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Šk. rok: 2021 / 2022           Schválené riad. školy: 

 

 

Počet 
hodín 

TÉMA Názov témy Základné pojmy 
Očakávaný výstup 
Žiak vie/dokáže: 

Metódy, 
formy práce 

Rozvíjané 
kompeten

cie 

Prierezové 
témy 

1  1. Poučenie o 
bezpečnosti 

   

 

 



40 
 

A
N

O
R

G
A

N
IC

K
Á

 C
H

É
M

IA
 

2. – 3. Vodík 
4. – 5. Voda 
6. – 7. Znečisťovanie 
vody 
8.  Čistenie odpadových 
vôd 
9. Spotreba vody v 
domácnostiach 
 
s – prvky 
10. – 11. s1 – prvky 
12. – 13. s2 – prvky 
 

•Vodík a jeho 
vlastnosti • traskavá 
zmes • biogénny prvok 
• voda, jej vlastnosti  
•anomália vody • 
tvrdosť vody • vodný 
kameň  
•druhy vôd, význam 
a ohrozenie vody 
• čistenie odpadových 
vôd 
• spotreba vody 
•alkalické kovy • kovy, 
ich vlastnosti, význam 
a použitie • plameňové 
skúšky •biogénny 
prvok •priemyselne 
dôležité zlúčeniny 
alkalických kovov a 
kovov alkalických 
zemín: sóda, sóda 
bikarbóna, pálené 
vápno, hasené vápno, 
sadra, kamenná soľ, 
sylvín, kalcit, vápenec, 
magnezit, sadrovec, 
malta. 

 •zapísať chemickou rovnicou prípravu vodíka 
(reakciou kovu s kyselinou, alkalického kovu s vodou) 
•spracovať záznam o príprave a dôkazoch H2 
•aplikovať poznatky o fyzikálnych vlastnostiach vody 
(teplota topenia, teplota varu, hustota vody a ľadu, 
anomália vody) a poznatky o chemických 
vlastnostiach vody (polarita, tvorba vodíkových 
mostíkov) 
•dokáže klasifikovať vody podľa viacerých kritérií ( 
podľa pôvodu, účelu ) 
•dokáže vymenovať činitele spôsobujúce znečistenie 
vody 
•vie opísať  postup pri čistení odpadových vôd 
• určí priemernú  spotrebu vody v domácnosti 
 •zapísať chemickou rovnicou odstraňovanie tvrdosti 
vody varom a sódou 
•aplikovať poznatky o fyzikálnych vlastnostiach vody 
(teplota topenia, teplota varu, hustota vody a ľadu, 
anomália vody) a poznatky o chemických 
vlastnostiach vody (polarita, tvorba vodíkových 
mostíkov) •zapísať chemickou rovnicou odstraňovanie 
tvrdosti vody varom a sódou •aplikovať vedomosti zo 
všeobecnej chémie pri určovaní základných 
fyzikálnych a chemických vlastností alkalických kovov 
a kovov alkalických zemín, napr. vodivosť, lesk, 
tvrdosť, hustota, tvorba katiónov, oxidačné číslo, 
reaktivita, elektronegativita, redukčné účinky 
•porovnať základné fyzikálne a chemické vlastnosti 
alkalických kovov, kovov alkalických zemín a spôsob 
ich uchovávania •vymenovať prírodné zdroje sodíka, 
draslíka, horčíka, vápnika (napr. morská a minerálna 
voda, kamenná soľ, sylvín, kalcit, vápenec, magnezit, 
sadrovec) •vysvetliť význam a vplyv iónov Na+, K+, 
Ca2+, Mg2+ na ľudský organizmus a ich zdroje • 
uviesť príklad použitia 
horčíka a zlúčenín NaCl, NaOH, KOH, Na2CO3, 
NaHCO3, (NH4)2CO3 , CaO, Ca(OH)2, CaCO3 v 
praxi •zaradiť Ba do skupiny toxických látok •zapísať 
chemickou rovnicou a vysvetliť chemickú podstatu 
neutralizácie žalúdočných kyselín, kyprenia cesta 
sódou bikarbónou, výroby páleného vápna a 
haseného vápna, tvrdnutia malty, vzniku krasových 
útvarov •spracovať záznam o uskutočnených 
plameňových skúškach iónov Li, Na, K, Ca, Sr, ; 
reakciách alkalického kovu s vodou,dôkazoch 
zásaditých vlastností NaHCO3; príprave a dôkazoch 
H2 . 

názorná 
ukážka, 
komentovaná 
prezentácia, 
výklad, práca 
s textom, 
práca vo 
dvojiciach, 
skúšanie: 
frontálne, 
individuálne 

· 
komunikačn
é 
schopnosti: 
identifikácia 
problémov, 
navrhovanie 
riešení úloh 
a schopnosti 
ich riešiť, ·k 
učeniu: 
kriticky 
pristupovať 
ku zdrojom 
informácií, 
tvorivo ich 
spracovávať 
·riešenie 
problémov:v
yužívať 
informačmé 
a 
komunikačn
é 
technológie 
pri riešení 
konkrétnych 
úloh·sociáln
e:vyjadrovať 
svoje 
názory, 
pracovať vo 
dvojiciach, 
prezentovať 
výsledky 
svojej 
činnosti... 

