
                      
Gymnázium Andreja Sládkoviča Krupina 

Učebné osnovy 

Stupeň vzdelania:  ISCED 3A        

Študijný odbor:  7902 J – gymnázium 

 
Názov predmetu    CHÉMIA       

Časový rozsah výučby           

Ročník   1.   2.   3.   4.   Spolu   

Štátny vzdelávací program               5   

Školský vzdelávací program   2   2   2      6   

Kód a názov odboru štúdia   7902 J gymnázium        

Stupeň vzdelania   vyššie sekundárne vzdelanie ISCED 3A      

Forma štúdia   denná        

Dĺžka štúdia   štvorročná        

Vyučovací jazyk   slovenský jazyk        

  
                                                        



 Výchovno-vzdelávacie ciele a  vzdelávacie stratégie predmetu:  

     Učebný predmet chémia je súčasťou vzdelávacej oblasti Človek a príroda. Vo vyučovaní chémie majú žiaci získať systém poznatkov o chemických 

látkach a ich premenách, predstavu o stavbe látok a základných chemických, fyzikálno-chemických a biochemických dejoch.  Dôraz sa kladie najmä 
na súvislosti s ostatnými prírodovednými predmetmi a na základný vplyv chemických dejov na životné prostredie a živé organizmy, predovšetkým 
na človeka.                                                                    
     Obsah učiva tvoria tiež poznatky o vlastnostiach a použití, aj zneužití látok, s ktorými sa žiaci stretávajú v bežnom živote. Sú to najmä oblasti ako: 
chémia potravín a nápojov, kozmetika, alkaloidy, toxikománia, liečivá, čistiace prostriedky a podobne. V obsahu učiva sú v dostatočnej miere zastúpené 
aj poznatky, ktoré umožňujú žiakom chápať význam chemickej vedy a chemického priemyslu pre spoločnosť a prírodu.  
     Východisko pre poznatky o vlastnostiach anorganických a organických látok a ich premenách tvoria všeobecne platné, teoretické poznatky a vzťahoch 
medzi štruktúrou a vlastnosťami látok a poznatky o zákonitostiach chemických reakcií. Tieto poznatky umožňujú v učebnom predmete chémia aplikovať 
v dostatočnej miere jednotlivé myšlienkové operácie a metódy vedeckého poznávania. Realizovaním moderných foriem, prostriedkov a vyučovacích 
metód vyučovania sa vytvárajú podmienky pre formovanie a rozvíjanie logického a tvorivého myslenia a konania žiakov. Tvorivé myslenie umožňuje 
žiakom správne aplikovať poznatky pri riešení problémových úloh teoretického aj praktického charakteru. Chémia súčasne poskytuje základy nevyhnutné 
pre ďalšie vzdelávanie (chemické odbory, medicína, environmentálne vedy a pod.).  
     Organickou súčasťou učebného predmetu chémia je aj systém laboratórnych prác, ktorých správna realizácia si vyžaduje osvojenie si základných 

laboratórnych zručností a návykov presnej a bezpečnej práce v chemickom laboratóriu, so zameraním na protipožiarnu ochranu. Žiaci si osvoja 
laboratórny poriadok, všeobecné zásady prvej pomoci  a zásady poskytnutia prvej pomoci pri úrazoch, vyskytujúcich sa v chemickom laboratóriu.  

                                                                                                             
     Pri vyučovaní chémie sa uplatňujú  medzipredmetové vzťahy, sústreďuje sa  pozornosť na prierezové témy, predovšetkým na enviromentálnu 

výchovu, ochranu života a zdravia, tvorbu projektov a prezentácií. 

 Každý žiak je vedený k tomu, aby   :  

• chápal vzťahy medzi štruktúrou a vlastnosťami látok,  

• rozumel základným typom chemických reakcií a poznal ich úlohu v prírode a každodennom živote,  

• správne využíval matematické zručnosti pri základných chemických výpočtoch, 

• poznal a dodržiaval pravidlá bezpečnej práce v chemickom laboratóriu a tiež v bežnom živote pri styku s chemickými látkami,  

• aplikoval teoretické vedomosti pri realizácii laboratórnych prác, aby bol schopný naplánovať si pracovnú činnosť pri realizácii experimentov     

a urobiť zápis o experimente, aby zvládol základné pracovné metódy v chemickom laboratóriu,  pri riešení úloh teoretického a praktického 

charakteru spolupracoval v skupine.  



 V učebnom predmete chémia by žiaci mali nadobudnúť a rozvíjať nasledovné  kompetencie: 

a) k učeniu  

• plánovať a organizovať si učenie a pracovnú činnosť,  

• hľadať a rozvíjať účinné postupy vo svojom učení,  

• kriticky pristupovať ku zdrojom informácií, informácie tvorivo spracovávať a využívať pri svojom štúdiu.  

b) komunikačné schopnosti  

• vyhľadávať, triediť a spracovávať informácie a dáta z rôznych zdrojov,  

• vedieť využiť informačné a komunikačné zdroje,  

• zrozumiteľne prezentovať nadobudnuté vedomosti, skúsenosti a zručnosti,  

• urobiť zápis o experimente pomocou textu, schém, náčrtu, obrázkov a tabuliek,  

• spracovať a prezentovať jednoduchý projekt so zameraním na ciele, metódy, výsledky a ich využitie.  

