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OOPPAAKKOOVVAACCÍÍ TTEESSTTYY –– OOBBEECCNNÁÁ CCHHEEMMIIEE

TTEESSTT čč.. 11

SSlloožžeenníí aa ssttrruukkttuurraa aattoommuu

1) Celkový počet částic v jádře udává:

a) protonové číslo b) nukleonové číslo
  c) neutronové číslo d) izotopové číslo

2) Které tvrzení není pravdivé:
a) izotopy lze oddělovat pomocí chemických reakcí

  b) izotopy mají téměř stejné chemické vlastnosti

  c) většina prvků se v přírodě vyskytují jako směsi několika izotopů
  d) izotopy jednoho prvku mají různý počet neutronů

3) Ze zápisu   8
18O  lze vyčíst, že uvedený nuklid obsahuje:

a) 18 protonů b) 10 neutronů
c) 26 nukleonů d) 18 elektronů

4) Jako první vyslovil domněnku, že látky se skládají z nedělitelných částeček –
atomů:

  a) Aristoteles b) Dalton

c) Demokritos d) Bohr

5) Magnetické kvantové číslo nabývá hodnot:
a) od 1 do nekonečna b) od –l do +l vč. nuly
c) od –l do +l kromě nuly d) pouze záporných

6) Vedlejší kvantové číslo (l) určuje:
a) prostorovou orientaci orbitalu b) energii orbitalu

c) tvar orbitalu d) rotaci elektronu v orbitalu

7) Hodnota vedlejšího kvantového čísla orbitalu typu s je:
a) 1 b) 0

  c) -1 d) +1/2 nebo -1/2

8) Orbital typu d  má v prostoru:
a) 5 orientací b) 7 orientací

  c) 3 orientace d) 4 orientace

9) Pro n=3 nabývá l hodnot:
a) -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 b) 0, 1, 2

 c) 0, 1, 2, 3 d) 1, 2
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10) Z Pauliho principu vyplývá, že:
 a) v orbitalu mohou být maximálně 2 elektrony se stejnými kvantovými čísly

b) v el. obalu neexistují žádné 2 elektrony, které by měl stejné hodnoty
kvant. čísel

 c) degenerované orbitaly se zaplňují nejprve po jednom elektronu

 d) v obalu se nejprve zaplňují orbitaly s nižšími hodnotami energie

11) Kolik neutronů má atom s elektronovou konfigurací [He] 2s2 2p4

s nukleonovým číslem 17:
a) 7 b) 8

 c) 6 d) 9

12) Prvek s protonovým číslem 21 má elektronovou konfiguraci:
a) [Ne] 3d1 4s2 b) [Ne] 3d1 4s1

 b) [Ar] 3d1 4s1 d) [Ar] 3d1 4s2

13) Podle výstavbového principu se po orbitalu 3p zaplňuje orbital:
 a) 4p b) 4s
 c) 4d d) 3d

14) Valenční excitovaný stav uhlíku je vyjádřen konfigurací:
 a) [He] 2s2 2p3 b) [He] 2s2 2p4

c) [He] 2s1 2p3 d) [He] 2s1 3p3

15) Ve 3. slupce elektronového obalu muže být nejvýše:
 a) 8 elektronů b) 10 elektronů

c) 18 elektronů c) 14 elektronů

16) Kolik elektronů má hladina, v níž n=3 u atomu síry 16S:
 a) 4 b) 5

c) 6 d) 3

17) Pokud se jednoatomový iont určitého prvku skládá z 10 elektronů,
14 neutronů a má náboj +3, potom nukleonové číslo daného prvku má
hodnotu:

a) 7 b) 27
 c) 17 d) 10

18) Degenerované nazýváme orbitaly:
a) se stejnou energií b) neobsazené

 c) se stejným magnetickým kv. číslem d) částečně obsazené
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19) Záření b- je způsobeno elektrony vznikajícími:

a) rozpadem neutronů b) rozpadem protonů

c) rozpadem libovolného z nukleonů d) proniknutím elektronu do jádra

20) Radioaktivita byla poprvé pozorována u sloučenin:
 a) radia b) polonia

c) uranu d) hliníku

21) Které tvrzení o záření b neplatí:
a) je asi 100x pronikavější než záření a  b) dosahuje 99% rychlosti světla

c) všechna tvrzení jsou pravdivá d) je to proud elektronů

22) Záření gama je:
 a) proud rychle letících jader helia b) méně pronikavé než záření b

c) elektromagnetické vlnění d) vlnění s nižší energií než světlo

23) Přirozená radioaktivita se projevuje:
 a) přeměnou neradioaktivního prvku na radioaktivní
 b) u atomů všech prvků

 c) pouze u atomů, které nejsou součástí sloučenin

d) jako samovolná přeměna atomo. jádra doprovázená vysíláním záření

24) Jestliže je prvek vystaven a záření:
 a) zvýší se jeho protonové číslo o 4 b) zvýší se jeho nukleon. č. o 3
 c) zvýší se jeho nukleonové číslo o 4 c) sníží se protonové číslo o 2

25) Po proběhnutí deseti poločasů rozpadu je přítomno z původního množství
(B0):
 a) 1/10 B0 b) 1/500 B0

c) 1/1024 B0 c) 1/512 B0


