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Jako každoročně proběhly i v roce 1997 na naší vysoké
škole přijímací zkoušky. V rámci grantového projektu FRVŠ
č. 124/1997 byla zpracována databáze otázek pro tento účel
vybraná ze středoškolského učiva chemie a použita k se-
stavení přijímacích testů pro uchazeče jak pro učitelské, tak
i pro odborné studium chemie.

Bylo vypracováno celkem sedm verzí testů s tvorbou
odpovědí, které obsahovaly následující položky:
A) Veličiny, jednotky a jednoduché příklady z fyziky (jen

pro odborné studium)
B) Psaní i čtení vzorců z anorganické chemie
C) Psaní a čtení vzorců z organické chemie
D) Zápis elektronových konfigurací
E) Příklad na Avogadrův zákon
F) Doplnění a úpravy rovnic chemických reakcí
G) Stechiometrické výpočty
H) Koncentrace a ředění roztoků
I) Izomerie, optická aktivita (jen pro učitelské studium)
J) Základní průmyslové výroby
K) Chemické hádanky (jen pro učitelské studium)

Příklady položek testů:

A) Veličiny, jednotky a jednoduché příklady z fyziky
- Napište symbol, název a značku jednotky a její

vyjádření pomocí základních jednotek SI
Frekvence
Práce
Tlak

- Výsadkář padá 10 s volným pádem. Jaké rychlosti
dosáhl a jakou dráhu urazil? Odpor vzduchu zaned-
bejte; g = 9,81 m.s"2.

- V pneumatice je při 12 °C tlak vzduchu 0,20 MPa.
O kolik se zvýší, stoupne-li teplota při jízdě v dů-
sledku tření na 27 °C?

- Jaké množství mědi se vyloučí z roztoku modré
skalice proudem 12 A za 10 minut?
[Ar(Cu) = 63,5, F = 96 487 Cmol"1]

B) Psaní i čtení vzorců z anorganické chemie
- Napište názvy anorganických sloučenin

ThO2

XeF4

NH4CIO4
K3[Co(CN)6]

- Napište vzorce anorganických sloučenin
oxid rutheničelý
chlorid cíničitý
síran chromitý
peroxodisíran draselný

C) Psaní a čtení vzorců z organické chemie
- Napište názvy organických sloučenin

CH3-CH2-CH-CH2-CH3

I
CH2-CH3

CH 2 =CH-CEECH

C6H5-CO-C6H5

- Napište vzorce organických sloučenin
2,2,4-trimethylpentan
1,3-cyklopentadien
m-kresol
butylester kyseliny p-hydroxybenzoové

D) Zápis elektronových konfigurací
Pomocí rámečků znázorněte elektronovou konfiguraci
atomu a určete počet jeho valenčních elektronů, protonů
i neutronů

1 7 U
E) Příklad na Avogadrův zákon

- Vypočítejte, jaký objem za normálních podmínek
zaujímá a kolik molekul obsahuje 3,4 g amoniaku.
[Ar(N) = 14, Ar(H) = 1, N A = 6.1023 mol 1]

- Určete hmotnost 5 dm3 kyslíku za normálních pod-
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mínek a počet molekul plynu v něm obsažených.
[Ar(O) = 16, N A = 6.1023 mol"1]

F) Doplnění a úpravy rovnic chemických reakcí
- Doplňte koeficienty rovnice redoxreakce

Br2 + HC1O + H2O -» HBrO3 + HC1
- Doplňte a upravte následující rovnici

Cu + HNO3 - » . . . + NO + . . .
G) Stechiometrické výpočty

- Určete molekulový vzorec sloučeniny, která obsa-
huje 32,2 % kobaltu, 15,2 % dusíku a 52,5 % ky-
slíku. [Ar(Co) = 59, Ar(N) = 14, Ar(O) = 16]

- Kolik gramů mramoru, jenž obsahuje 95 % uhliči-
tanu vápenatého, je třeba dát do Kippova přístroje,
aby reakcí s kyselinou vzniklo minimálně 15 litrů
oxidu uhličitého? [Ar(Ca) = 40, Ar(C) = 12, Ar(O)
= 16, Ar(H) = 1, normální podmínky]

H) Koncentrace a ředění roztoků
- Kolik gramů NiCl2.6 H2O je třeba k přípravě 500

cm3 roztoku o koncentraci 2 mol.drrr3? [Ar(Ni) =
59, Ar(Cl) = 35, Ar(O) = 16, Ar(H) = 1]

- Do 700 g 15 % KC1 bylo přilito 300 g 5 % KC1.
Určete výslednou koncentraci roztoku!

I) Izomerie, optická aktivita
- Pomocí strukturních vzorců znázorněte polohové

izomery brompropanu a nazvěte je.
- Napište vzorec kyseliny mléčné a označte chirální

uhlíkový atom.
J) Základní průmyslové výroby

- Zapište rovnicemi výrobu páleného a hašeného váp-
na.

- Napište rovnice výroby póly vinylchloridu z etinu.
K) Chemické hádanky

- Lesklý bílý ušlechtilý kov se časem na vzduchu
pokrývá černým povlakem. Napište, o který prvek
se jedná a rovnici reakce vystihující popsanou che-
mickou změnu.

Testování se zúčastnilo celkem 83 respondentů od-
borného studia a 133 adeptů učitelského studia (celkový

počet uchazečů byl vyšší, ale někteří byli přijati bez při-
jímacích zkoušek). Výsledky jsou shrnuty v tabulce I. Po-
znamenáváme, že jde o celkový průměr všech přihláše-
ných; pokud bychom uvažovali průměr jen přijatých stu-
dentů, bylo by skóre příznivější.