·Enviromentálna 
výchova: človek a 
životné prostredie, 
životné prostredie 
regiónu a 
Slovenskav; 
človek a svet 
práce- výroba a 
technika, 
·mediálna 
výchova:práca s 
informáciami 
·geológia: zloženie 
minerálov, hornín 
a ich využitie v 
praxi, 
·geografia:výskyt 
zlúčenín prvkov v 
prírode, 
·osobnostná a 
sociálna výchova: 
poznávanie a 
rozvoj vlastnej 
osobnostirozhovor
y so žiakmi, 
navodenie 
problémovej 
situácie v oblasti 
chémie · 
sebaregulácia, 
organizačné 
schopnosti a 
efektívne riešenie 
problémov- 
(organizácia práce 
vlastnej alebo v 
skupine pri 
laboratórnom 
cvičení, 
rozhodovanie a 
riešenie 
problémov, 
ohľaduplnosť, 
disciplinovanosť, 
ochota pomôcť, 
starostlivosť o 
zdravie a zdravý 
životný štýl...), 
Fianančná 
gramotnosť: 1.1: 
Zachovať trvalé 
životné hodnoty a 
osvojiť si vzťah 
medzi životnými 
potrebami a  



financiami ako 
prostriedku ich 
zabezpečenia  
1.5: Osvojiť si, čo 
znamená žiť 
hospodárne.  



 p – prvky 
14. – 15. Hliník 
16. – 17. Uhlík 
18. – 19. Skleníkový 
efekt, smog 
20. – 21. Kremík 
22. – 23. Dusík 
24. – 25. Fosfor 
26. – 27. Kyslík 
28. – 29. Síra 
30. – 31. Kyslé dažde 
32. Halogény 
33. Vzácne plyny 

• inertná atmosféra • 
kovy a nekovy, ich 
vlastnosti, význam a 
použitie • alotropická 
modifikácia 
 • skleníkový efekt, 
smog,  globálne 
otepľovanie, kyslé 
dažde  •molekulový 
kyslík, ozón, ozónová 
diera • spaľovanie 
(dokonalé, 
nedokonalé), 
•pasivácia kovov 
•dehydratačné účinky 
•priemyselne dôležité 
zlúčeniny kovov a 
nekovov: sadra, sklo, 
silikón, silikagél, 
salmiak, rajský plyn, 
lúčavka kráľovská, 
sadrovec, liadky, 
kremeň, pyrit, sfalerit, 
galenit. 

•určiť skupenstvá prvkov Al, C, Si, N, P, O, S, 
halogénov, vzácnych plynov •vymenovať zdroje Al, C, 
Si, N, P, O, S, halogénov a vzácnych plynov, (bauxit, 
diamant, grafit, uhličitany, organické látky, kremeň, 
hlinitokremičitany, íly, kaolín, vzduch, liadky, 
fosforečnany, ozón, oxidy, sulfán, sulfidy: (pyrit, 
sfarelit, galenit), sírany, halogenidy, morská voda ako 
formy výskytu v prírode) •zdôvodniť biogénne 
vlastnosti prvkov C, Si, N, P, O, S, F, Cl, I •zaradiť 
prvky biely fosfor a zlúčeniny Be, sulfán, kyanovodík a 
kyanidy, NOx do skupiny toxických látok •porovnať 
vlastnosti grafitu a diamantu, bieleho a červeného 
fosforu na základe pochopenia ich kryštálovej 
štruktúry a typov väzieb (skupenstvo, tvrdosť, 
elektrická vodivosť, teplota topenia, horľavosť) 
•porovnať vlastnosti CO a CO2, O2 a O3 •vysvetliť 
príčiny vzniku ozónovej diery, prízemného ozónu, 
kyslých dažďov, pozná druhy smogu a príčiny ich 
vzniku, vie vysvetliť zmeny, ktoré nastávajú vplyvom 
skleníkového efektu, pokúsi sa navrhnúť, ako on sám 
môže pozitívne ovplyvniť tieto zmeny •klasifikovať 
oxidy podľa reakcie s vodou (SO2, SO3, CO2, CaO) 
•zapísať chemickou rovnicou syntézu amoniaku z 
prvkov •vymenovať základné vlastnosti amoniaku 
(skupenstvo, zápach, hustota, žieravina, rozpustnosť 
a tvorba vodíkových väzieb, zásaditá reakcia s vodou, 
redukovadlo) •aplikovať poznatky o vlastnostiach 
HNO3 (silná kyselina, na svetle sa rozkladá, oxidačné 
účinky, súčasť lúčavky kráľovskej) •opísať základné 
vlastnosti síry (skupenstvo, tvrdosť, rozpustnosť, 
teplota varu a topenia, horľavosť) •vymenovať 
vlastnosti sulfánu a SO2 (skupenstvo, zápach, 
rozpustnosť vo vode, toxicita, protolytické a redoxné 
vlastnosti) •zapísať chemickou rovnicou prípravu SO2, 
SO3, H2SO4 •aplikovať poznatky o vlastnostiach 
H2SO4 (olejovitá kvapalina, silná kyselina, 
dehydratačné účinky) •rozlíšiť amorfné a kryštalické 
formy uhlíka a síry a ich využitie,•porovnať oxidačné 
účinky, elektronegativitu a reaktivitu halogénov 
•zapísať chemickou rovnicou reakciu HCl s vodou a s 
NaOH •porovnať príčinu inertnosti vzácnych plynov, 
dusíka a CO2 a z toho vyplývajúce využitie •určiť 
hlavné využitie prvkov Si, N, P, O, Cl, I, vzácnych 
plynov a ich zlúčenín (silikóny, kremeň, silikagél, 
hlinitokremičitany, amoniak, salmiak, uhličitan 
amónny, rajský plyn, HNO3, liadky, H3PO4, 
fosforečnany, H2O2, SO2, H2SO4, chlórnany, 
chlorečnany) •spracovať záznam o uskutočnených 
reakciách kovu s kyselinou; dôkazoch 
kyselinotvorných vlastností CO2; príprave a dôkazoch 

názorná 
ukážka, 
komentovaná 
prezentácia, 
výklad, práca 
s textom, 
skúšanie, 
kvíz 