 

c) riešenie problémov  analyzovať vybrané problémy,  

• aplikovať poznatky pri riešení konkrétnych problémových úloh,  

• používať základné myšlienkové operácie a metódy vedeckého poznávania pri riešení problémových úloh,  

• využívať informačné a komunikačné technológie pri riešení problémových úloh,  

• posúdiť vhodnosť navrhnutého postupu riešenia problémovej úlohy,  

• zhodnotiť úspešnosť riešenia problémovej úlohy,  

• logicky spájať poznatky nadobudnuté štúdiom chémie a iných učebných predmetov a využiť ich pri riešení problémových úloh.  

d) manuálne  

• používať správne postupy a techniky pri praktických činnostiach,  

• dodržiavať pravidlá bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, osvojiť si zásady poskytovania prvej pomoci a vedieť ich využiť v praxi.  



e) sociálne  

• vyjadrovať svoje názory, postoje a skúsenosti,  

• pracovať vo dvojiciach alebo v skupinách,  

• vzájomne si pomáhať pri riešení úloh teoretického a praktického charakteru,  

• prezentovať a zhodnotiť výsledky svojej alebo skupinovej činnosti,  

• hodnotiť vlastné výkony a pokroky v učení,  

• prijímať ocenenie, radu a kritiku a čerpať poučenie pre ďalšiu prácu.  

 

      



Učebné osnovy – Chémia 3G –Gymnázium Andreja Sládkoviča Krupina 

Vypracovala PaedDr. Anna Fedešová 

 Obsah a  rozsah predmetu:  

Ročník:  

 

Tematický celok              

Obsahový štandard 

Prierezová 

téma 
Výkonový štandard 

Počet 

hodín 

tretí Bezpečnosť práce v chemickom laboratóriu OŽZ, ENV poznať a dodržiavať pravidlá bezpečnosti práce v 

chemickom laboratóriu 
1 

 Uhľovodíky –opakovanie- reakcie 

názvoslovie                                                                                                         

OŽZ vie porovnať jednotlivé uhľovodíky z hľadiska výskytu, 

väzby a reaktivity- poznať základy ich názvoslovia 
3 

 I. Deriváty uhľovodíkov 24 

 Klasifikácia derivátov, halogénderiváty a organokovové zlúčeniny 

Klasifikácia derivátov: halogénderiváty, 
organokovové zlúčeniny, dusíkaté deriváty 
(nitrozlúčeniny, amíny), kyslíkaté deriváty 
(hydroxyzlúčeniny – alkoholy, fenoly, étery, 
karbonylové zlúčeniny (aldehy, ketóny), karboxylové 
kyseliny. 
Funkčná (charakteristická) skupina. 
  
Halogénderiváty. 
Názvoslovie, fyzikálne a chemické vlastnosti, 

substitúcia nukleofilná, eliminácia, Význam, 

použitie (PVC, teflon) 

ENV, OŽZ, 

FG 

• charakterizovať halogénderiváty a OKZ  z hľadiska ich zloženia, 
štruktúry, názvoslovia, prípravy, vlastností a použitia 

• vymenovať skupiny derivátov uhľovodíkov podľa funkčnej 
skupiny a uviesť príklady zlúčenín z jednotlivých skupín derivátov 
uhľovodíkov  

• poznať väzbovosť S, O, N a halogénov  

• poznať charakteristické skupiny derivátov uhľovodíkov (F-,  

Cl-, Br-, I-, -OH, -NO2, -NH2, -O-, -CO-, -CHO, -COOH) a spôsob tvorenia 

ich názvov  

• zaradiť danú zlúčeninu (podľa názvu alebo vzorca) do 
jednotlivých skupín derivátov uhľovodíkov  

• poznať najdôležitejšie triviálne názvy a vzorce halogénderivátov:  



 Ozón, ozónová diera, freóny Insekticídy, 
DDT. 

Organokovové zlúčeniny. 
Názvoslovie, chemické vlastnosti, zásaditý a 
nukleofilný charakter. 
Význam, použitie (Grignardove činidlá, 

tetraetylolovo) 

 chloroform, jodoform, vinylchlorid, freóny  

• utvoriť názov a napísať vzorec derivátov odvodených od benzénu 

a alkánov (C1 – C12 ) 

• poznať polárny charakter väzby C- halogén a vyznačiť čiastkové 
náboje na atómoch  
• rozlišovať polaritu a polarizáciu ako významný faktor reaktivity, 
najreaktívnejšie sú jódderiváty 
• odvodiť z chemických vlastností typické reakcie a vedieť ich 
zapísať rovnicou 
• chápať substitúciu nukleofilnú a elimináciu ako konkurenčné 
reakcie 
• zdôvodniť reaktivitu halogénderivátov  prítomnosťou záporného 
indukčného efektu atómu halogénu (eliminácie) 
• napísať reakčnú schému reakcie brómetánu s KOH (SN aj E)  a s 
ďalšími vybranými nukleofilnými činidlami 
• poznať pri eliminačnom produkte Zajcevovo pravidlo len 
informatívne 
• vedieť, že freóny a mnohé insekticídy (DDT) majú charakter 
halogénderivátov 

