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UČEBNÉ OSNOVY K PREDMETU: CHÉMIA 

 

Názov ŠkVP „Sme moderná a otvorená škola“ 

Stupeň vzdelania ISCED 2 

Vzdelávacia oblasť Človek a príroda 

Dĺžka štúdia 3 roky 

Forma štúdia Denná 

Vyučovací jazyk Slovenský 

Ročník 7. - 9. ročník 

 

Ročník Triedy Vyučujúci predmetu (skr.) 

5. ročník 5.A, 5.B, 5.C  

6. ročník 6.A, 6.B  

7. ročník 7.A, 7.C SKN 

8. ročník 8.A, 8.B, 8.M SKN 

9. ročník 9.A, 9.B, 9.M SKN 

 

Časový rozsah výučby(počet hodín týždenne) 

 ŠVP ŠkVP 

5. ročník   

6. ročník   

7. ročník 2 2 

8. ročník 2 2 

9. ročník 1 1 

ŠVP = Štátny vzdelávací program  

ŠkVP = Školský vzdelávací program 



CHARAKTERISTKA PREDMETU  

 Vyučovací predmet chémia má bádateľský a činnostný charakter, to znamená, že žiaci vlastnou 

činnosťou objavujú vlastnosti látok, zákonitosti ich správania a vzájomného pôsobenia. Obsah 

vychádza zo situácií, javov a činností, ktoré majú chemickú podstatu, sú blízke žiakovi a sú dôležité v 

živote každého človeka. Tvoria ho nielen chemické poznatky, ale aj činnosti, ktoré vyúsťujú do 

zvládnutia viacerých prvkov vedeckej činnosti, z ktorých najdôležitejší je experiment. Vykonávaním 

vlastných „vedeckých“ činností si žiaci osvojujú dôležité spôsobilosti, predovšetkým spôsobilosť 

objektívne a spoľahlivo pozorovať a opísať pozorované. Žiaci merajú, zaznamenávajú, triedia, 

analyzujú a interpretujú získané údaje, vytvárajú a overujú predpoklady a tvoria závery.  

 

CIELE PREDMETU  

       Žiaci   

 sa zoznámia so základnými poznatkami o látkach dôležitých pre život, 

 porozumejú chemickým javom a procesom, 

 používajú odbornú terminológiu na opísanie chemických javov a procesov, 

 rozumejú pokynom na realizáciu praktických činností a dokážu ich podľa návodu 

uskutočniť, 

 plánujú a realizujú pozorovania, merania a experimenty, 

 spracúvajú a vyhodnocujú údaje získané pri pozorovaní, meraní a experimentovaní, 

 získavajú manuálne zručnosti, intelektové a sociálne spôsobilosti pri realizácii žiackych 

experimentov, 

 osvojujú si a uplatňujú zásady bezpečnej práce s látkami, 

 vyhľadávajú v dostupných zdrojoch poznatky o použití rôznych látok v priemysle, 

poľnohospodárstve a v živote z hľadiska významu pre človeka, vplyvu na životné 

prostredie a ľudské zdravie,   

 využívajú poznatky a skúsenosti získané v predmete chémia pri ochrane zdravia a 

životného prostredia. 

 

OBSAH VZDELÁVANIA 

1. Chémia okolo nás 

1.1. Objavovanie chémie v našom okolí 

1.2. Skúmanie vlastností látok 

1.3. Zmesi a chemicky čisté látky 

1.4. Látky nevyhnutné pre náš život 



2. Premeny látok 

2.1. Spoznávanie chemických reakcií v našom okolí 

2.2. Zmeny pri chemických reakciách 

3. Zloženie látok 

3.1. Chemické prvky a zlúčeniny 

3.2. Častice látok: atómy, molekuly a ióny 

3.3. Periodická sústava prvkov 

4. Významné chemické prvky a zlúčeniny 

5. Chemické výpočty 

5.1. Látkové množstvo a molárna hmotnosť 

5.2. Zloženie roztokov 

6. Organické látky 

6.1. Vlastnosti jednoduchých organických látok 

6.2. Uhľovodíky 

6.3. Deriváty uhľovodíkov 

6.4. Organické látky v živých organizmoch 

6.5. Organické látky v bežnom živote 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. ročník 
 

     Mesiac Hodina Tematický celok Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové témy 

IX. 
  

Objavujeme chémiu 
v našom okolí 

- význam chémie 
pre  život človeka, 
chémia ako veda, 
chemická výroba, 
chemický výrobok, 
prírodná surovina, 
separovanie, 
recyklácia, 
bezpečnosť práce v 
chemickom 
laboratóriu, 
laboratórne sklo a 
iné pomôcky 

- poznať, čo skúma 
chémia, vedieť 
vysvetliť význam 
chemickej vedy, 
výroby, výrobkov, 
chápať spoločenský 
dosah chémie – 
vedy a výroby, 
poznať surovinové 
zdroje, vymenovať 
významné 
chemické závody 
vo svojom okolí 
a priradiť im 
výrobok, poznať 
problematiku 
obmedzených 
zdrojov surovín 
a dôležitosť ich 
hospodárneho 
využitia (potreba 
separácie odpadov, 
recyklácie), získať 
kladný vzťah 
k prírode 
a zachovaniu 
rovnováhy, poznať 
zásady bezpečnej 
práce v chemickom 
laboratóriu, 
základné 
piktogramy (napr. 
žieravina, 
horľavina), poznať 
telefónne čísla 
prvej pomoci, 
dodržiavať zásady 
bezpečnej práce v 
chemickom 
laboratóriu, 
dodržiavať zásady 
bezpečnej práce s 
chemickými 
látkami v praxi, 
vedieť používať 
ochranné pomôcky 
(okuliare, rukavice, 
ochranný štít), 

ENV, RLK, OZO 

  1. - Oboznámenie s 
obsahom učiva 
chémie 7. ročníka 

  2. - Čo skúma chémia?  