·komunikačné 

schopnosti: 

vyhľadávať, 

triediť a 

spracovávať 

informácie, 

(urobiť zápis 

o experimente 

pomocou 

textu, 

tabuľky, 

aparatúry), ·k 

učeniu: 

kriticky 

pristupovať 

ku zdrojom 

informácií, 

tvorivo ich 

spracovávať, 

hľadať a 

rozvíjať 

účinné 

postupy v 

učení  

·riešenie 

problémov:lo

gicky 

spájať 

poznatky 

nadobudnuté 

štúdiom iných 

oblastí 

chémie, iných 

predmetov pri 

riešení 

problémov·so

ciálne:vyjadro

vať  

svoje 

názory,postoj

e, skúsenosti, 

prezentovať 

výsledky 

svojej 

činnosti, 

čerpať 

poučenie 

 



CO2, O2 •aplikovať vedomosti o základných 
vlastnostiach hliníka (lesk,vodivosť, kujnosť, mäkkosť, 
hustota, odolnosť voči korózii, redukovadlo) na 
možnosti jeho využitia. 



 d – prvky 
34. Vlastnosti d- prvkov 
35. Chróm 
36. Mangán 
37. -  38. Železo 
39. – 40.  Kovy skupiny 
medi 
41. Kovy skupiny zinku 

•kovy, ich vlastnosti, 
význam, použitie 
•liatina, zliatina, 
•pasivácia kovov 
•korózia kovov 
•ušľachtilé a 
neušľachtilé kovy 
•biogénny prvok, 
•priemyselne dôležité 
zliatiny a zlúčeniny d 
kovov : zinková 
beloba, modrá skalica, 
oceľ, amalgám, pyrit, 
sfalerit. 

•zdôvodniť biogénne vlastnosti Fe •zaradiť prvky 
Cd, Hg a zlúčeniny Hg, Cd, CrVI do skupiny 
toxických látok •určiť hlavné využitie prvkov Fe, 
Zn, Cr, Cu, Ag, Au, Hg a ich zlúčenín ( modrá 
skalica, AgNO3 , zinková beloba, amalgám) 
•(spracovať záznam o uskutočnených 
plameňových skúškach iónov Cu) •porovnať 
základné vlastnosti a charakteristiky kovov Fe, 
Zn, Cr, Cu, Ag, Au, Hg (farba, oxidačné čísla, 
tvrdosť, hustota, reaktivita a výskyt v rýdzej 
forme) •opísať základný princíp výroby surového 
železa , ocele a ich využitie •rozlíšiť zloženie 
zliatin bronz, mosadz, spájka, nerezová oceľ a 
ich využitie •porovnať reaktivitu kovov Cu, Ag, 
Au z hľadiska správania sa kovov na vzduchu a 
z hľadiska reakcie s HNO3 a lúčavkou 
kráľovskou. 
 

názorná 
ukážka, 
komentovaná 
prezentácia, 
výklad, práca 
s textom 

komunikačné 

schopnosti: 

vyhľadávať, 

triediť a 

spracovávať 

informácie, 

(urobiť zápis o 

experimente 

pomocou textu, 

tabuľky, 

aparatúry), ·k 

učeniu: kriticky 

pristupovať ku 

zdrojom 

informácií, tvorivo 

ich spracovávať, 

hľadať a rozvíjať 

účinné postupy v 

učení ·riešenie 

problémov:logick

y spájať poznatky 

nadobudnuté 

štúdiom iných 

oblastí chémie, 

iných predmetov 

pri riešení 

problémov·sociáln

e:vyjadrovať svoje 

názory,postoje, 

skúsenosti, 

prezentovať 

výsledky svojej 

činnosti, čerpať 

poučenie 

·Enviromentálna 

výchova: ochrana 

života a zdravia; 

človek a svet práce- 

výroba a technika; 

žijeme v Európe,na 

Zemi-významní 

vedci a ich prínos 

vede ·osobnostná a 

sociálna výchova: 

poznávanie a rozvoj 

vlastnej 

osobnostiidentifikáci

a a riešenie 

problémovej 

situácie, kritické 

myslenie ·mediálna 

výchova: práca s 

informáciami; 

prezentácie; projekty 

·biológia ·fyzika 

·geografia ·dejepis -

doba bronzová, 

železná, 

korunovačné klenoty 

·geológia -rudy, 

zemské jadro. 
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Organické látky, 
uhľovodíky 
42. Charakteristika 
organických látok 
43. Väzby v organických 
zlúčeninách 
44. Vzorce v organickej 
chémii 
45. Štruktúra 
organických zlúčenín 
46. Rozdelenie 
organických zlúčenín 
47. Činidlá v organickej 
chémii 
48. Reakcie v organickej 
chémii 
 
 
Uhľovodíky dôležité v 
praxi 
49.Rozdelenie 
uhľovodíkov 
50. – 51. Alkány 
52. – 53. Názvoslovie 
alkánov 
54. - 55. Alkéky 
56. Alkadiény 
57. Názvoslovie alkénov 
58. Alkíny 
59. Názvoslovie alkínov 
60. – 61. Zdroje 
uhľovodíkov a ich 
spracovanie 
 

 