• poznať využitie chloroformu, CCl4 
• charakterizovať väzbu uhlík – kov v organokovových zlúčeninách 
 zdôvodniť reaktivitu ( zásaditý a nukleofilný charakter) OKZ 
prítomnosťou  kladného indukčného efektu atómu kovu, vedieť zapísať 
rovnicou 
Chemické vlastnosti: zásaditý a nukleofilný charakter OKZ 
• poznať význam Grignardových činidiel v organickej syntéze  
vedieť zapísať rovnicou vznik Grignardového činidla a pomenovať ho 

• poznať význam tetraetylolova v súvislosti s kvalitou benzínu, jeho 

vplyv na ŽP, bezolovnatý benzín.  

 Dusíkaté deriváty 



Klasifikácia dusíkatých derivátov, nitrozlúčeniny a 

amíny. 

ENV, OŽZ  charakterizovať nitrozlúčeniny a amíny z hľadiska ich zloženia, 

štruktúry, názvoslovia, prípravy, vlastností a použitia 

 Nitroskupina, delokalizácia pí väzby. 
Názvoslovie, fyzikálne a chemické vlastnosti, 
redukcia nitroskupiny. 
Význam, použitie (TNT, kyselina pikrová) 

Primárne, sekundárne a terciárne amíny. 
Názvoslovie, fyzikálne a chemické vlastnosti, 
zásaditý a nukleofilný charakter amínov, amóniové 
soli. 
Význam, použitie (putrescín, kadaverín, 

hexametyléndiamín, anilín). 

• vysvetliť konštitúciu nitroskupiny (tiež v súvislosti s vysokou 
reaktivitou nitrozlúčenín) a aminoskupiny 
• poznať najdôležitejšie triviálne názvy a vzorce (nitrobenzén, TNT, 
kyselina pikrová, anilín) 

• poznať prípravu alifatických a aromatických nitrozlúčenín, 
anilínu, popísať jeho vlastnosti (zásaditý charakter), zapísať rovnicami 
• zapísať rovnicou redukciu nitroskupiny, príprava anilínu  poznať 
orientačný účinok nitroskupiny a aminoskupiny pri SE do 2. stupňa 
• zapísať rovnicou SE nitrobenzénu a anilínu  vedieť odvodiť 
amíny od amoniaku 
• vedieť, že nitrozlúčeniny sú výbušné. 

Kyslíkaté deriváty 

Klasifikácia kyslíkatých derivátov. 
Hydroxyzlúčeniny (alkoholy a fenoly), étery, 
karbonylové zlúčeniny (aldehydy a ketóny, chinóny), 
karboxylové kyseliny. 

Klasifikácia alkoholov a fenolov. 
Názvoslovie, fyzikálne a chemické vlastnosti, 
hydroxylová skupina, kyslý (alkoholáty) a zásaditý 
(alkoxóniové soli) charakter, amfolyty, substitúcia, 
oxidácia, esterifikácia, eliminácia. 
Význam, použitie (metanol, etanol, etylénglykol, 
glycerol, fenol, estery). 

Klasifikácia karbonylových zlúčenín. 
Názvoslovie, fyzikálne a chemické vlastnosti, 
karbonylová  skupina,  
nukleofilné adície (poloacetály, acetály), redoxné 

reakcie aldehydov a ketónov, aldolová  

ENV, OŽZ, 

TPZ 

• charakterizovať kyslíkaté deriváty z hľadiska ich zloženia, 
štruktúry, názvoslovia, prípravy, vlastností a použitia 

• klasifikovať alkoholy a fenoly podľa typu uhlíka (primárny, 
sekundárny, terciárny), podľa počtu hydroxylových skupín (jednosýtne a 
viacsýtne)  
• poznať najdôležitejšie triviálne názvy  
• porovnať chemické vlastnosti (kyslosť, zásaditosť a reaktivitu) 
alkoholov a fenolov  
• vysvetliť konštitúciu hydroxylovej a karbonylovej skupiny a 
reaktivitu 
• odvodiť z chemických vlastností typické reakcie, vedieť ich  
zapísať rovnicou a pomenovať produkty 
• poznať orientačný účinok hydroxylovej skupiny pri SE do 2. 
stupňa 
• zapísať rovnicou vznik alkoholátov a alkoxóniových solí  
vedieť, že cez alkoxóniovú soľ možno SN pripraviť halogénderiváty, 
zapísať rovnicou 
• zapísať rovnicou esterifikáciiu (nie reakčný mechanizmus) a 

elimináciu (príprava eténu z etanolu) 



 kondenzácia, dôkaz redukčných účinkov aldehydov. 
Význam, použitie (formaldehyd, acetaldehyd, 

benzaldehyd, acetón, cyklohexanón) 

ENV, OŽZ, 

TPZ 

• chápať, že oxidáciou primárnych alkoholov vznikajú aldehydy a 
ďalej karboxylové kyseliny, oxidáciou sekundárnych alkoholov vznikajú 
ketóny aj opačné redukčné procesy  
• napísať reakčnú schému oxidácie etanolu na acetaldehyd a 
kyselinu etánovú  