  3. - Vyskytujú sa všetky 
látky v prírode? 
Šetrime prírodné 
suroviny 

  4.-5 - Oboznamujeme sa 
s chemickým 
laboratóriom 

  6.-7 - Laboratórne 
pomôcky 



poznať laboratórne 
pomôcky: 
skúmavka, kadička, 
banka, 
kryštalizačná 
miska, filtračný 
lievik, filtračný 
papier, držiak, 
kruh, svorka, 
stojan, chladič, 
odparovacia miska, 
hodinové sklíčko, 
laboratórna lyžička, 
kahan, tyčinka, 
odmerný valec, 
pipeta 

X. 
  

Aké vlastnosti majú 
látky? 

- skupenstvo, 
vôňa/zápach, 
vzhľad, farba, 
horľavosť, 
rozpustnosť  

 - zistiť 
pozorovaním 
vlastnosti 
konkrétnych látok, 
uviesť príklady 
látok rozpustných a 
nerozpustných vo 
vode, rozvíjať 
schopnosť 
pozorovania látok, 
využívať 
pozorovanie pri 
bežných 
činnostiach, 
získavať a rozvíjať 
experimentálne 
zručnosti, 
spoznávať 
laboratórne 
pomôcky a 
laboratórne 
postupy 

OZO, ENV 

  8. - Skúmame vlastnosti 
látok pozorovaním  

  9. - Skúmame vlastnosti 
látok pokusmi 

    Skúmame látky  - častice látok (len 
ako guľôčky rôznej 
veľkosti a 
hmotnosti)  tuhé, 
kvapalné, plynné 
látky teplota 

- vedieť, že látky sú 
zložené z častíc, na 
príklade vody 
poznať tri 
skupenstvá látok a 
premeny medzi 

ENV, TBZ, OZO 

  10. - Z čoho sú látky 
zložené? 
Skupenstvo 
chemických látok. 
Pripravme z 



chemických látok 
zmesi 

tuhnutia, topenie, 
varu, chemicky 
čisté látky, 
rovnorodé 
a rôznorodé zmesi, 
vodný roztok, 
nasýtený roztok, 
rozpúšťadlo, 
rozpustená látka, 
usadzovanie, 
filtrácia, 
odparovanie, 
destilácia, 
kryštalizácia, 
filtračná aparatúra, 
destilačná 
aparatúra 

nimi, rozpoznať 
chemicky čisté 
látky, rôznorodé 
zmesi, rovnorodé 
zmesi (roztoky 
tuhé, kvapalné 
a plynné), uviesť 
príklady vodných 
roztokov 
používaných 
v domácnosti, 
uviesť príklady 
základných metód 
oddeľovania zložiek 
zmesí 
(usadzovanie, 
filtrácia, 
odparovanie, 
destilácia, 
kryštalizácia), 
poznať využitie 
metód oddeľovania 
zložiek zmesí 
v praktickom 
živote, poznať 
pomôcky 
používané pri 
filtrácii, vykonať 
filtráciu podľa 
návodu, vedieť 
pozorovať javy 
sprevádzajúce 
pokus, vyhodnotiť 
a interpretovať ich, 
vedieť zaznamenať 
výsledok pokusu, 
poznať pomôcky 
používané pri 
kryštalizácii / 
destilácii   

  11.-12 - Chemicky čisté látky 
a zmesi 

  13. - Typy zmesí 

XI. 14.-15 - Ako oddelíme 
zložky zo zmesí? 

  16. - Príprava na 1. 
laboratórnu prácu  

  17. - 1. laboratórna 
práca: Filtrácia 

  18. - Príprava na 2. 
laboratórnu prácu  

  19. - 2. laboratórna 
práca: Kryštalizácia 
/ Destilácia 

  20.-21 - Roztoky 

XII. 22.-23 - Zhrnutie a 
opakovanie učiva 

    Voda a vzduch - zrážková, 
povrchová, 
podzemná, pitná, 
úžitková, 
odpadová, 
destilovaná, 
minerálna voda, 
čistenie vôd, 
kadička, odmerný 
valec, odmerná 
banka, odmerná 

- spoznať 
najdôležitejšie 
vlastnosti vody, 
poznať význam 
vody pre život 
človeka, zvieratá 
a rastliny, poznať 
rozdelenie vôd 
podľa výskytu 
(zrážková, 
povrchová, 

ENV, RLK, OZO 

  24. - Je voda dôležitá? 

  25. - Druhy vôd 

  26.-29 - Voda - projekty 
žiakov 

I. 30. - 3. laboratórna 
práca: Meranie 
objemu vody 
rôznymi odmernými 
nádobami 

  31. - Čo je vzduch? 



  32. - Znečistenie vzduchu skúmavka, pipeta, 
hlavné zložky 
vzduchu, 
skleníkové plyny, 
ozónová diera, 
ozónová vrstva, 
skleníkový efekt, 
zdroje znečistenia 
ovzdušia 

podzemná, 
minerálna) a  
použitia (pitná, 
úžitková, 
odpadová, 
destilovaná), 
vysvetliť rozdiely 
medzi rôznymi 
druhmi vôd, poznať 
možnosti úpravy 
a čistenia vôd, 
poznať dôsledky 
znečistenia vôd, 
vyhodnocovať 
správy týkajúce sa 
znečistenia vody 
chemickými 
látkami spôsobené 
činnosťou 
priemyselných 
podnikov (stavba 
priemyselných zón, 
havárie), získať 
zručnosť pri 
manipulácii s 
odmernými 
nádobami, 
porovnať presnosť 
merania objemu 
pomocou nich, 
vymenovať hlavné 
zložky vzduchu, 
skleníkové plyny 
(napr. oxid 
uhličitý), poznať 
hlavné zdroje 
znečistenia 
ovzdušia 
(spaľovanie 
odpadov – potreba 
separovaného 
zberu), poznať 
význam kyslíka pre 
živé organizmy, 
poznať príčiny 
vzniku ozónovej 
diery 
a skleníkového 
efektu a ich 
následky pre našu 
planétu, význam 
ozónovej vrstvy, 

