
Maturitní otázky z chemie 

1. Chemické složení hmoty 
Chemie jako přírodní věda, disciplíny a význam chemie. Dělení látek, atom, ion, molekula. Prvky, sloučeniny. 
Relativní hmotnosti, látkové množství. Typy směsí, příklady. Metody oddělování složek směsí. Roztoky, vznik, 
složení, rozpouštědla. Voda jako rozpouštědlo. 

2. Atom 
Vývoj představ o složení atomu. Atomové jádro, radioaktivita a její význam. Druhy jaderných reakcí a jejich 
význam. Kvantová mechanika, orbital. Kvantová čísla, zaplňování orbitalů. Elektronová konfigurace. Význam 
elektronového obalu pro chemii. 

3. Periodická soustava prvků 
Vznik a vývoj periodického zákona a periodické tabulky. Rozbor periodické soustavy. Periodické vlastnosti 
prvků a sloučenin. Trendy v periodické tabulce, vlastnosti prvků a sloučenin na příkladu vybraných hlavních 
skupin periodické tabulky. 

4. Chemická vazba a vlastnosti látek 
Vznik, charakteristika a typy chemické vazby, slabé vazebné interakce. Vazba v koordinačních sloučeninách. 
Slabé vazebné interakce. Amorfní a krystalické látky – jejich fyzikální a chemické vlastnosti v závislosti na 
chemické vazbě a struktuře. 

5. Chemická reakce 
Pojem chemické reakce. Klasifikace chemických reakcí anorganických a organických sloučenin. Reakce 
a činidla v organické chemii. Reakční teplo a jeho výpočty. Termochemické zákony. Entropie a Gibbsova 
energie. Pojem a význam chemické kinetiky. Rychlost chemické reakce, kinetická rovnice. Faktory ovlivňující 
rychlost chemické reakce. 

6. Chemická rovnováha, acidobazické reakce 
Pojem chemické rovnováhy, rovnovážná konstanta. Faktory ovlivňující chemickou rovnováhu, praktické 
využití. Chemická rovnováha v protolytických (acidobazických) reakcích. Definice kyselin a zásad. Definice 
a význam pH. Indikátory. Hydrolýza solí. 

7. Redoxní rovnováhy 
Pojem redoxních dějů. Elektrodový potenciál. Elektrochemická řada prvků a její vztah k chemickým reakcím. 
Redoxní děje v živých soustavách. Elektrolýza. Chemické zdroje elektrického napětí. 

8. Vodík, kyslík a vzácné plyny 
Vlastnosti vodíku podle stavby atomu a postavení v periodickém systému. Výskyt, příprava, výroba a použití 
vodíku. Fyzikální a chemické vlastnosti vodíku. Hydridy. Vlastnosti a výskyt kyslíku. Příprava, výroba a použití 
kyslíku. Oxidy. Ozón - vznik, výskyt, vlastnosti a význam. Typy oxidů. Peroxid vodíku, vlastnosti vody. 
Charakteristika vzácných plynů podle stavby atomu. Výskyt a význam vzácných plynů. 

9. Halogeny 
Fyzikální a chemické vlastnosti, souvislost s postavením v periodickém systému. Využití halogenů. Příprava 
a výroba chloru. Vlastnosti a  význam sloučenin halogenů. 

10. Chemie vybraných nekovů – síry a křemíku 
Vlastnosti síry a křemíku, jejich anorganické a organické sloučeniny. Výskyt a vlastnosti síry. Oxidy a kyseliny 
síry. Sulfan. Křemík - vlastnosti a použití. Anorganické sloučeniny křemíku a silikony. Sklo. 

11. Uhlík a jeho sloučeniny 
Stavba atomu, výskyt uhlíku, alotropické modifikace. Fyzikální a chemické vlastnosti uhlíku. Nejdůležitější 
anorganické sloučeniny uhlíku. Charakter uhlíku v organických sloučeninách. Izomerie (konstituce 
a konfigurace), konformace. 

12. Prvky skupiny dusíku 
Trendy ve vlastnostech prvků a sloučenin skupiny dusíku. Výskyt, vlastnosti, výroba a využití dusíku. Oxidy 
a kyseliny dusíku. Amoniak. Výskyt a vlastnosti fosforu. Anorganické sloučeniny fosforu, hnojiva. 
Organofosforečné sloučeniny v živých organismech. 



13. Kovy 
Fyzikální a chemické vlastnosti kovů, kovová vazba a mřížka, slitiny, rudy, metalurgie, koroze, koordinační 
sloučeniny. Příklady vlastností, výskyt, využití p-kovů a jejich sloučenin (Sn, Pb, Al). 

14. s-kovy 
Obecná charakteristika, porovnání vlastností prvků. Výskyt, výroba a význam těchto prvků. Charakter těchto 
prvků ve sloučeninách. Hydroxidy, uhličitany, halogenidy a sírany těchto kovů. Grignardovy sloučeniny. 