• napísať reakčnú schému vzniku poloacetálu a acetálu 

• poznať len informatívne aldolovú kondenzáciu 

• poznať dôkazy redukčných účinkov aldehydov len informatívne 

• poznať toxicitu metanolu, etanolu, etylénglykolu, acetónu 
• dodržiavať zásady bezpečnej práce z acetónom v bežnom živote 

• poznať škodlivý účinok alkoholu na organizmus 
• vyjadriť svoj názor na požívanie alkoholických nápojov, dopad na 

duševný a telesný vývoj mladého človeka, riziko poškodenia zdravia až 

smrti, na možnosti predchádzania toxikománii formou projektu. 

 Karboxylové kyseliny                                                         



Klasifikácia karboxylových kyselín. 
Názvoslovie, fyzikálne a chemické vlastnosti, 
karboxylová skupina, neutralizácia,  
dekarboxylácia, vznik anhydridov, esterifikácia, 
hydrolýza kyslo a zásadito katalyzovaná 
(zmydeľňovanie). 
Význam, použitie (kyselina mravčia, octová, 

maslová, palmitová, stearová, šťaveľová, adipová, 

estery). 

ENV, OŽZ, 

TPZ,FG 

• klasifikovať karboxylové kyseliny z hľadiska počtu karb 
oxylových skupín, typu väzieb a tvaru reťazca  
• vedieť triviálne názvy vybraných karboxylových kyselín 
• zapísať konštitúciu karboxylovej skupiny (delokalizácia e 

lektrónov pí väzby), odvodiť chemické vlastnosti, chemické reakcie  

porovnať silu monokarboxylových kyselín C1 – C4  
• popísať skupenstvo, prítomnosť vodíkovej väzby (vplyv na 
vlastnosti), diméry 
• zapísať rovnicu (príp. reakčnú schému) neutralizácie, dek 

arboxylácie  
(kyseliny malónovej), vzniku anhydridov z dvoch molekúl 
monokarboxylových kyselín a molekuly dikarboxylovej ky seliny,  
esterifikácie (nie reakčný mechanizmus), kyslo a zásadito katalyzovanej 
hydrolýzy 
• chápať, že oxidáciou primárnych alkoholov vznikajú alde hydy a 
ďalej karboxylové kyseliny, oxidáciou sekundárnych alkoh olov vznikajú 
ketóny aj opačné redukčné procesy  
• napísať reakčnú schému oxidácie etanolu na acetaldehyd a 
kyselinu etánovú  
• poznať využitie karboxylových kyselín, esterov (esencie v 
potravinárstve)   

• vedieť, že zásadito katalyzovanou hydrolýzou sa pripravu je 

mydlo. 

Deriváty karboxylových kyselín  

Klasifikácia derivátov karboxylových kyselín, 
funkčné a substitučné deriváty.  
Názvoslovie, fyzikálne a chemické vlastnosti, 

vznik solí, anhydridov, halogenidov, esterov, 

OŽZ,ENV • porovnať vznik funkčných a substitučných derivátov 
• vedieť vymenovať a napísať vzorce funkčných derivátov (soli, 
halogenidy, amidy, anhydridy, estery) 
• vedieť vymenovať a napísať vzorce substitučných  derivátov  



 hydrolýza. 
Význam, použitie. 

Deriváty kyseliny uhličitej. 

Optická izoméria, chirálny uhlík, optický antipód, 

enantiomér, pravotočivé a ľavotočivé látky, 

polarimeter, racemická zmes. 

( halogénkyseliny, aminokyseliny, hydroxykyseliny, oxokyseliny ) 
• vedieť triviálne názvy vybraných substitučných   
Derivátov (kyselina mliečna, jablčná, vínna, pyrohroznová, citrónová) 
 poznať podstatu optickej izomérie, vysvetliť na kyseline mliečnej a 
jej význam (napr, fyziologické účinky liečiv) 
• poznať deriváty kyseliny uhličitej (močovina, fosgén), napísať ich 

vzorce, význam. 

II. Biochémia   
1. Lipidy  

  28 

6 

Biochémia, biogénne prvky, makroprvky a 
mikroprvky. 
Anorganické a organické zlúčeniny v živom 
organizme, prírodné látky. 

Lipidy, charakterizovať lipidy z hľadiska ich 
pôvodu (výskytu), významu, klasifikácie, zloženia, 
štruktúry a vlastností. 
Esterifikácia, stužovanie tukov, kyslá a zásaditá 

hydrolýza tukov, zmydeľňovanie, pracie účinky 

mydla, sodné a draselné mydlo. 