•Organická chémia, 
•organická zlúčenina, 
uhľovodík, deriváty 
uhľovodíkov, •izoméria 
(konštitúcia, 
konfigurácia, 
konformácia) , 
•acyklický – priamy, 
rozvetvený reťazec, 
•cyklický reťazec, 
•alifatický uhľovodík, 
•štruktúra organických 
zlúčenín, •primárny, 
sekundárny, terciárny 
a kvartérny atóm 
uhlíka, •nasýtený a 
nenasýtený uhľovodík, 
•typy vzorcov: 
empirický 
(stechiometrický) 
vzorec, sumárny 
(molekulový vzorec), 
konštitučný 
(štruktúrny) vzorec, 
zjednodušený 
konštitučný vzorec, 
•reakčná schéma, 
•činidlo, radikál, 
nukleofil, elektrofil 
•výpočet 
stechiometrického 
vzorca, •substitučné 
(systémové) 
názvoslovie, •triviálne 
názvy, •reťazec, 
uhľovodíkový zvyšok, 
•názvoslovie 
alifatických a 
aromatických 
uhľovodíkov, 
uhľovodíkových 
zvyškov (alkyl, 
cykloalkyl, aryl). 

•aplikovať vedomosti o štruktúre atómu a 
postavení prvkov v PSP pri určovaní väzbovosti 
atómov C, H, S, O, N a halogénov v molekulách 
organických zlúčenín, •rozlíšiť na základe 
konštitučného vzorca druh uhľovodíka a tvar 
reťazca •určiť typ vzorca organickej zlúčeniny 
•zapísať vzorce všetkých konštitučných 
izomérov uhľovodíkov s daným molekulovým 
vzorcom (C3 – C6) •rozlíšiť častice: radikál, 
elektrofil (elektrofilné činidlo), nukleofil 
(nukleofilné činidlo) •určiť stechiometrický a 
molekulový vzorec z relatívneho zastúpenia 
prvkov v molekule •vypočítať zo 
stechiometrického vzorca relatívne zastúpenie 
prvkov v zlúčenine •napísať vzorec a názov 
alkylových skupín: metyl -, etyl -, propyl -, 
izopropyl - butyl -, vinyl - •uviesť príklady 
alkánov, cykloalkánov, alkénov, alkadiénov, 
alkínov (vzorce, názvy) •utvoriť názvy a vzorce: 
nerozvetvených alkánov, alkénov, alkínov C1 – 
C10 a cykloalkánov C3 – C6; rozvetvených 
alkánov, alkénov a alkínov C4 – C10 s 
maximálne dvomi alkylovými skupinami 
uvedenými vyššie •uviesť vzorce a triviálne 
názvy: benzén, toluén styrén, naftalén, skupiny 
fenyl - •utvoriť názov a napísať vzorec arénov 
odvodených od benzénu s maximálne dvomi 
alkylovými skupinami. 

názorná 
ukážka, 
komentovaná 
prezentácia, 
výklad, práca 
s textom 

komunikačné 

schopnosti: 

vyhľadávať, 

triediť a 

spracovávať 
informácie, 

(urobiť zápis o 

experimente 
pomocou textu, 

tabuľky, 

aparatúry), ·k 
učeniu: kriticky 

pristupovať ku 

zdrojom 
informácií, 

tvorivo ich 

spracovávať, 
hľadať a 

rozvíjať účinné 

postupy v učení 
·riešenie 

problémov:logic

ky spájať 
poznatky 

nadobudnuté 

štúdiom iných 
oblastí chémie, 

iných 

predmetov pri 
riešení 

problémov·soci

álne:vyjadrovať 
svoje 

názory,postoje, 

skúsenosti, 
prezentovať 

výsledky svojej 

činnosti, 
hodnotiť 

pokroky v 

učení... 

·Enviromentál

na výchova: 

ochrana života 

a zdravia; 

človek a svet 

práce- 

(integrácia 

práce s 

laboratórnou 

technikou), 

·osobnostná a 

sociálna 

výchova:rozvo

j osobnosti a 

poznania, 

kreativita, 

prezentovanie 

vlastných 

názorov…,·m

ediálna 

výchova: 

práca s 

informáciami; 

prezentácie; 

projekty,·mate

matikavýpočty 

v prírodných 

vedách, 

kombinátorika 



  
 

•Alkány, cykloalkány, 
•homologický rad, 
homologický vzorec, 
základy názvoslovia 
•substitučná radikálová 
reakcia, 
dehydrogenácia, 
horenie •alkény, 
alkadiény, alkíny, 
•jednoduchá a 
násobná väzba 
•adičná elektrofilná 
reakcia, 
•polymerizácia, •plast, 
polymér, 
makromolekula, PE, 
PP, PVC, PS, •fosílna 
surovina: zemný plyn, 
odorizácia zemného 
plynu, ropa, •frakčná 
destilácia ropy, benzín, 
oktánové číslo 
benzínu, nafta, mazut, 
asfalt, petrochémia. 
 

•aplikovať vedomosti o základných vlastnostiach 
alifatických uhľovodíkov (skupenstvo, 
rozpustnosť vo vode a v nepolárnych 
rozpúšťadlách, horľavosť, výbušnosť v zmesi so 
vzduchom, typ väzieb a charakteristické 
reakcie), • zapísať chemickú rovnicu chlorácie 
metánu (nie mechanizmus), •zapísať chemickú 
rovnicu horenia metánu (dokonalé, nedokonalé), 
•zapísať chemickú rovnicu reakcie eténu a etínu 
s H2O, HCl, H2 •uviesť príklad využitia eténu, 
etínu, •vymenovať uhľovodíky, ktoré sa 
využívajú ako zdroje energie (metán, propán, 
bután) a príklady ich konkrétneho využitia, 
•porovnať fosílne palivá z hľadiska ich 
vyčerpateľnosti, ekologických dôsledkov ich 
ťažby, spracovania a využitia, obsahu 
škodlivých prímesí •uviesť príklady 
alternatívnych zdrojov energie, obnoviteľných a 
neobnoviteľných zdrojov energie, •vysvetliť 
pojem plast, polymér, makromolekula, •priradiť 
skratky PP, PE, PS, PVC k názvom 
makromolekulových látok a porovnať ich 
základné fyzikálne a chemické vlastnosti 
(hustota, tepelná a elektrická vodivosť, 
horľavosť, rozložitelnosť v zemi) a spôsob ich 
využitia. 