II. 33.-36 - Vzduch - projekty 
žiakov 



spoznať vzduch ako 
zmes,chápať 
význam vzduchu 
a dôležitosť 
ochrany ovzdušia, 
vyhodnocovať 
správy týkajúce sa 
znečistenia 
vzduchu 
chemickými 
látkami spôsobené 
činnosťou 
priemyselných 
podnikov, získavať 
informácie 
a tvorivo ich 
spracovávať, 
podieľať sa na práci 
v skupine, 
prezentovať 
a obhájiť svoju 
prácu, upevniť 
pojmy a zručnosti  

  

  

Spoznávame 
chemické reakcie 
v našom okolí 

- fyzikálny dej, 
chemický dej, 
chemická reakcia, 
reaktant, produkt, 
schéma chemickej 
reakcie, zákon 
zachovania 
hmotnosti pri 
chemických 
reakciách,chemické 
zlučovanie, 
chemický rozklad, 
horenie, horľaviny, 
požiar, hasiace 
prístroje, hasiace 
látky, bezpečnosť 
práce v chemickom 
laboratóriu  

- poznať fyzikálne 
deje, vymenovať 
príklady fyzikálnych 
dejov, poznať 
chemické deje, 
vymenovať príklady 
chemických dejov, 
rozlíšiť fyzikálny 
a chemický dej, 
chápať chemickú 
reakciu ako 
chemický dej, 
uviesť príklady 
chemických reakcií 
z bežného života, 
rozlíšiť reaktanty 
a produkty, slovne 
zapísať schému 
chemickej reakcie, 
poznať zákon 
zachovania 
hmotnosti pri 

ENV, OZO, MDV, 
OSR 

  37. - Fyzikálne a 
chemické deje 

  38. - Skúmanie 
fyzikálnych a 
chemických dejov 

III. 39. - Čo sú chemické 
reakcie? 

  40. - Zákon zachovania 
hmotnosti pri 
chemických 
reakciách 

  41. - Chemické 
zlučovanie 

  42. - Chemický rozklad  

  43. - Opakovanie učiva 

  44. - Čo je horenie? 

  45. - Horľaviny 

IV. 46. - Požiar a jeho 
hasenie 



  47. - Hasiace látky chemických 
reakciách, na 
príkladoch rozlíšiť 
reakcie 
chemického 
rozkladu 
a chemického 
zlučovania, poznať 
príklady 
chemického 
zlučovania 
a chemického 
rozkladu v bežnom 
živote, chápať 
horenie ako 
chemickú reakciu, 
vymenovať príklady 
horľavých látok, 
poznať tri 
podmienky, ktoré 
musia byť splnené 
na horenie látok, 
poznať označenie 
horľavín, chápať 
požiar ako 
nežiaduce horenie, 
vedieť sa správať 
v prípade 
vypuknutia požiaru, 
poznať telefónne 
číslo, ktoré 
združuje hasičov, 
záchrannú 
zdravotnícku 
službu a políciu – 
112, vedieť, kde sú 
v škole umiestnené 
hasiace prístroje 
a hasiace 
zariadenia, poznať 
umiestnenie 
únikových 
východov v škole, 
vysvetliť podstatu 
hasenia horiacich 
látok, vymenovať 
niektoré hasiace 
látky (voda, piesok, 
oxid uhličitý), 
opísať spôsoby 
správneho hasenia 
konkrétnych látok ,  

  48. - 4. laboratórna 
práca: Hasenie 
plameňa oxidom 
uhličitým 



poznať základné 
piktogramy (napr. 
žieravina, 
horľavina), vedieť 
používať ochranné 
pomôcky (okuliare, 
rukavice, ochranný 
štít)  

  
  

Zmeny pri 
chemických reakciách 

- energetické 
zmeny pri 
chemických 
reakciách,teplo, 
rýchlosť chemickej 
reakcie, pomalé a 
rýchle reakcie, 
zrážka častíc, 
faktory 
ovplyvňujúce 
rýchlosť 
chemických reakcií 
- koncentrácia, 
teplota, veľkosť 
povrchu tuhého 
reaktantu, 
katalyzátor   

- poznať reakcie, 
pri ktorých sa 
energia (vo forme 
tepla) uvoľňuje 
a pri ktorých sa  
energia (vo forme 
tepla) spotrebuje 
s dôrazom na 
bežný život, 
rozlišovať pomalé 
a rýchle reakcie, 
poznať príklady 
pomalých 
a rýchlych reakcií 
v bežnom živote, 
vedieť, ktoré zrážky 
častíc spôsobia 
chemickú reakciu, 
vedieť vymenovať 
faktory 
ovplyvňujúce 
rýchlosť 
chemických reakcií, 
vymenovať príklady 
reakcií v bežnom 
živote, ktorých 
rýchlosť 
regulujeme a 
vedieť ich 
zdôvodniť  

OSR, OZO, ENV, 
TBZ 

  49. - Chemické reakcie, 
pri ktorých sa 
uvoľňuje teplo  

  50. - Chemické reakcie, 
pri ktorých sa 
spotrebúva teplo  

  51. - Pomalé a rýchle 
chemické reakcie v 
bežnom živote 

  52. - Ako prebiehajú 
chemické reakcie? 