OŽZ 

 

• charakterizovať zloženie živých sústav, vymenovať makroprvky a 
mikroprvky 
• vysvetliť význam vody pre život, význam CO2, NH3 
• popísať relatívne zastúpenie najvýznamnejších skupín látok v 
organizme 
• vymenovať biologické funkcie lipidov 
• rozdeliť lipidy na jednoduché, zložité a izoprenoidy (terpény, 
steroidy), uviesť príklady 
• definovať tuky ako estery vyšších mastných kyselín a glycerolu  
vedieť vzorce a systémové názvy vybraných nasýtených  
a nenasýtených karboxylových kyselín (palmitová, stearová, olejová) 
• charakterizovať esenciálne mastné kyseliny, omega3 kyseliny  
napísať vzorec jednoduchého a zmiešaného (mono, di, tri) acylglycerolu 
• porovnať rastlinné a živočíšne tuky z hľadiska výživy, vhodnosti  
pre organizmus 
• porovnať zloženie tukov a voskov 
• vysvetliť skupenstvo tukov, uviesť príklady 
• napísať rovnicu vzniku acylglycerolov s použitím uvedených 
kyselín ( esterifikácia ) 
• napísať rovnicu stužovania tukov, poznať význam reakcie v praxi 

 napísať rovnicu kyslej a zásaditej hydrolýzy tukov, zmydeľňovanie  

vysvetliť pracie účinky mydla. 



 2. Sacharidy     6 

Charakterstika sacharidov z hľadiska ich pôvodu 
(výskytu), významu, klasifikácie, zloženia, 
štruktúry a vlastností. 
Fotosyntéza, glukoneogenéza, monosacharidy, 
disacharidy, polysacharidy. 
  
Glyceraldehyd, dihydroxyacetón, príslušnosť 
sacharidov k radu D a radu L, optická aktivita. 
Fischerove vzorce monosacharidov. 
Významné aldopentózy, aldohexózy, ketopentózy, 
ketohexózy. 

Reaktivita sacharidov, prítomnosť funkčných 
skupín. 
Redoxné reakcie, dôkaz redukčných účinkov 
sacharidov, esterifikácia, vznik glykozidov. 

Vznik disacharidov, ich vlastnosti a význam, 
sacharóza, maltóza, laktóza. 
Vznik polysacharidov, ich vlastnosti a význam, 

škrob, glykogén, celulóza. 

OŽZ 

 

• vysvetliť vznik sacharidov, fotosyntéza (napísať rovnicu) , 
glykoneogenéza 
• opísať ich biologické funkcie sacharidov u človeka a rastl ín  
rozdeliť sacharidy podľa zloženia (jednoduché – monosa charidy, zložité 
(oligosacharidy, polysacharidy), podľa funkčnej sku piny  
( aldózy, ketózy), podľa počtu atómov uhlíka (triózy atď. )  odvodiť 
štruktúru aldóz od glyceraldehydu, ketóz od dihydroxyacetónu 
• zdôvodniť zaradenie do D – radu a L – radu, optická akti vita 
sacharidov 
• vedieť, že biologicky významné sacharidy patria do D - r adu 
• zapísať Fischerove vzorce: D - ribózy, 2 – deoxy - D – ri bózy,  
D – glukózy, D – manózy, D – galaktózy, D – fruktózy 
• poznať význam významných pentóz a hexóz pre náš orga nizmus 
 napísať rovnice oxidácie D – glukózy pôsobením rôznyc h oxidačných 
činidiel za vzniku kyseliny D glukónovej, D – glukurónovej, D - 
glukárovej 
• poznať vznik esterov monosacharidov a glykozidov len i 
nformatívne  charakterizovať disacharidy (sacharóza, maltóza, laktóza) , 
poznať ich triviálne názvy, zloženie a význam, zapísať rovnicou ich vz nik 
 charakterizovať polysacharidy (škrob, glykogén, celulóza ), poznať ich 
zloženie a význam, zapísať rovnicou ich vznik 
• chápať cukor (sacharózu) ako užitočnú, ale aj škodlivú zložku 
potravy, poznať negatívny účinok nadmerného príjmu sacharózy  
popísať základné vlastnosti D-glukózy a D-fruktózy, sacharózy a laktózy z 
hľadiska významnosti pre výživu človeka  
• charakterizovať škrob, glykogén a celulózu z hľadiska výskytu, 
vzniku a významu  
• uviesť rôzne potravinové zdroje sacharózy a porovnať ich vplyv 
na zmenu glykémie  

• poznať orientačné zastúpenie sacharidov v mede.  

3. Bielkoviny    6 



   

Charakteristika bielkovín z hľadiska ich pôvodu 
(výskytu), významu, klasifikácie, zloženia, 
štruktúry a vlastností. 
Bielkoviny (proteíny), aminokyselina, amfión, 
proteinogénne aminokyseliny, esenciálne 
aminokyseliny, amfolyty, izoelektrický bod,  
optická aktivita AMK. 

Reakcie AMK, protolytické reakcie, kondenzácia, 
peptidy, polypeptidy, peptidová väzba, biuretová 
reakcia, deaminácia, dekarboxylácia, 
transaminácia. 
  
Štruktúra bielkovín, denaturácia,  
Bielkoviny jednoduché (fibrilárne, globulárne) 

a zložené. 