Z uvedeného je patrné, že testy se podařilo sestavit
dobře - celková úspěšnost 52,7 % u adeptů odborného
studia a 62,9 % u učitelského studia, svědčí o přiměřené
náročnosti a dobré rozlišovací schopnosti testů.

Poměrně veliké rozdíly jsme však zaznamenali ve
správnosti řešení jednotlivých položek (viz tab. I) a proto
je budeme diskutovat zvlášť.

Položka A) se vyskytuje jen u odborného studia, kde
jsou přijímací zkoušky pouze z chemie (u učitelského stu-
dia pak z obou oborů dané kombinace) a celková úspěšnost
45,5 % napovídá, že základy z fyziky nejsou vždy silnou
stránkou studentů.

Položky B), C) se týkaly anorganických/organických
vzorců a je vidět, že ve všech případech je úspěšnost řešení
nad 55 %. Je zajímavé, že zatímco odborníkům šly lépe
anorganické, učitelům zase organické vzorce; rozdíly však
nelze považovat za signifikantní. Rovněž psaní elektro-
nových konfigurací D) je v obou skupinách nad 52 %,
i když u odborného studia je poněkud vyšší.

Zcela jasný propad však nastává u položek E) (výpočty
na Avogadrův zákon) a v případě odborníků i G) (ste-
chiometrické výpočty). Již z minulých let je nám známo, že
chemické výpočty bývají častým kamenem úrazu při zkou-
škách a proto jsme chtěli zjistit i to, jakým způsobem
studenti příklady řešili. Šlo zejména o ověření, kolik stu-
dentů a s jakou úspěšností řešilo příklady úměrou a kolik
dosazením do vzorce. Ve všech případech se zcela jed-
noznačně prokázalo, že úspěšnost řešení pomocí úměry je
výrazně vyšší (přibližně 1,7 násobně v případě Avogadrova
zákona a asi 1,5 krát u učitelů a několikanásobně u od-
borníků v případě stechiometrických výpočtů). Celková
úspěšnost - s výjimkou řešení stechiometrických výpočtů
u adeptů učitelského studia - je však velmi neuspokojivá

Tabulka I
Úspěšnost řešení položek v %

Studium

Odborné
Učitelské

A

45,5

B

65,4
61,9

C

56,7
62,4

D

60,3
52,4

E

35,0
33,7

F

52,1
70,4

G

20,7
55,4

H

60,3
58,0

I

70,3

J

55,9
10,7

K

28,5

0a

52,7
62,9

1 0 - celkový průměr úspěšnosti celého testu v %

444



a bude nutné se na tuto problematiku ve středoškolské
výuce zaměřit.

Položka F) (úpravy rovnic) má v obou testovaných
skupinách úspěšnost nad 52 % (u učitelů dokonce 70,4 %,
t.j. nejvíce ze všech) a rovněž H) (roztoky) kolem 60 %.
Průmyslové výroby J) dopadly velmi špatně - dokonce
nejhůře - u učitelského studia, zatímco u odborníků rela-
tivně dobře, což lze ovšem vzhledem k zaměření zájmu
studentů očekávat.

Položky I), K) byly zadány jen u učitelského studia.
Zatímco izomerie a optická aktivita dopadla relativně velmi
dobře, smysl pro chemické hádanky zařazené na závěr testu
se nesetkal s velkou úspěšností (viz tab. I).

Celkově lze říci, že, přestože studované soubory z hle-
diska statistiky nebyly příliš rozsáhlé (216 testovaných
uchazečů), výsledky přijímacích zkoušek poskytly velmi
zajímavý materiál o znalostech adeptů studia chemie na
naši vysokou školu. Tyto poznatky budou v následujících
letech využity ve zpětné vazbě na střední školy v Olomouci
a okolí při upozornění na slabá místa a nedostatky ve

vědomostech a tím i možnosti zlepšení kvality výuky na
středních školách. Vytvořená databáze je dostatečně fle-
xibilní, takže bude doplňována a využívána pro konstrukci
přijímacích testů na PřF UP v Olomoucí i v následujících
letech.

Autoři si dovolují poděkovat za finanční podporu při
řešení problematiky, poskytnutou FRVŠ MŠ ČR (projekt F
124/1997).

J. Kameníček and M. Klečková (Department ofChe-
mistry, Faculty of Science, Palacký University, Olomouc):
Experience of Chemical Examinations at the Faculty of
Science, Palacký University in 1997

A new database containing questions from chemistry
was ušed for the arrangement of examination tests for
adepts of chemical study at the Palacký University, Olo-
mouc. The obtained results are summarized and discussed.

OZNÁMENÍ

Katedra botaniky Přírodovědecké fakulty Univerzity
Palackého, Laboratoř růstových regulátorů nabízí testování
antimikrobiálních účinků látek na bakteriálních kmenech
Escherichia coli 3954, 3988 a 4225, Pseudomonas aerugi-
nosa 3955, Staphylococcus aureus 3953 a 4223 a Entero-
coccus feacalis 4224. Látky jsou testovány bezplatně na
základě smlouvy o utajení a dohodě o spolupráci. Příspěv-
ky na testování z grantů jsou vítány.

Kontakt
Doc. Ing. M. Strnad, CSc,
Mgr. Jitka Frébortová, Dr.,
Katedra botaniky, Laboratoř růstových regulátorů,
PřF UP a ÚEB AV ČR,
Šlechtitelů 11, 783 71 Olomouc,
tel.: 068-5222487, 5223983, fax: 068-5221357,
e-mail: strnad@risc.upol.cz, frebortj@risc.upol.cz.
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