázorněné uspořádání 
atomů uhlíku a vodíku se nazývá

25335

zaváděním do bromové vody a jejím následným 
odbarvením

A

zaváděním do plamene a shořením jasným 
plamenem

B

nemísitelností s vodouC

reakcí se zinkem nebo železemD

6. Přítomnost násobných vazeb v řetězci u 
alkenů a alkinů dokážeme

25328

jenom 3A

nejvýše 5B

1 - 3C

nejvýše 4D

7. Kolika vazbami se váže atom uhlíku v 
uhlovodících ?

25319

CH3COOH + CH3OH -->A

HCOOH + NaOH -->B

HCl + C2H2  -->C

CaCO3  + CH3COOH -->D

8. Která reakce povede k výrobě esteru?
25360

-CH2 -A

-CH-B

-CH4 -C

-CH3 -D

9. O jakou část řetězce  se od sebe liší propan a 
etan

25323

alkinyA

alkanyB

alkenyC

aromatické uhlovodíky (areny)D

10.

    Uvedená látka patří  mezi

25333
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9Alkany, alkeny, alkiny, cyklosloučeniny,
deriváty uhlovodíků

etanolA

acetaldehydB

fenolC

formaldehydD

1. Vzorec HCHO patří látce
25365

-CH4 -A

-CH2 -B

-CH-C

-CH3 -D

2. O jakou část řetězce  se od sebe liší propan a 
etan

25323

CaCO3  + CH3COOH -->A

HCl + C2H2  -->B

CH3COOH + CH3OH -->C

HCOOH + NaOH -->D

3. Která reakce povede k výrobě esteru?
25360

sůl a vodaA

ester a vodaB

metan a kyslíkC

keton a vodíkD

4. Reakcí karboxylové kyseliny a alkoholu 
vzniká

25361

nemísitelností s vodouA

zaváděním do plamene a shořením jasným 
plamenem

B

reakcí se zinkem nebo železemC

zaváděním do bromové vody a jejím následným 
odbarvením

D

5. Přítomnost násobných vazeb v řetězci u 
alkenů a alkinů dokážeme

25328

uhlovodíkové zbytkyA

deriváty uhlovodíkůB

funkční skupinyC

přírodní sloučeninyD

6.  Znázorněný model vyjadřuje 
náhradu atomů vodíku u 
uhlovodíku za j inou 
charakteristickou skupinu 
j iných prvků . Takové 
sloučeniny se nazývaj í 

25363

A

B

C

D

7. Z uhlovodíků na obrázku je jeden špatně 
znázorněn. Který ?

25324

dienA

šestivazný uhlíkB

benzenové jádroC

cyklický řetězecD

8.

   Znázorněné uspořádání 
atomů uhlíku a vodíku se nazývá

25335

1 - 3A

nejvýše 5B

nejvýše 4C

jenom 3D

9. Kolika vazbami se váže atom uhlíku v 
uhlovodících ?

25319

alkenyA

alkanyB

aromatické uhlovodíky (areny)C

alkinyD

10.

    Uvedená látka patří  mezi

25333
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10Alkany, alkeny, alkiny, cyklosloučeniny,
deriváty uhlovodíků

nejvýše 4A

1 - 3B

jenom 3C

nejvýše 5D

1. Kolika vazbami se váže atom uhlíku v 
uhlovodících ?

25319

cyklický řetězecA

dienB

benzenové jádroC

šestivazný uhlíkD

2.

   Znázorněné uspořádání 
atomů uhlíku a vodíku se nazývá

25335

alkinyA

alkenyB

alkanyC

aromatické uhlovodíky (areny)D

3.

    Uvedená látka patří  mezi

25333

A

B

C

D

4. Z uhlovodíků na obrázku je jeden špatně 
znázorněn. Který ?

25324

ester a vodaA

sůl a vodaB

metan a kyslíkC

keton a vodíkD

5. Reakcí karboxylové kyseliny a alkoholu 
vzniká

25361

nemísitelností s vodouA

reakcí se zinkem nebo železemB

zaváděním do plamene a shořením jasným 
plamenem

C

zaváděním do bromové vody a jejím následným 
odbarvením

D

6. Přítomnost násobných vazeb v řetězci u 
alkenů a alkinů dokážeme

25328

HCl + C2H2  -->A

CH3COOH + CH3OH -->B

CaCO3  + CH3COOH -->C

HCOOH + NaOH -->D

7. Která reakce povede k výrobě esteru?
25360

přírodní sloučeninyA

deriváty uhlovodíkůB

uhlovodíkové zbytkyC

funkční skupinyD

8.  Znázorněný model vyjadřuje 
náhradu atomů vodíku u 
uhlovodíku za j inou 
charakteristickou skupinu 
j iných prvků . Takové 
sloučeniny se nazývaj í 

25363

-CH3 -A

-CH-B

-CH2 -C

-CH4 -D

9. O jakou část řetězce  se od sebe liší propan a 
etan

25323

acetaldehydA

formaldehydB

fenolC

etanolD

10. Vzorec HCHO patří látce
25365
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Alkany, alkeny , alkiny , cyklos loučeniny , deriváty  uhlovodíků 10
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