V. 53. - Vplyv množstva 
častíc a teploty na 
rýchlosť chemických 
reakcií 

  54. - Vplyv veľkosti 
povrchu tuhého 
reaktantu a 
katalyzátorov na 
rýchlosť chemických 
reakcií 

  55. - 5. laboratórna 
práca: Skúmanie 
vplyvu rôznych 
látok na rýchlosť 
rozkladu peroxidu 
vodíka 

  56.-57 - Opakovanie učiva 

  58.-62 - Žiacke projekty 

VI. 63.-66 - Záverečné 
opakovanie učiva 

 

 

 

 

 

 



8. ročník 
 

     Mesiac Hodina Tematický celok Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové témy 

IX. 
  

Opakovanie učiva 7. 
ročníka 

- chemická látka, 
rovnorodá a 
rôznorodá zmes, 
metódy na 
oddeľovanie látok 
zo zmesí, chemický 
dej, fyzikálny dej, 
reaktanty, 
produkty, zákon 
zachovania 
hmotnosti, 
chemické 
zlučovanie, 
chemický rozklad, 
horenie, horľavina, 
 požiar, hasenie, 
piktogramy, 
exotermické 
a endotermické 
reakcie, pomalé a 
rýchle reakcie, 
faktory 
ovplyvňujúce 
rýchlosť reakcií  

Poznať vlastnosti 
látok na základe 
pozorovania a 
pokusu, vedieť 
rozlíšiť chemické 
látky od zmesí, 
deliť zmesi na 
rovnorodé a 
rôznorodé, poznať 
metódy na 
oddeľovanie látok 
zo zmesí, chápať 
vodu a vzduch ako 
látky nevyhnutmé 
pre život. 
Vymenovať 
príklady fyzikálnych 
a chemických 
dejov, vedieť ich 
rozlíšiť, poznať 
niektoré chemické 
reakcie z bežného 
života, vedieť 
v nich určiť 
reaktant a produkt, 
rozlíšiť na 
príkladoch reakcie 
chemického 
zlučovania 
a chemického 
rozkladu. Chápať 
horenie ako 
chemický dej, 
vedieť 3 
podmienky, ktoré 
musia byť splnené 
na horenie, poznať 
príčiny a dôsledky 
horenia, 
vymenovať príklady 
horľavých a 
nehorľavých látok, 
chápať požiar ako 
nežiadúce horenie, 
vysvetliť podstatu 
hasenia horiacich 
látok, poznať 
zásady hasenia, 

ENV, OZO, TBZ, 
OSR 

  1. - Látky a ich 
vlastnosti, 
rovnorodé a 
rôznorodé zmesi, 
voda, 
vzduch.Fyzikálne 
a chemické deje, 
chemické reakcie, 
chemické 
zlučovanie, 
chemický rozklad 

  2. - Horenie, požiar a 
jeho hasenie, 
exotermické 
a endotermické 
reakcie.Pomalé 
a rýchle chemické 
reakcie, faktory 
ovplyvňujúce 
rýchlosť reakcií 



vedieť telefónne 
číslo požiarnych 
útvarov, vedieť 
rozlíšiť piktogram 
horľaviny. Poznať 
reakcie, pri ktorých 
sa teplo (energia) 
uvoľňuje a pri 
ktorých sa teplo 
(energia) 
spotrebuje 
s dôrazom na 
bežný život. Vedieť 
rozlíšiť pomalé 
a rýchle reakcie na 
príkladoch zo 
života a z prírody 
(výbuch plynu, 
hrdzavenie železa, 
vznik uhlia, 
znehodnocovanie 
potravín na 
vzduchu, 
horenie...).  

    Zloženie látok - chemický prvok, 
chemická zlúčenia, 
značka prvku, 
chemický vzorec- 
častice látok, atóm, 
elektrónový obal 
atómu, jadro 
atómu, 
mikročastice 
(protón, elektrón, 
neutrón) 
protónové číslo, 
názvy a značky 
prvkov,  

Rozlíšiť prvky 
a zlúčeniny. 
Definovať atóm, 
chápať význam 
atómov ako 
základnej stavebnej 
jednotky všetkých 
látok, 
charakterizovať 
časticové zloženie 
atómu, poznať 
označenie 
elektrického náboja 
protónov, 

ENV, OZO, OSR 

  3. - Chemické prvky 
a zlúčeniny 

  4. - Atómy a chemické 
prvky 

  5. - Názvy a značky 
chemických prvkov 

  6.-7 - Molekuly 
a chemické 
zlúčeniny 

X. 8. - Ióny 

  9. - Chemické vzorce 
a oxidačné číslo 

  10. - Chemická väzba 



  11.-12 - Opakovanie učiva dvojatómová, 
trojatómová, 
viacatómová 
molekula, chemický 
vzorec- ión, kladný 
ión – katión, 
záporný ión - 
anión, oxidačné 
číslo – kladné, 
záporné, nulové, 
názvoslovné 
prípony, chemická 
väzba – kovalentná 
a iónová, spoločný 
elektrónový pár, 
systematizácia 
poznatkov  

elektrónov, 
neutrónov. Poznať 
význam značiek 
chem. prvkov, 
poznať slovenské 
názvy a značky 
prvkov: Ag, Al, Au, 
C, Ca, Cl, Cu, F, Fe, 
H, He, Hg, I, K, Mg, 
Mn, N, Na, O, P, Pb, 
S, Se, Si, Zn. Určiť 
druh a počet 
atómov 
v konkrétnom 
príklade molekuly. 
Zapísať a prečítať 
vzorce 
dvojatómových a 
viacatómových 
molekúl (napr. H2, 
O2, Cl2, CO2, H2O). 
Charakterizovať 
ióny, zapísať 
a vysvetliť vznik 
iónov z atómov, 
rozoznať ióny, 
ktoré sa 
nachádzajú 
v minerálnych 
vodách 
používaných 
v domácnosti. 
Vedieť, čo je 
oxidačné číslo a na 
čo slúži, poznať 
názvoslovné 
prípony. Vysvetliť 
vznik chemickej 
väzby a schopnosť 
atómov zlučovať 
sa, znázorniť vznik 
chemickej väzby 
v molekulách H2, 
Cl2, HCl, NaCl. 
Upevniť, preveriť 
pojmy, vedomosti.  