názorná 
ukážka, 
komentovaná 
prezentácia, 
výklad, práca 
s textom 

·komunikačné 

schopnosti: 

vyhľadávať, 

triediť a 

spracovávať 
informácie, 

zrozumiteľne 

prezentovať 
nadobudnuté 

vedomosti a 

zručnosti, (urobiť 
zápis o 

experimente 

pomocou textu, 
tabuľky, 

aparatúry), ·k 

učeniu: kriticky 
pristupovať ku 

zdrojom 

informácií, 
tvorivo ich 

spracovávať, 

hľadať a rozvíjať 
účinné postupy v 

učení ·riešenie 

problémov:logick
y spájať poznatky 

nadobudnuté 

štúdiom iných 
oblastí chémie, 

iných predmetov 

pri riešení 
problémov·sociál

ne:vyjadrovať 

svoje 
názory,postoje, 

skúsenosti, 

prezentovať 
výsledky svojej 

činnosti, čerpať 

poučenie. 

Enviromentálna 

výchova: 

ochrana života 

a zdraviav 

človek a 

životné 

prostredienegat

ívne pôsobenie 

uhľovodíkov na 

život. 

prostredie(ropn

é havárie, únik 

zemného 

plynu), 

ekologický 

aspekt 

spaľovania 

fosílnych palív· 

·mediálna 

výchova: práca 

s informáciami, 

prezentácie, 

projekty, 

referáty· človek 

a svet práce- 

(integrácia 

práce s 

laboratórnou 

technikou), 

Finančná 

gramotnosť: 

1.5: Osvojiť si, 
čo znamená žiť 
hospodárne  
 



 62. – 63.Charakteristika, 
rozdelenie AU 
64. – 65.  Fyzikálne 
a chemické vlastnosti 
AU 
66. Prehľad 
významných AU 
 

•Arény, fenyl-, 
•substitučná 
elektrofilná reakcia na 
aromatickom jadre. 

•uviesť vzorce a triviálne názvy: benzén, toluén 
styrén, naftalén, skupiny fenyl- •utvoriť názov a 
napísať vzorec arénov odvodených od benzénu 
s maximálne dvomi alkylovými skupinami 
•vysvetliť podstatu aromatického charakteru 
arénov, •porovnať základné vlastnosti 
alifatických a aromatických uhľovodíkov 
(horľavosť, rozpustnosť, skupenstvo, 
karcinogénne účinky, charakteristické reakcie), 
•zapísať chemickou rovnicou nitráciu benzénu 
do prvého stupňa, •vymenovať príklady využitia 
benzénu, toluénu, styrénu a naftalénu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

názorná 
ukážka, 
komentovaná 
prezentácia, 
výklad, práca 
s textom 

·komunikačné 

schopnosti: 

vyhľadávať, 

triediť a 

spracovávať 
informácie, 

(urobiť zápis o 

experimente 
pomocou textu, 

tabuľky, 

aparatúry), ·k 
učeniu: kriticky 

pristupovať ku 

zdrojom 
informácií, 

tvorivo ich 

spracovávať, 
hľadať a rozvíjať 

účinné postupy v 

učení ·riešenie 
problémov:využív

ať informačné a 

komunikačné 
technológie 

technológie pri 

riešení úloh 
·sociálne: 

vyjadrovať svoje 

názory, postoje, 
skúsenosti, 

prezentovať a 

zhodnotiť 
výsledky svojej 

alebo skupinovej 

činnosti, prijímať 
ocenenie, radu, 

kritiku. 

Enviromentálna 

výchova: 

ochrana života a 

zdravia; človek 

a životné 
prostredienegatí

vne pôsobenie 

arénov na 
ľudský 

organizmus: 

toluén, xylény, 
·mediálna 

výchova: práca 

s informáciami, 
prezentácie, 

projekty, 

referáty, 
·osobnostná a 

sociálna 

výchova:rozvoj 
osobnosti a 

poznania, 

kreativita, 
kritické 

myslenie, 

prezentovanie 
vlastných 

názorov..., 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TEMATICKÝ VÝCHOVNO – VZDELÁVACÍ PLÁN  

 

Predmet: CHÉMIA           Vyučujúci:  

Trieda: III. G  

Šk. rok: 2021 / 2022           Schválené riad. školy: 

 

 

Počet 

hodín 

Názov témy Základné pojmy Očakávaný výstup 

Žiak vie/dokáže: 

Metódy, 

formy 

práce 

Rozvíjané 

kompetenci

e 

Prierezové témy 

1 1. Bezpečnosť práce v 
chemickom laboratóriu. 
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2. Deriváty uhľovodíkov 
3. Halogénderiváty 
uhľovodíkov 
4. Vlastnosti 
halogénderivátov 
5. Reakcie halogéderivátov 
6. Freóny a ich vplyv na 
životné prostredie 
7. Dusíkaté deriváty 
8.Amíny 
9. Nitrozlúčeniny 
10.Kyslíkaté deriváty 
11. – 12. Alkoholy 
13. Fenoly 
14. Karbonylové zlúčeniny 
15. Aldehydy 
16. Ketóny.  
17. Reakcie aldehydov 
a ketónov 
18. Karboxylové kyseliny 
19. Reakcie KK 
20. – 22. Deriváty KK 
23. Deriváty kyseliny uhličitej 