ENV, OŽZ 

 

• charakterizovať bielkoviny ako základné stavebné zložky  živých 
organizmov 
• vymenovať biologické funkcie bielkovín 
• definovať AMK ako substitučné deriváty karboxylových kyselín, 
proteinogénne AMK ako α – aminokarboxylové kyseliny  zdôvodniť 
chemické vlastnosti AMK, zapísať AMK vo f orme amfiónu, amfotérny 
charakter AMK  
• zapísať reakčné schémy reakcií vybraných AMK v kyslo m  
a zásaditom prostredí, vysvetliť pohyb v elektrickom poli, i zoelektrický 
bod pI  
• rozdeliť AMK na neutrálne, kyslé, zásadité 
• charakterizovať, vymenovať esenciálne AMK a potravin ové 
zdroje s ich najvhodnejším zastúpením  

• vysvetliť optickú aktivitu AMK na seríne 
• poznať reakcie AMK,  deaminácia, dekarboxylácia (len  
informatívne, transaminácia (význam reakcie, zapísať len v šeobecne), 
kondenzácia (napísať reakčnú schému vzniku tripeptidu s v ybraných  
AMK, vyznačiť peptidovú väzbu) 
• vysvetliť priebeh experimentu a napísať rovnicu dôkazu 
peptidovej väzby (biuretová reakcia) 
• popísať podľa obrázkov štruktúru bielkovín (primárna, se 
kundárna, terciárna, kvartérna), poznať súdržné sily stabilizujúce uved ené 
štruktúry 
• vysvetliť denaturáciu bielkovín, zmenu biologických fun kcií 
bielkovín, popísať faktory spôsobujúce denaturáciu, vplyv  ŽP 
• rozdeliť bielkoviny na jednoduché (fibrilárne, globulárne ) a 

zložené, porovnať ich z hľadiska zloženia, štruktúry, vlastností a uvi esť 

príklady  poznať význam bielkovín vo výžive, popísať potravinové  

zdroje. 

4. Enzýmy 3 



Charakteristika enzýmov z hľadiska ich významu, 
klasifikácie, zloženia a vlastností. 
Enzým, aktivačná energia, biokatalyzátor, 

špecifický katalytický účinok, apoenzým,  

ENV, OŽZ 

Medzipredmeto

vé vzťahy: 

• charakterizovať pojem enzým z hľadiska všeobecných vlastností, 
výskytu a významu  

• popísať biochemická účinnosť enzýmov 

 koenzým, aktívne miesto, enzým-substrátový 
komplex.  

Aktivácia enzýmov, proenzým (zymogén), 
inhibícia kompetitívna, nekompetitívna, 
alosterická, aktivátor, inhibítor, .α-amyláza, 
pepsín, trypsín.  

Faktory ovplyvňujúce katalytický účinok 
enzýmov. 

Klasifikácia a názvoslovie enzýmov. 

FYZ, BIO • chápať enzýmy ako biokatalyzátory v živom organizme, vysvetliť 
špecifický katalytický účinok enzýmov 
• vysvetliť na predloženom grafe reakčný mechanizmus 
katalytického účinku, zníženie aktivačnej energie 
• popísať zloženie enzýmov, apoenzým a koenzým, ich funkciu 
• popísať pomocou obrázkov priebeh katalýzy na enzýme 
• charakterizovať faktory ovplyvňujúce katalytický účinok 
enzýmov, koncentrácia substrátu, koncentrácia enzýmu, pH, teplota, 
prítomnosť aktivátorov a inhibítorov (uviesť príklady a ich vplyv na 
enzým) 
• popísať priebeh aktivácie enzýmov, uviesť príklady aktivátorov, 
proenzým (zymogén) 
• Inhibítory, inhibícia kompetitívna, nekompetitívna, alosterická.  
porovnať kompetitívnu, nekompetitívnu, alosterickú inhibíciu a uviesť 
príklady 
• chápať význam alosterickej inhibície pre autoreguláciu 

organizmov  
• klasifikovať enzýmy podľa typu katalyzovanej reakcie, 
oxidoreduktázy, transferázy, hydrolázy, lyázy, izomerázy, ligázy  poznať 
princíp tvorby systematických názvov enzýmov  poznať triviálne názvy 
a funkcia najvýznamnejších tráviacich enzýmov, αamyláza (ptyalín), 
pepsín, trypsín  
• vysvetliť pojem katalytický jed, uviesť príklady, chápať význam 

ochrany ŽP, kvality potravín. 

5. Nukleové kyseliny  3 



Heterocyklické zlúčeniny, heteroatóm, 
päťčlánkové, šesťčlánkové a kondenzované 
heterocykly, furán, tiofén, pyrol, pyrazol, 
imidazol, tiazol, pyridín, pyrimidín, purín, 
dusíkaté bázy. 

Heteroarény, elektrofilné substitúcie, adície  
hydrogenácia, pyrolidín, piperidín, pyridínivé soli. 