    Chemické prvky - Periodická sústava 
prvkov, periódy, 
skupiny, Periodický 
zákon, kovy, 
polokovy a nekovy, 

Poznať význam 
objavu periodickej 
sústavy prvkov 
a meno autora (D. 
I. Mendelejev), 

ENV, OZO, TBZ 

  13. - Periodická tabuľka 
prvkov 

XI. 14. - Kovy, polokovy a 
nekovy 



  15. - Vodík železo, oceľ, 
alkalické kovy 

určiť počet radov 
a stĺpcov 
v periodickej 
tabuľke prvkov, 
vedieť určiť 
umiestnenie 
(perióda a skupina) 
konkrétneho prvku 
na základe hodnoty 
protónového čísla, 
zapísať protónové 
číslo atómov, určiť 
počet elektrónov v 
atóme z hodnoty 
protónového čísla, 
chápať genialitu 
Mendelejeva pri 
tvorbe PSP.  
Pochopiť význam 
usporiadania 
prvkov pre zistenie 
ich základných 
vlastností. Poznať 
vlastnosti kovov, 
polokovov 
a nekovov 
dôležitých 
v bežnom živote, 
uviesť význam 
katiónov železa, 
horčíka a vápnika 
pre ľudský 
organizmus a ich 
potravinové zdroje, 
zdôvodniť 
negatívny vplyv 
nadbytku NaCl 
v potrave človeka. 
Vymenovať 
základné vlastnosti 
– skupenstvo, 
farba, reaktivita, 
význam a použitie 
vodíka a kyslíka. 
 Vykonať podľa 
návodu žiacky 
pokus, pozorovať 
javy sprevádzajúce 
pokus, vyhodnotiť 
a interpretovať ich, 
zaznamenať 
výsledok pokusu. 

  16. - 1. laboratórna práca 
– Príprava a dôkaz 
vodíka. 

  17. - Kyslík 

  18. - 2. laboratórna práca 
– Príprava a dôkaz 
kyslíka 

  19. - Železo – 
najvýznamnejší kov 

  20. - Sodík a draslík - 
alkalické kovy 

XII. 21.-22 - Opakovanie učiva 



Poznať význam 
železa v priemysle, 
poznať železo ako 
biogénny prvok. 
Charakterizovať 
alkalické kovy (ich 
umiestnenie v PSP, 
vlastnosti 
a použitie), poznať 
sodík a draslík ako 
biogénne prvky.  

    Chemické zlúčeniny - voda, tvrdosť 
vody, minerálna, 
pitná, destilovaná 
voda, oxidy, názvy 
oxidov, vzorce 
oxidov, vlastnosti 
a použitie oxidov, 
kyseliny, 
bezkyslíkaté 
kyseliny – 
chlorovodíková, 
fluorovodíková, 
bromovodíková, 
jodovodíková, 
kyslíkaté kyseliny, 
názvy kyselín, 
vzorce kyselín, 
hydroxidy, názvy 
hydroxidov, vzorce 
hydroxidov, kyslý, 
neutrálny 
a zásaditý roztok, 
indikátory, lakmus, 
fenolftaleín, pH, 
soľ, názvy solí, 
vzorce solí  

Poznať význam 
vody pre život. 
Charakterizovať 
oxidy, určiť 
oxidačné čísla 
atómov prvkov 
v oxidoch. Vedieť 
tvoriť vzorce 
a názvy oxidov. 
Poznať oxidy, ktoré 
reakciou s vodou 
spôsobujú kyslé 
dažde, poznať 
príčiny vzniku 
uvedených oxidov, 
poznať vplyv 
kyslých dažďov na 
životné prostredie 
a možnosti 
obmedzenia ich 
vzniku. Poznať 
vlastnosti kyselín, 
chápať 
nebezpečenstvo 
práce s kyselinami, 
vedieť poskytnúť 
prvú pomoc pri 
poleptaní, 
charakterizovať 
bezkyslíkaté 