•Deriváty, , funkčná 
(charakteristická) 
skupina,•izoméria funkčných 
skupín, •halogénderiváty, 
insekticídy, PVC, freóny, teflón, 
•nitroderiváty, amíny (primárne, 
sekundárne,  
•označiť uhľovodíkový zvyšok a 
funkčné skupiny v uvedených 
vzorcoch, 
•vymenovať skupiny derivátov 
uhľovodíkov podľa funkčnej 
skupiny a uviesť príklady 
zlúčenín z jednotlivých skupín 
derivátov uhľovodíkov 
• zaradiť danú zlúčeninu (podľa 
názvu alebo vzorca) do 
jednotlivých skupín derivátov 
uhľovodíkov, 

•označiť uhľovodíkový zvyšok a funkčné 
skupiny v uvedených vzorcoch, 
•vymenovať skupiny derivátov 
uhľovodíkov podľa funkčnej skupiny a 
uviesť príklady zlúčenín z jednotlivých 
skupín derivátov uhľovodíkov • zaradiť 
danú zlúčeninu (podľa názvu alebo 
vzorca) do jednotlivých skupín derivátov 
uhľovodíkov, •pozná väzbovosť S, O, N a 
halogénov, •uviesť charakteristické 
skupiny derivátov uhľovodíkov (F-, Cl-, Br-
,I-, OH, -NO2, -NH2, CO-, -CHO, - 
COOH) a spôsob tvorenia ich názvov, 
•použiť triviálne názvy a vzorce derivátov 
uhľovodíkov: chloroform jodoform, 
vinylchlorid, anilín, etylénglykol, glycerol, 
fenol, formaldehyd, acetaldehyd, acetón, 
kyselina mravčia, octová, šťaveľová, 
benzoová,  

názorná 
ukážka, 
komentov
aná 
prezentác
ia, výklad, 
práca s 
textom 

v oblasti 
komunikač
ných 
schopností, 
identifikácie 
problémov, 
navrhovani
a riešení a 
schopnosti 
ich riešiť 

·Enviromentálna 

výchova: 
ochrana života a 
zdravia; človek a 
životné 
prostredie, 
toxické 
pôsobenie 
fenolov, 
návykovosť 
niektorých látok; 
človek a svet 
práce: (integrácia 
práce s 
technikou), 
výroba, 
·mediálna 
výchova: práca s 
informáciami; 
prezentácie, 
projekty; referáty; 
kritické čítanie · 



  •Fenoly, rozpustnosť a oxidácia 
•karbonylové zlúčeniny, 
aldehydy, ketóny•karboxylové 
kyseliny •sila karboxylových 
kyselín v závislosti od Mr a 
substituentu v bočnom reťazci, 
•esterifikácia, neutralizácia, 
dehydratácia a dekarboxylácia 
karboxylových kyselín •funkčné 
a substitučné deriváty 
karboxylových kyselín; základná 
charakteristika a rozdelenie 
•acylhalogenidy,soli, estery, 
amidy, anhydridy, nitrily 
•aminokyseliny a ich význam pre 
živý organizmus 
•hydroxykyseliny a ich význam 
pre živý organizmus 
•oxokyseliny a ich význam pre 
živý organizmus 
•halogenkyseliny a vplyv 
halogénu na silu kyseliny 

• utvoriť názov a napísať vzorec derivátov 
odvodených od benzénu a alkánov C1 – 
C10 s maximálne jedným druhom 
funkčnej skupiny uvedenej vyššie, 
•aplikovať základné vlastnosti derivátov 
uhľovodíkov (rozpustnosť vo vode, 
skupenstvo v porovnaní s uhľovodíkmi, 
charakteristický zápach, polárny charakter 
väzby, tvorba vodíkovej väzby, zásaditý, 
kyslý, amfotérny charakter, typické 
reakcie), • pozná typy reakcií 
charakteristických pre halogénderiváty a 
hydroxyderiváty – SN a SE na benzéne 
•zapísať reakčnú schému reakcie 
brómetánu s NaOH (SN aj eliminačný 
produkt), •uviesť príklady využitia 
chloroformu, CCl4, teflónu, nitrozlúčenín, 
metanolu, etanolu, glycerolu, 
etylénglykolu, formaldehydu, acetónu, ich 
účinok na ľudský organizmus a 
nebezpečenstvo pri manipulácii s nimi 
(toxicita, horľavosť, výbušnosť), •uviesť 
využitie freónov, posúdiť vplyv ich 
chemického pôsobenia na ozónovú vrstvu 
a z toho vyplývajúce dôsledky pre životné 
prostredie,•rozlíšiť primárny, sekundárny 
a terciárny amín a alkohol, jednosýtny a 
viacsýtny alkohol, •zapísať chemickou 
schémou základné princípy výroby 
etanolu, 

  biológia 
·osobnostná a 
sociálna 
výchova:rozvoj 
osobnosti a 
poznania, 
kritické 
myslenie, 
osobná 
zodpovednosť 
pri používaní 
nebezpečných, 
zdraviu 
škodlivých, 
prípadne 
návykových 
látok. 