Porfín, tetrapyrolové farbivá, chlorofyl, 

hemoglogín, myoglobín, bilirubín, indol,  

OŽZ 

Medzipredmeto
vé vzťahy: 
BIO 

• definovať heterocykly, heteroatóm 
• charakterizovať heterocykly z hľadiska ich významu, klasifikácie, 
zloženia a vlastností 
• klasifikovať haterocykly na päťčlánkové, šesťčlánkové, 
kondenzované, s jedným alebo viacerými heteroatómami. 
• poznať základné princípy názvoslovia (číslovanie) heterocyklov  
zdôvodniť a porovnať aromatický charakter heteroarénov 
• vedieť napísať vzorce vybraných heterocyklov a dusíkatých báz  
(furán, tiofén, pyrol, pyridín, pyrimidín, purín, adenín) 
• poznať typické reakcie heteroarénov (elektrofilné substitúcie, 

adície - hydrogenácia), vedieť napísať príklad 

 tryptofán, imidazol, histidín, kyselina nikotínová, 
nikotínamid, niacín, chinolín izochinolín, 
alkaloidy. 

Charakteristika nukleových kyselín z hľadiska ich 
významu, klasifikácie, zloženia a vlastností. 
Nukleové kyseliny, DNA, RNA, nukleotid, 
nukleozid, esterová väzba, N – glykozidová väzba, 
ATP, makroergická väzba. 

Ppolynukleotidý reťazec, dvojitý alfa helix princíp  
komplementarity, štruktúra NA, mRNA, 

tRNA, rRNA, vRNA, proteosyntéza. 

 • zdôvodniť zásaditý charakter pyridínu, napísať rovnicu vzniku 
pyridíniovej soli 
• odvodiť deriváty pyrolu, pyridínu, pomenovať ich a poznať ich 
význam 
• poznať názvy dusíkatých báz odvodených od pyrimidínu (uracil, 
cytozín, tymín) a purínu (adenín, guanín), napísať vzorec cytozínu a 
adenínu 
• poznať biologicky významné látky odvodené od heterocyklov 
• popísať štruktúru a význam tetrapyrolových farbív 
• charakterizovať alkaloidy ako dusíkaté zásadité látky, produkty 
metabolizmu AMK v rastlinách 
• uviesť príklady alkaloidov, poznať ich fyziologický účinok  
popísať zloženie nukleotidu ako stavebnej jednotky nukleových kyselín 
• porovnať nukleotid a nukleozid, vedieť napísať vzorec nkleotidu a 
nukleozidu 
• popísať štruktúru polynukleotidového reťazca 
• vysvetliť dôležitosť ATP a poznať makroergickú väzbu, popísať 
zloženie ATP  
• porovnať stavbu DNA a RNA  

• charakterizovať mediátorovú, transferovú a ribozómovú RNA z 

hľadiska ich funkcie a výskytu v bunke  

• vysvetliť význam pojmu komplementarita na príklade DNA  

poznať význam NA pre prenos genetickej informácie. 



6. Vitamíny  4 

Charakteristika vitamínov z hľadiska ich významu, 
výskytu,  klasifikácie a vlastností. 
Vitamín, esenciálne látky, hypovitaminóza, 
hypervitaminóza, avitaminóza, koenzýmy, 
provitamín, retinol, kalciferoly, tokoferoly, tiamín, 
riboflavín, niacín, pyridoxín, kys. pantoténová, 
kys. listová, biotín, kys. L-askorbová, skorbut, 
antioxidanty 
Vitamíny rozpustné v tukoch: A, D, E,  K, F 

OŽZ 

Medzipredmeto
vé vzťahy: 
BIO 

• charakterizovať vitamíny ako esenciálne látky, ktoré sú v 
stopových množstvách nevyhnutné pre priebeh chemických reakcií v 
organizme 
• popísať spôsoby príjmu, tvorby vitamínov, uviesť príklady 
• popísať biologické funkcie vitamínov 
• chápať vitamíny ako funkčné zložky koenzýmov pri katalýze  
popísať poruchy množstva vitamínov, uviesť možné príčiny porúch, 
dôsledky vystavenia organizmu hypervitaminóze a hypovitaminóze  

• rozdeliť vitamíny podľa rozpustnosti v tukoch a vo vode 

 Vitamíny rozpustné vo vode: B,C.  • popísať význam  jednotlivých vitamínov v organizme, zdroje 
vitamínov a prejavy nedostatku  
• chápať dôležitosť pestrej a vyváženej stravy. 

III.Kvalita života a zdravia    11 

Alkaloidy, droga, návyková látka, nikotín, kofein, 
závislosť, liek, účinná látka, antibiotikum, 
analgetikum, antipyretikum. 
  
Výživa, prídavné látky v požívatinách, geneticky 
upravované potraviny, biologická hodnota stravy, 
vyvážená strava. 

Životné prostredie, faktory ovplyvňujúce životné 

prostredie, smog, odpadové látky, separácia a 

bezpečná likvidácia odpadov.  

ENV, OŽZ, 
MKV, OSR,FG 

Medzipredmeto
vé vzťahy: BIO 

Projektové 

vyučovanie 

• vypracovať projekty v menších skupinách a obhájiť projekt 
pred kolektívom triedy 
• Témy: 
- toxikománia, alkaloidy, liečivá 

- kvalita životného prostredia, voda, pôda, ovzdušie 

- výživa a prídavné látky v požívatinách 

- kozmetika 
 vyjadriť svoj názor a postoj k prezentovanej problematike, návrhy na 

riešenie problémov. 

