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OOPPAAKKOOVVAACCÍÍ TTEESSTTYY –– OOBBEECCNNÁÁ CCHHEEMMIIEE

TTEESSTT čč.. 22

PPeerriiooddiicckkýý zzáákkoonn aa jjeehhoo vvzzttaahh kkee ssttrruukkttuuřřee lláátteekk

1) Periodická soustava prvků je rozdělena do:

a) 8 period b) 8 skupin

  c) 16 skupin d) 16 period

2) s-prvky mají typické:
a) vlastnosti nekovů b) vlastnosti polokovů

  c) vlastnosti kovů d) nelze jednoznačně určit

3) Přechodné prvky nazýváme:
a) p-prvky b) f-prvky

c) všechny prvky zařazené ve skupinách B d) prvky 7. periody

4) Za vnitřně přechodné prvky považujeme všechny:
  a) alkalické kovy b) halogeny a chalkogeny

  c) lanthanoidy a aktinoidy d) d-prvky

5) Prvním prvkem, který zaplňuje p-orbitaly je:
a) He b) B

c) C d) Li

6) Mezi přechodné prvky nepatří:
a) wolfram b) radium

c) měď d) zirkonium

7) Číslo skupiny udává:
a) počet vrstev el. obalu b) počet valenčních elektronů

  c) nejnižší oxidační číslo prvku d) číslo valenční vrstvy

8) p-prvky:
a) nemají obsazený žádný d-orbital

b) mají valenční elektrony pouze v s a p orbitalech

c) mají valenční elektrony pouze v p orbitalech

  d) nemají valenční elektrony v d a f orbitalech

9) 7 prvků je obsaženo v:
a) III. A skupině b) VIII. A skupině

 c) I. A skupině d) 2. periodě
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10) Periodický zákon definuje vlastnosti prvků jako periodickou funkci:
 a) nukleonového čísla b) elektronegativity

 c) protonového čísla d) oxidačního čísla

11)  Důvod, proč může být síra šestivazná souvisí:
a) s 1. excitovaným stavem b) s velikostí elektronového obalu

 c) s vysokou hodnotou elektronegativity d) s 2. excitovaným stavem

12) Vyber správné tvrzení:
a) atom sodíku je menší než atom hořčíku

 b) reakce draslíku s vodou probíhá pomaleji než reakce sodíku s vodou

 c) kyselina fosforitá má vzorec HPO3

 d) sloučenina fluoru s kyslíkem má vzorec OF2

13) Schopnost tvořit halogenidový iont:
 a) závisí na ionizační energii atomu halogenu

 b) roste s poklesem elektronegativity atomů halogenu ve skupině

c) klesá s poklesem elektronegativity atomů halogenu ve skupině

d) závisí výhradně na orientaci valenčního orbitalu v prostoru

14) Rozhodni, který z uvedených atomů prvků je největší:
 a) Na b) S

 c) Cl d) Ar

15) Elektronegativita v periodické soustavě prvků klesá:
 a) zleva doprava a shora dolů b) zleva doprava a zdola nahoru

 c) zprava doleva a shora dolů d) zprava doleva a zdola nahoru

16) Vyber správné tvrzení:
 a) Mg je reaktivnější než Na b) Mg je reaktivnější než Ca

 c) Rb je reaktivnější než Na d) Ca je reaktivnější než K

17) Pro ionty nepřechodných prvků platí:
a) atomy jsou menší než katointy a anionty b) kationty jsou větší než anionty

 c) anionty jsou větší než atomy d) kationty jsou větší než atomy

18) Velikost atomů prvků klesá v pořadí:
 a) Pb, Sn, Ge, C b) C, Si, Sn, Pb

 c) C, Ge, Sn, Pb d) Sn, Pb, Ge, C

19) Kovový charakter roste v periodické soustavě prvků:
 a) zleva doprava a shora dolů b) zleva doprava a zdola nahoru

 c) zprava doleva a shora dolů d) zprava doleva a zdola nahoru
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20) Ionizační energie je energie:
 a) kterou atom vydává při vzniku kationtu

 b) kterou atom vydává při vzniku aniontu

 c) která se spotřebovává při vzniku vazby

 d) která se spotřebovává při vzniku kationtu

21) Velikost ionizační energie:
a) ve skupinách s rostoucím protonovým číslem klesá

 b) ve skupinách s rostoucím prostonovým číslem roste

 c) nemá periodickou závislost na protonovém čísle

 d) v periodách s rostoucím protonovým číslem klesá

22) Prvky s vysokou hodnotou elektronové afinity:
 a) snadno tvoří kationty b) snadno tvoří anionty

 c) nejsou schopni vytvářet ionty d) snadno tvoří radikály

23) Vyber správné tvrzení:
 a)  atomům prvků skupin A přebývá nad strukturu nejblíže nižšího vzácného plynu

méně elektronů, než kolik jim chybí do struktury nejblíže vyššího vzácného plynu

b)  atomům prvků skupin B přebývá nad strukturu nejblíže nižšího vzácného plynu
méně elektronů, než kolik jim chybí do struktury nejblíže vyššího vzácného plynu

  c)  atomům prvků skupin A přebývá nad strukturu nejblíže nižšího vzácného plynu

více elektronů, než kolik jim prěbývá nad struktury nejblíže vyššího vzácného

plynu

 d)  nelze jednoznačně určit

24) Číslo skupiny určuje u nepřechodných prvků (až na výjimky – O, F):
 a) maximální kladné oxidační číslo b) nejběžnější oxidační číslo

 c) maximální záponé oxidační číslo d) č. skupiny nesouvisí s ox. č.

25) Zásaditost roste v pořadí:
 a) NaOH < Ca(OH)2 < Al(OH)3 b) RbOH < KOH < NaOH
 c) Ba(OH)2 < Mg(OH)2 < Ca(OH)2 c) NaOH < KOH < RbOH