ENV, OZO, OSR, 
MDV   23. - Voda 

  24. - Oxidy 

  25.-27 - Názvoslovie oxidov 

I. 28. - Oxidy 
v stavebníctve, 
v životnom 
prostredí 

  29. - Kyseliny, 
bezkyslíkaté 
kyseliny 

  30. - Kyslíkaté kyseliny 

  31.-33 - Názvoslovie kyselín 

II. 34. - Hydroxidy 

  35.-36 - Názvoslovie 
hydroxidov 

  37. - Kyslosť a zásaditosť 
vodných roztokov 

  38. - 3. laboratórna práca 
-  Meranie pH 
rôznych látok 

III. 39.-40 - Opakovanie učiva 

  41.-42 - Soli – vlastnosti, 
použitie, 
najvýznamnejšie 
soli 

  43.-45 - Názvoslovie solí 

IV. 46. - 4. laboratórna práca 
– Príprava solí 



  47.-49 - Opakovanie učiva kyseliny, poznať 
výskyt a funkciu 
kyseliny 
chlorovodíkovej v 
ľudskom 
organizme. 
Rozoznať rozdiel 
v zložení 
kyslíkatých a 
bezkyslíkatých 
kyselín, vedieť ako 
sa kyseliny štiepia 
vo vode, poznať 
najznámejšie 
kyseliny – ich 
vlastnosti, použitie. 
Vedieť tvoriť vzorce 
a názvy kyselín. 
Poznať vlastnosti 
hydroxidov, chápať 
nebezpečenstvo 
práce s hydroxidmi, 
vedieť poskytnúť 
prvú pomoc pri 
poleptaní, vedieť 
ako sa hydroxidy 
štiepia vo vode, 
poznať 
najznámejšie 
hydroxidy – ich 
vlastnosti, použitie 
a význam. Vedieť 
tvoriť vzorce 
a názvy 
hydroxidov. 
Vysvetliť kyslosť 
a zásaditosť 
vodných roztokov 
(H+, OH-), vedieť 
prakticky určiť, či je 
roztok kyslý, 
zásaditý alebo 
neutrálny, chápať 
význam kyslosti 
a zásaditosti 
roztokov  v prírode 
(pôda), v tele (krv, 
ústna dutina), 
v potravinách. 
Vykonať podľa 
návodu žiacky 
pokus, vedieť 



prakticky určiť či je 
roztok kyslý 
zásaditý alebo 
neutrálny, vedieť 
pracovať 
s roztokmi 
indikátorov 
a indikátorovými 
papierikmi, 
zaznamenať 
výsledok pokusu. 
Vedieť 
charakterizovať soli 
– zlúčeniny 
odvodené od 
kyselín, poznať 
spôsoby ich 
prípravy, 
vymenovať 
vlastnosti 
najznámejších solí 
a ich využitie 
v praktickom 
živote.  Vedieť 
tvoriť vzorce 
a názvy solí 
bezkyslíkatých 
kyselín a kyseliny 
dusičnej, sírovej 
a uhličitej.  

    Chemické reakcie - chemická reakcia, 
chemická rovnica, 
Zákon zachovania 
hmotnosti, 
neutralizácia, 
redoxná reakcia, 
oxidačno-redukčná 
reakcia, oxidácia, 
redukcia  

Chápať chemickú 
reakciu ako dej, pri 
ktorom sa látky 
menia, poznať 
zápis chemickej 
reakcie – chemickú 
rovnicu, ako 
dôsledok platnosti  
zákona zachovania 
hmotnosti, vedieť 
zapísať jednoduché 
reakcie chemickými 
rovnicami. Vedieť 
zapisovať chemické 
rovnice. Opísať 

ENV, OZO, RLK 

  50. - Chemické reakcie a 
chemické rovnice 

  51.-52 - Zápis chemických 
rovníc 
jednoduchých 
chemických reakcií 

V. 53. - Neutralizácia 

  54. - Zápis 
neutralizačných 
rovníc 

  55. - 5. laboratórna práca 
- Neutralizácia 

  56. - Redoxné reakcie 

  57. - Oxidácia, redukcia 



  58.-59 - Opakovanie učiva neutralizáciu ako 
chemickú reakciu 
kyseliny 
chlorovodíkovej s 
hydroxidom 
sodným a zapísať 
chemickou 
rovnicou, uviesť 
príklady využitia 
neutralizácie, 
chápať význam 
neutralizácie pri 
poskytovaní prvej 
pomoci pri 
poleptaní 
žieravinami. Vedieť 
chemickou 
rovnicou zapísať 
neutralizáciu. 
Vykonať podľa 
návodu žiacky 
pokus, pozorovať 
javy sprevádzajúce 
pokus, vyhodnotiť 
a interpretovať ich, 
zaznamenať 
výsledok pokusu. 
Uviesť príklady 
priebehu oxidačno-
redukčných reakcií 
v bežnom živote, 
chápať význam 
redoxných reakcií 
pre existenciu 
života na Zemi a pri 
chemickej výrobe. 
Pomenovať dej, pri 
ktorom sa oxidačné 
číslo atómu 
zvyšuje, pri ktorom 
sa oxidačné číslo 
atómu znižuje.  

VI. 

  

Žiacke projekty 
a záverečné 
opakovanie učiva 

  Vyhľadať 
informácie a 
materiál k 
zhotoveniu 
projektov (učebňa 
IKT, literatúra, 
časopisy). Zhotoviť 
a prezentovať 
projekty. 
Zopakovať 

TBZ, OSR 

  60.-62 - Žiacke projekty 

  63.-66 - Záverečné 
opakovanie učiva 



prebraté učivo 
a preveriť 
vedomosti.  

 

 

9. ročník 
 

     Mesi
ac 

Hodi
na Tematický celok 

Obsahový 
štandard 

Výkonový 
štandard 

Prierezové 
témy 

IX.   Opakovanie učiva 8. ročníka - atómy, 
molekuly 
a ióny, 
chemická 
väzba, zmes, 
rovnorodá a 
rôznorodá 
zmes, vodný 
roztok, 
nasýtený 
roztok, 
rozpúšťadlo, 
rozpustená 
látka, 
periodická 
sústava 
prvkov, prvky, 
zlúčeniny, 
kyseliny, 
hydroxidy, soli, 
chemické 
reakcie, zákon 
zachovania 
hmotnosti, 
chemické 
rovnice, 
neutralizácia, 
redoxná 
reakcia 

Poznať častice 
látok a typy 
chemických 
väzieb vo 
vybraných 
látkach, rozlíšiť 
rovnorodú 
a rôznorodú 
zmes, poznať 
význam vody 
ako 
rozpúšťadla, 
uviesť príklady 
vodných 
roztokov 
používaných 
v domácnosti, 
vedieť určiť 
umiestnenie 
prvku na 
základe 
hodnoty 
protónového 
čísla, poznať 
vlastnosti, 
zlúčeniny 
a použitie 
vodíka, kyslíka, 
alkalických 
kovov, železa, 
poznať 
zloženie, 
rozdelenie 
kyselín, 
vlastnosti 
a použitie 
kyselín, poznať 
zloženie, vlast
nosti 
a použitie 
hydroxidov, 