 

 

 

 

 



Metódy a formy vyučovania: 

1) slovné metódy:  výklad, opis, riadený rozhovor, práca s knihou 

2) demonštratívne metódy:  pozorovanie, experiment, dynamické projekcie, prezentácie, práca z grafom 

3) metódy z hľadiska myšlienkových pochodov: porovnávacia metóda, analyticko – syntetická metóda, didaktická hra, súťaž   

4) metódy z hľadiska aktivity žiakov:  didaktická hra, súťaž, realizácia experimentov, tvorba projektov 

Organizačné formy:  
1) hodiny základného typu  (45min.)  

2) praktické cvičenia (90min.)  

Hodnotenie a klasifikácia predmetu: Hodnotiť a klasifikovať sa bude podľa  Metodického pokynu č. 21/2011 

na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl čl. 9. 

Metódy hodnotenia:  

- ústne skúšanie 

- písomné skúšanie: testy s tvorbou odpovede, testy s voľbou odpovede, písomné práce 

- overovanie praktických činností a zručností 

- hodnotenie schopnosti vypracovať a obhájiť projekt samostatne alebo v skupine 

- hodnotenie schopností pri získavaní a spracovávaní informácií, pri práci s internetom, pri príprave prezentácií 

- hodnotenie schopnosti riešiť problémy a tvorivo myslieť formou zadávania vhodných úloh 

- hodnotenie celkového prístupu k plneniu povinností a vzťahu k predmetu 

Predmet: Chémia (CHE)      Spôsob hodnotenia: klasifikácia      

A.   

• Tematické písomné testy (jednotlivé témy v tabuľke) Po jednotlivých tematických celkoch žiaci napíšu písomnú prácu v trvaní 30 min. Počet 

písomných prác za klasifikačné obdobie je závislý od počtu tematických celkov, väčšie tematické celky rozdelím na menšie časti Písomné práce budú 

hodnotené známkami podľa percentuálnej úspešnosti.   

• Na začiatku vyučovacej hodiny krátke písomné alebo ústne preskúšanie žiakov z učiva z predchádzajúcej hodiny, príp. z niekoľkých 

(málo) predchádzajúcich hodín, hodnotené známkou alebo ústnym hodnotením.  



  

Ročník  Téma  
Termín   

(orientačne)  

3.  Deriváty uhľovodíkov-halogénderiváty, dusíkaté deriváty  Október  

Deriváty uhľovodíkov- kyslíkaté  november  

Karbxylové kyseliny a ich deriváty  december  

Prírodné látky - sacharidy  január  

Prírodné látky -lipidy  február  

Prírodné látky -bielkoviny  marec  

Enzýmy, vitamíny  apríl  

Chémia bežného života  máj-jún  

  

B. Jedna ústna odpoveď za klasifikačné obdobie hodnotená známkou, kde sa hodnotí (formu určí vyučujúci):  

Žiak bude hodnotený známkou (stupeň 1- 5) podľa presnosti, plynulosti, istoty vo vyjadrovaní v danej téme, úrovne zvládnutia učiva  

(systematická príprava na vyučovanie chémie), schopnosti odpovedať na otázky z posledných preberaných učív   

  

C. Praktické aktivity – podľa výberu vyučujúceho (praktické úlohy, samostatná práca, praktické cvičenia) sú hodnotené známkou.  

Ročník  Téma   

3.  

Príprava esterov  

Porovnanie sacharidov  

Rozpustnosť lipidov  

 Denaturácia bielkovín  



  Dôkaz vitamínu C  

  

D. Referát, projekt podľa zadania vyučujúceho – hodnotený známkou, ktorá bude odrážať úroveň realizácie, splnenie požiadaviek 

zadaných vyučujúcim, spôsob a samostatnosť prezentácie práce.   

  Prírodné látky.    

Kozmetika Plasty  

Liečivá   

Vitamíny   

  

Minimálny počet známok za klasifikačné obdobie:   

Pri 1 hodinovej dotácii -2    

(1 známka v jednom štvrťroku a 1 známka v druhom štvrťroku aktuálneho polroku)  

  

Pri 2 hodinovej dotácii 4  

(2 známky v jednom štvrťroku a 2 známky v druhom štvrťroku aktuálneho polroku)  

  

  

 

Učebné zdroje: 
1. J. Kmeťová a kol.: Chémia pre 1. ročník gymnázií 

2. J. Vacík a kol.: Chémia pre 1. ročník gymnázií 

3. J. Kmeťová a kol.: Chémia pre 2. ročník gymnázia so štvorročným štúdiom 

4. J. Pacák a kol.: Chémia pre 2. ročník gymnázií 

5. J. Pacák a kol.: Deriváty uhľovodíkov 



6. J. Čársky a kol.: Chémia pre 3. ročník gymnázií 

7. J. Kmeťová a kol.: Chémia pre 3. ročník gymnázia so štvorročným štúdiom 

Legenda:  
ENV – enviromentálna výchova  
OŽZ – ochrana života a zdravia  
OSR – osobný a sociálny rozvoj  
MKV – multikultúrna výchova  
TPZ – tvorba projektov a prezentácia zručností  

FG – finančná gramotnosť 
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