15. d- a f-kovy 
Vlastnosti prvků a sloučenin přechodných a vnitřně přechodných kovů periodické tabulky. Vlastnosti 
a význam železa. Vlastnosti prvků a sloučenin skupin  mědi a zinku. Lanthanoidy, aktinoidy. 

16. Chemické technologie a vliv na životní prostředí 
Výroba důležitých surovin anorganické chemie (průmysl síry, dusíku, zpracování NaCl, sklo, stavebnictví, 
metalurgie). Zdroje surovin organické chemie. Složení ropy a její zpracování. Vznik, význam a zpracování uhlí 
a zemního plynu. Charakteristika a znečištění ovzduší, vod a půd a jejich ochrana. 

17. Nearomatické uhlovodíky 
Charakteristika, názvosloví a homologické řady alkanů, alkenů a alkynů. Důležité chemické reakce. Zdroje, 
fyzikální a chemické vlastnosti alkanů. Důležité alkany, význam a využití. Cykloalkany. Alkadieny. Příprava, 
výroba a význam ethylenu a acetylenu. 

18. Aromatické uhlovodíky 
Charakteristika arenů, delokalizace elektronů, aromaticita. Fyzikální a chemické vlastnosti arenů. Důležité 
areny. Elektrofilní substituce na benzenové jádro, ovlivnění vlastností derivátů arenů funkční skupinou, 
mezomerní efekt. 

19. Deriváty uhlovodíků, halogenderiváty a organokovové sloučeniny 
Deriváty uhlovodíků, jejich rozdělení. Elektronové efekty. Názvosloví, chemické vlastnosti a reakce 
halogenderivátů. Důležité sloučeniny. Organokovové, organokřemičité a organofosforečné sloučeniny, jejich 
význam. 

20. Hydroxysloučeniny 
Charakteristika sloučenin, názvosloví. Fyzikální a chemické vlastnosti alkoholů a fenolů. Příprava a výroba 
ethanolu. Důležité alkoholy a fenoly a jejich význam. 

21. Ethery a karbonylové sloučeniny 
Struktura etherů, vlastnosti a význam diethyletheru. Struktura a názvosloví karbonylových sloučenin, 
fyzikální a chemické vlastnosti, reakce a význam. 

22. Karboxylové kyseliny a jejich deriváty 
Charakteristika, názvosloví, dělení, vlastnosti a reakce karboxylových kyselin. Důležité kyseliny, význam 
v přírodě a průmyslu. Přehled derivátů kyselin, příprava, reakce a význam.  

23. Dusíkaté deriváty a heterocykly 
Aminy a nitrosloučeniny, jejich vlastnosti, reakce a význam. Charakteristika, rozdělení a vlastnosti 
heterocyklických sloučenin. Pyrrol, pyridin, pyrimidin a furan a jejich deriváty. Výskyt a význam heterocyklů 
v přírodních látkách. 

24. Makromolekulární látky 
Přírodní, přírodní modifikované a syntetické polymerní látky, výroba, využití a rozdělení syntetických 
polymerů. Vlastnosti syntetických látek. Důležité syntetické polymery. 

25. Nepolární organické látky 
Struktura, rozdělení a vlastnosti lipidů, fyzikální vlastnosti. Hydrogenace a hydrolýza acylglycerolů. Mýdlo 
a vosky – podstata, vlastnosti, význam. Význam lipidů. Isoprenoidy. Stavba molekul, rozdělení, zástupci 
terpenů a steroidů. Přírodní a syntetický kaučuk. 

26. Sacharidy 
Charakteristika a dělení sacharidů. Fyzikální a chemické vlastnosti monosacharidů. Důležité monosacharidy. 
Struktura, vlastnosti a význam důležitých oligosacharidů a polysacharidů. 



27. Bílkoviny a nukleové kyseliny 
Obecná charakteristika aminokyselin a bílkovin. Vlastnosti AMK. Struktura bílkovin. Přehled a význam 
bílkovin, jejich biosyntéza. Struktura a složení NK. Chemické složení DNA a RNA. Biochemický základ přenosu 
dědičných vlastností. 

28. Biochemie 
Typy metabolismu, energetika biochemických dějů. ATP. Enzymatická a hormonální regulace. Stavba enzymů. 
Podstata, mechanismus a podmínky katalytického působení. Rozdělení enzymů.Důležité hormony člověka. 
Vitamíny, koenzymy. 

29. Metabolismus sacharidů 
Glykolýza a fotosyntéza. Aerobní a anaerobní odbourávání sacharidů. Fáze fotosyntézy, energetická 
charakteristika. Význam v přírodě. Souvislost metabolismu sacharidů s ostatními metabolickými drahami. 

30. Metabolické dráhy 
Krebsův cyklus, koncový dýchací řetězec, jejich význam. Syntéza ATP. Metabolismus lipidů, bílkovin 
a nukleových kyselin. 