ENV, OZO, 
OSR   1. - Zloženie látok, rozdelenie látok, 

chemické reakcie 
  2.-3 - Názvoslovie anorganických zlúčenín - 

oxidy, kyseliny, hydroxidy a soli 
X. 4. - Zápis jednoduchých chemických 

reakcií pomocou chemických rovníc 



poznať 
zloženie 
a vlastnosti 
solí, chápať 
chemickú 
reakciu ako 
dej, pri ktorom 
sa látky menia, 
poznať zápis 
chemickej 
reakcie, 
chemickú 
rovnicu chápať 
ako dôsledok 
platnosti  
zákona 
zachovania 
hmotnosti, 
vedieť zapísať 
jednoduché 
reakcie 
chemickými 
rovnicami, 
poznať princíp 
neutralizácie 
a redoxnej 
reakcie, 
príklady 
takýchto 
reakcií a ich 
využitie. 

    Chemické výpočty - látkové 
množstvo, 
jednotka 
látkového 
množstva – 
mol, molárna 
hmotnosť, 
jednotka 
molárnej 
hmotnosti, 
vyjadrovanie 

Porovnať 
hmotnosť 1 
mólu atómov 
rôznych 
prvkov, 
vypočítať 
molárnu 
hmotnosť 
zlúčenín zo 
známych 
molárnych 

ENV, OZO, 
MDV   5. - Látkové množstvo  

  6. - Molárna hmotnosť 

XI. 7.-8 - Výpočet látkového množstva a  
molárnej hmotnosti  

  9. - Vyjadrovanie zloženia roztokov. 
Hmotnostný zlomok 

  10.-
11 

- Výpočet hmotnostného zlomku 

XII. 12.-
13 

- Riešenie úloh 



I. 14. - 1. laboratórna práca: Príprava 
roztokov 

zloženia 
roztokov 
pomocou 
hmotnostného 
zlomku  

hmotností 
atómov prvkov 
tvoriacich 
zlúčeninu, 
vypočítať 
látkové 
množstvo, ak 
je zadaná 
hmotnosť látky 
a molárna 
hmotnosť 
látky, 
vypočítať 
hmotnosť látky 
a vody 
potrebnej na 
prípravu 
roztoku s 
určitou 
hmotnosťou a 
hmotnostného 
zlomku zložky 
roztoku, 
poznať zásady 
bezpečnej 
práce 
v chemickom 
laboratóriu, 
poznať 
základné 
piktogramy, 
poznať 
telefónne čísla 
prvej pomoci, 
dodržiavať 
zásady 
bezpečnej 
práce 
v chemickom 
laboratóriu, 
dodržiavať 
zásady 
bezpečnej 
práce 
s chemickými 
látkami 
v praxi, vedieť 
používať 
ochranné 
pomôcky 
(okuliare, 
rukavice, 



ochranný štít), 
poznať 
pomôcky 
používané pri 
laboratórnej 
práci, vykonať 
prácu podľa 
návodu, vedieť 
pozorovať javy 
sprevádzajúce 
pokus, 
vyhodnotiť 
a interpretovať 
ich, vedieť 
zaznamenať 
výsledok 
pokusu, 
pripraviť 
roztok 
s daným 
hmotnostným 
zlomkom, 
upevniť pojmy 
a zručnosti. 

  
  

Vlastnosti jednoduchých organických 
látok 

- anoorganické 
zlúčeniny 
uhlíka, 
organické 
zlúčeniny 
uhlíka, 
organická 
chémia, 
štvorväzbovosť 
atómu uhlíka, 
uhlíkový 
reťazec 

Ppochopiť 
význam uhlíka, 
vymenovať 
príklady 
anorganických  
a organických 
zlúčenín, 
rozlíšiť 
anorganické 
a organické 
zlúčeniny, 
poznať 
predmet 
štúdia 
organickej 
chémie, rozlíšiť 
a zapísať 
otvorený 
a uzavretý 
reťazec, 
reťazec 
s jednoduchou
, dvojitou 
a trojitou 
väzbou.   

ENV, OZO, 
MDV 

  15. - Organické zlúčeniny a organická 
chémia 

  16. - Zdroje uhľovodíkov - uhlie, ropa 
a zemný plyn a životné prostredie 

II.   Uhľovodíky - prírodné 
zdroje 

Ppoznať 
prírodné 

OZO, ENV, 
KDV   17. - Alkány, cykloalkány 



  18.-
19 

- Alkény uhľovodíkov, 
znečistenie 
životného 
prostredia, 
uhľovodíky 
v uhlí, rope 
a zemnom 
plyne, alkány, 
alkény, etén, 
alkíny, etín,  
trojitá väzba, 
arény, 
aromatické 
jadro, benzén 

zdroje 
uhľovodíkov, 
uviesť 
negatívne 
vplyvy ťažby 
uhlia a ropy 
a produktov 
vznikajúcich 
pri ich 
spaľovaní na 
životné 
prostredie, 
poznať 
uhľovodíky 
nachádzajúce 
sa v 
prírodných 
zdrojoch 
uhľovodíkov, 
opísať 
vlastnosti 
(skupenstvo, 
horľavosť, 
výbušnosť), 
výskyt 
a použitie 
metánu, 
etánu, 
propánu 
a butánu, 
poznať 
použitie 
propán-
butánovej 
zmesi 
a vysvetliť, aké 
nebezpečenstv
o hrozí pri 
unikaní tejto 
zmesi 
z tlakovej 
nádoby 
v uzavretom 
priestore, 
poznať typ 
väzby medzi 
atómami 
v alkánoch, 
napísať vzorce 
alkánov: 
metán, etán, 
propán, 