   •porovnať rozpustnosť alkoholov -etanolu vo 
vode a v nepolárnych rozpúšťadlách, najmä s 
prihliadnutím na skúsenosť z bežného života, 
•pozná využitie etanolu (rozpúšťadlo, výroba 
octu, chemická výroba, dezinfekcia, 
potravinárstvo) a jeho účinky na ľudský 
organizmus, •napísať reakčnú schému 
oxidácie etanolu na acetaldehyd a kyselinu 
octovú, •chápe, že oxidáciou primárnych 
alkoholov vznikajú aldehydy a ďalej 
karboxylové kyseliny, oxidáciou sekundárnych 
alkoholov vznikajú ketóny aj opačné redukčné 
procesy.•pozná rozdiel medzi fenolmi a 
alkoholmi •pozná základné reakcie fenolov: 
SE, oxidácie; vznik plastov:bakelit •porovnať 
základné fyzikálne a chemické vlastnosti 
fenolov s alkoholmi: rozpustnosť, 
reaktivitu,kyslosť, nukleofilitu, toxicitu 
•polyfenoly a ich význam ako zložky 
flavonoidovantioxidanty •vie porovnať silu 
karboxylových kyselín s anorganickými 
kyselinami, v závislosti od dĺžky reťazca a 
substituentu v bočnom reťazci •vie uviesť 
využitie karboxylových kyselín (mravčia, 
octová, benzoová), •vie napísať reakčnú 
schému, neutralizácie, esterifikácie, 
dekarboxylácie a dehydratácie karboxylových 
kyselín,•vie rozlíšiť na príklade esteru a 
aminokyseliny funkčné a substitučné deriváty 
karboxylových kyselín, • pozná význam 
derivátov karboxylových kyselín pre stavbu 
lipidov a bielkovín. 
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24. Chemické zloženie 
živých organizmov 
 25. Lipidy – funkcia 
a význam 
26. Jednoduché lipidy 
27. Zložené lipidy 
28. Cholesterol 
29. LC: Vlastnosti lipidov 
30. Sacharidy – 
význam,  funkcie, delenie 
31. – 32. Monosacharidy 
33. Disacharidy 
34. Polysacharidy 
35. LC:  Vlastnosti 
sacharidov 
36. Bielkoviny  - funkcie 
37. -38. AMK, vznik peptidov 
39. Štruktúra bielkovín 
40. Prehľad bielkovín 
41. LC: Dôkaz bielkovín 
42. Zloženia a štruktúra 
enzýmov 
43. Aktivácia  a inhibícia 
enzýmov 
44. Faktory ovplyvňujúce 
enzýmovú katalýzu 
45. Heterocyklické zlúčeniny 
46. Päťčlánkové 
heterocyklické zlúčeniny 
47. Šesťčlánkové 
heterocyklické zlúčeniny 
48. NK – zloženie 
49. Štruktúra NK 
50. Význam a funkcie NK 
 
 

hydrofóbny, lipofilný a amfifilný 
charakter, jednoduchý, zložený 
a izoprenoidný lipid, stužovanie 
tukov, žltnutie tukov, vysychanie 
olejov, fermež, cholesterol a 
jeho úloha zo zdravotného 
hľadiska, LDL, HDL, omega 
mastné kyseliny 

•spoznať základ zloženia 
heterocyklických zlúčenín 
•charakterizovať lipidy z hľadiska výskytu, 
štruktúry, vlastností, významu a 
zastúpenia vo výžive človeka, 
charakterizovať výskyt cholesterolu v 
potravinách a vysvetliť jeho význam pre 
organizmus, porovnať oleje a tuky z 
hľadiska štruktúry (obsahu mastných 
kyselín) a z hľadiska ich významu pre 
organizmus (zdravá výživa, obezita), 
poznať vosky z hľadiska výskytu a 
významu charakterizovať výskyt, význam 
a zloženie glykolipidov a fosfolipidov, 
porovnať význam LDL – „zlého 
cholesterolu― a HDL – „dobrého 
cholesterolu― pre človeka 
•charakterizovať pojem sacharidy z 
hľadiska významu, výskytu a pôvodu, 
napísať všeobecnú chemickú schému 
fotosyntézy,charakterizovať sacharidy 
podľa ich vlastností, štruktúry, zloženia a 
klasifikácie, vysvetliť vznik alkoholov a 
kyselín zo sacharidov (všeobecne opísať 
princíp), popísať základné vlastnosti D-
glukózy a D-fruktózy z hľadiska 
významnosti pre výživu človeka, zaradiť 
sacharózu a laktózu a charakterizovať ich 
z hľadiska významu pre výživu človeka, 
charakterizovať škrob, glykogén a 
celulózu z hľadiska výskytu, vzniku a 
významu pre človeka, poznať negatívny 
účinok nadmerného príjmu sacharózy pre 
človeka, uviesť rôzne potravinové zdroje 
sacharózy a poznať orientačné 
zastúpenie sacharidov v mede 
 

názorná 
ukážka, 
komentov
aná 
prezentác
ia, výklad, 
práca s 
textom, 
praktické 
cvičenie 

manuálne 
kompetenci
e, 
kompetenci
e riešenia 
problémov, 
kompetenci
e k učeniu: 
schopnosť 
plánovať a 
organizovať 
si učenie a 
pracovnú 
činnosť, 
efektívne 
využívať 
rôzne 
stratégie 
učenia k 
získavaniu 
poznatkov 
a 
informácií, 
hľadať a 
rozvíjať 
účinné 
postupy vo 
svojom 
učení, 
kriticky 
pristupovať 
ku zdrojom 
informácií, 
komunikač
né 
kompetenci
e 

ochrana života 
a zdravia: 
hladina tukov v 
krvi, 
cholesterolu, 
vplyv omega-3- 
kyselín na 
zdravie človeka, 
stravovanie, 
stužené tuky, 
glykémia, vplyv 
jednoduchých 
cukrov na 
zdravie človeka, 
správna výživa, 
vplyv antibiotík a 
ťažkých kovov, 
žiarenia a iných 
jedov na funkciu 
osobnostná a 
sociálna 
výchova: rozvoj 
osobnosti a 
poznania, 
kreativita, 
prezentovanie 
vlastných 
názorov… 
sebaregulácia, 
organizačné 
schopnosti a 
efektívne 
riešenie 
problémov, 
organizácia 
práce vlastnej 
alebo v skupine 
pri lab. cvičení, 
rozhodovanie a 
riešenie 
problémov, 
ohľaduplnosť, 
disciplinovanosť 
ochota pomôcť 
biológia 



   •charakterizovať bielkoviny z hľadiska 
výskytu, významu a pôvodu, 
charakterizovať bielkoviny z hľadiska ich 
klasifikácie, zloženia a vlastností, 
vymenovať esenciálne aminokyseliny a 
potravinové zdroje s ich najvhodnejším 
zastúpením, charakterizovať primárnu, 
sekundárnu, terciárnu a kvartérnu 
štruktúru bielkovín a jej význam pri 
denaturácii a zmene biologických funkcií 
bielkovín vplyvom bielkovinových jedov, 
teploty a pod., uviesť možné príčiny 
denaturácie bielkovín, vysvetliť, čo by 
bolo možné použiť k zabráneniu otravy 
ťažkými kovmi po ich požití 
•charakterizovať nukleové kyseliny z 
hľadiska výskytu a významu, 
charakterizovať nukleové kyseliny z 
hľadiska ich klasifikácie a zloženia, 
vysvetliť dôležitosť ATP a poznať 
makroergickú väzbu, 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. 
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51. Vitamíny 
52. Vitamíny rozpustné vo 
vode 
53. Vitamíny rozpustné v 
tukoch 
54. – 55. Alkaloidy 
56. Liečivá  
57. Lieky 
58. – 59. Drogy 
60. Drogová závislosť 
61. Princípy zdravej výživy 
62. GMO 
63. – 64. Odpady 
65. – 66. Recyklácia 
a spracovanie odpadov 

hypovitaminóza, avitaminóza, 
hypervitaminóza, vitamíny 
rozpustné vo vode a v tukoch a 
ich triviálne názvy, antioxidanty, 
antiage vitamín, skorbut, beri-
beri, drogy, alkaloidy, antibiotiká, 
lieky, GMO a ich výhody 
a nevýhody, zdravie a choroba, 
odpady, produkcia odpadov, 
separácia, recyklácia 
a spracovanie odpadov 

rozpoznať vitamíny ako esenciálne látky z 
hľadiska významu a zloženia a 
rozpustnosti v tukoch a vo vode, 
charakterizovať retinol, kalciferoly, 
tokoferoly z hľadiska výskytu,významu a 
funkcie v ľudskom organizme uviesť 
možné dôsledky vystavenia organizmu 
hypervitaminóze a hypovitaminóze 
vitamínov rozpustných v tukoch uviesť 
hlavné potravinové zdroje retinolu, 
kalciferolov, tokoferolov,charakterizovať 
tiamín, riboflavín, niacín, pyridoxín, kys. 
pantoténovú, kys. listovú, biotín a kys. 
Laskorbovú z hľadiska výskytu, významu 
a funkcie v ľudskom organizme, uviesť 
možné dôsledky vystavenia organizmu 
hypovitaminóze vitamínov rozpustných vo 
vode, uviesť hlavné potravinové zdroje 
tiamínu, riboflavínu, niacínu, pyridoxínu, 
kys. pantoténovej, kys. listovej, biotínu a 
kys. Laskorbovej vysvetliť úlohu 
antioxidantov v potrave, hovoriť o 
škodlivosti návykových látok na ľudský 
organizmus poznať funkciu a účinok 
antibiotík, vie posúdiť kvalitu a správne 
zloženie stravy 
• vie ako vzniká odpad, ako delíme odpad 
• rozumie pojmom separácia a recyklcia 
odpadov 
• vie separovať jednotlivé druhy odpadu 
 
 

názorná 
ukážka, 
komentov
aná 
prezentác
ia, výklad, 
práca s 
textom 

manuálne 
kompetencie
, 
kompetencie 
riešenia 
problémov, 
kompetencie 
k učeniu: 
schopnosť 
plánovať a 
organizovať 
si učenie a 
pracovnú 
činnosť, 
efektívne 
využívať 
rôzne 
stratégie 
učenia k 
získavaniu 
poznatkov a 
informácií, 
hľadať a 
rozvíjať 
účinné 
postupy vo 
svojom 
učení, 
kriticky 
pristupovať 
ku zdrojom 
informácií, 
komunikačn
é 
kompetencie 

environmentálna 
výchova: človek a 
životné prostredie 
človek a svet 
práce- výroba a 
technika mediálna 
výchova: práca s 
informáciami, 
tvorba projektu a 
jeho prezentácia, 
referáty, kritické 
čítanie ochrana 
života a zdravia: 
stravovanie, 
návykové 
látky,narkománia 
osobnostná a 
sociálna výchova: 
poznávanie a 
rozvoj vlastnej 
osobnosti: 
rozhovory so 
žiakmi, navodenie 
problémovej 
situácie v oblasti 
chémie sociálna 
komunikácia- 
tímová práca, 
obhajoba 
vlastného názoru, 
schopnosť 
kompromisu 
osobná 
zodpovednosť pri 
používaní 
nebezpečných, 
zdraviu 
škodlivých, 
prípadne 
návykových látok 



 

 