III. 20. - Alkíny 

  21. - Arény 

  22. - Opakovanie  



bután...dekán, 
vymenovať 
produkty 
horenia 
uhľovodíkov, 
poznať typ 
väzby medzi 
atómami 
v alkánoch, 
napísať vzorce 
alkénov: etén, 
opísať jeho 
vlastnosti 
(skupenstvo, 
horľavosť, 
výbušnosť), 
poznať typ 
väzby medzi 
atómami 
v alkénoch, 
napísať vzorce 
alkínov: etín, 
opísať jeho 
vlastnosti 
(skupenstvo, 
horľavosť, 
výbušnosť), 
opísať 
vlastnosti, 
štruktúru 
a použitie 
benzénu.  

    Deriváty uhľovodíkov - deriváty 
uhľovodíkov, 
charakteristick
á skupina, 
uhľovodíkový 
zvyšok, 

Vvyznačiť na 
konkrétnych 
príkladoch 
derivátov 
uhľovodíkov 
charakteristick

OZO, ENV, 
MDV, TBZ   23. - 2. laboratórna práca: Dôkaz prvkov 

viazaných v organických zlúčeninách 
IV. 24. - Čo sú deriváty uhľovodíkov? 

Uhľovodíkový zvyšok, 
charakteristická skupina 



  25.-
27 

- Rozdelenie derivátov uhľovodíkov 
(Halogénderiváty, Hydroxyderiváty, 
Karbonylové zlúčeniny, Karboxylové 
kyseliny) 

halogénderivát
y, 
hydroxyderivát
y, alkoholy, 
fenoly - 
metanol, 
etanol, 
karbonylové 
zlúčeniny  - 
acetón, 
karboxylové 
kyseliny  - 
kyselina 
mravčia, 
kyselina 
octová 

ú skupinu 
a uhľovodíkov
ý zvyšok, 
roztriediť 
príklady 
zlúčenín na 
uhľovodíky 
a deriváty 
uhľovodíkov, 
poznať názov 
a vzorec 
chlórmetánu, 
poznať 
najdôležitejšie 
vlastnosti 
a možnosti 
využitia 
chloroformu, 
vysvetliť, 
prečo sa 
halogénderivát
y uhľovodíkov 
zaraďujú 
medzi 
ekologické 
jedy, 
zdôvodniť 
nebezpečenstv
o používania 
freónov, 
poznať názov 
a vzorec 
metanolu 
a etanolu, 
poznať 
najdôležitejšie 
vlastnosti 
a možnosti 
využitia 
metanolu 
a etanolu, 
poznať vplyv 
metanolu 
a etanolu na 
ľudský 
organizmus, 
dôsledky 
použitia 
etanolu ako 
návykovej 
látky, poznať 
najdôležitejšie 



vlastnosti 
a možnosti 
využitia 
acetónu, 
poznať vplyv 
acetónu na 
ľudský 
organizmus, 
poznať 
spôsoby 
zneškodňovani
a zvyškov 
farieb ako 
nebezpečných 
odpadov, 
poznať pôvod 
názvu kyseliny 
mravčej, 
poznať názov 
a vzorec 
kyseliny 
mravčej 
a kyseliny 
octovej, 
poznať 
najdôležitejšie 
vlastnosti 
a možnosti 
využitia 
kyseliny 
octovej, 
získavať 
informácie 
a tvorivo ich 
spracovať, 
podieľať sa na 
práci 
v skupine, 
prezentovať 
a obhájiť svoju 
prácu, utriediť 
pojmy 
a zručnosti. 

V.   Organické látky v živých organizmoch - prírodné 
látky, 
fotosyntéza, 

Charakterizova
ť prírodné 
zlúčeniny - 

OZO, ENV, 
MDV, TBZ   28.-

29 
- Prírodné látky - sacharidy, tuky a 

bielkoviny 



VI. 30. - 3. laboratórna práca : Sacharidy sacharidy - 
dôkazové 
reakcie 
sacharidov, 
tuky, 
bielkoviny, 
význam 
prírodných 
látok pre 
zdravý vývin 
človeka 

tuky, cukry, 
bielkoviny - 
zloženie, 
výskyt, význam 
pre človeka, 
poznať 
základné 
pravidlá 
zdravej výživy, 
uskutočniť 
dôkazové 
reakcie 
glukózy 
a škrobu, 
dodržiavať 
zásady 
bezpečnej 
práce 
v chemickom 
laboratóriu, 
vykonať prácu 
podľa návodu, 
vedieť 
pozorovať javy 
sprevádzajúce 
pokus, 
vyhodnotiť 
a interpretovať 
ich, vedieť 
zaznamenať 
výsledok 
pokusu. 

    Organické látky v bežnom živote - plasty, 
syntetické 
vlákna, mydlá, 
pracie 
prostriedky, 
saponáty, 
kozmetické 
prípravky, 
pesticídy, 
lieky, drogy  

Vvymenovať 
príklady 
a použitie 
plastov 
a syntetických 
vláken, uviesť 
výhody 
a nevýhody 
používania 
plastov, 
pesticídy - 
opísať výhody 
a nevýhody ich 
používania, 
poznať účinky 
skupín liekov 
(antibiotiká, 
analgetiká, 
antipyretiká), 
uviesť príklady 

ENV, OZO, 
OSR   31. - Plasty a syntetické vlákna, pesticídy, 

lieky 
  32. - Drogy, látky ohrozujúce človeka 

a životné prostredie 
. 33. - Záverečné opakovanie 



a negatívne 
pôsobenie 
tolerovaných 
a zakázaných 
drog. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


