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1. Charakteristikaučebného predmetu: 

 
  Predmet chémia svojim experimentálnym charakterom vyučovania umoţňuje ţiakom hlbšie 
porozumieť zákonitostiam chemických javov a procesov. Obsah učiva tvoria poznatky 
o vlastnostiach a pouţití látok, s ktorými sa ţiaci stretávajú v kaţdodennom ţivote (chémia 
potravín a nápojov, kozmetiky, liečiv, čistiacich prostriedkov, atď.). 
 
  Pri štúdiu chémie si ţiaci osvojujú dôleţité spôsobilosti špecifickými poznávacími metódami. 
Ide hlavne o rozvíjanie spôsobilosti objektívne a spoľahlivo pozorovať, experimentovať  
a merať, vytvárať a overovať hypotézy v procese riešenia úloh rôznej zloţitosti. 
 
  Súčasťou učebného predmetu chémia sú aj vhodne vybrané laboratórne cvičenia. Ich 
správna realizácia si vyţaduje osvojenie si základných manuálnych zručností a návykov 
bezpečnej práce v chemickom laboratóriu. 
 

2. Ciele učebného predmetu: 
 
Ciele učebného predmetu v 7. ročníku sú zamerané na rozvíjanie prírodovednej gramotnosti, 
čo predstavuje: 

 Vytvoriťpozitívnyvzťah k učebnémupredmetuchémia. 
 Poznať vybraný okruh anorganických a organických látok, ich význam a pouţitie 

v kaţdodennom ţivote. 

 Chápať , ţe vlastnosti chemických látok vyplývajú z ich zloţenia a štruktúry. 

 Osvojiť si poznatky na posúdenie základných sociálnych, zdravotných 

a environmentálnych dôsledkov pôsobenia chémie v ţivote človeka (napríklad 

chemické aspekty racionálnej výţivy, vplyv alkoholu, nikotínu a iných drog na ľudský 

organizmus). 

 Získať prehľad o obsahu základných chemických pojmov, ktoré charakterizujú 

zloţenie, štruktúru a vlastnosti chemických látok a chemické reakcie. 

 Naučiť sa základy chemických výpočtov, vedieť porovnať dve veličiny rovnakého 

druhu, určiť hodnotu veličín z grafu a z tabuľky alebo naopak. 

 Osvojiť si základné činnosti súvisiace s pozorovaním a pokusom a zároveň získať 

zodpovedný vzťah k plneniu pracovných povinností a dodrţiavaniu pravidiel 

bezpečnej práce. 

 Vedieť uplatniť logicko-myšlienkové a senzomotorické operácie aj v iných učebných 

predmetoch a v kaţdodennej praxi. 

 Porozumieť odborným textom na primeranej úrovni a vedieť aplikovať získané 

poznatky pri riešení konkrétnych úloh. 

 Schopnosť samostatne získavať potrebné informácie súvisiace s chemickou 

problematikou z rôznych informačných zdrojov. 

 

Kľúčové kompetencie (spôsobilosti): 

 

1. kompetencia k celoživotnému učeniu sa 

 plánovať a organizovať si učenie a pracovnú činnosť 

 hľadať a rozvíjať účinné postupy vo svojom učení 

 vyuţívať rôzne stratégie učenia 
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 kriticky pristupovať ku zdrojom informácií, informácie tvorivo spracovávať a vyuţívať 

pri svojom štúdiu a praxi 

 
2. sociálne komunikačné kompetencie  

 vecne, správne sa vyjadrovať verbálne, písomne a graficky k danej učebnej téme 
 vedieť vyuţiť informačné a komunikačné zdroje  
 vyhľadávať, triediť a spracovávať informácie a dáta z rôznych zdrojov (IKT, kniţné 

zdroje) 
 zrozumiteľne prezentovať svoje poznatky, skúsenosti a zručnosti, 
 vedieť spracovať jednoduchú správu z pozorovania  
 vedieť spracovať a prezentovať jednoduchý projekt so zameraním na ciele, metódy, 

výsledky a ich vyuţitie 
 
3. kompetencia uplatňovať základ matematického myslenia 

a základnéschopnosti poznávať v oblasti vedy a techniky 
 pouţívať matematické myslenie na riešenie praktických problémov v kaţdodenných 

situáciách 
 pouţívať matematické modely logického a priestorového myslenia a prezentácie 

(vzorce,modely, štatistika, diagramy, grafy, tabuľky), 
 pouţívať základy prírodovednej gramotnosti, ktorá mu umoţní robiť vedecky 

podloţenéúsudky, pričom vie pouţiť získané vedomosti na úspešné riešenie 
problémov 
 
4. kompetencia v oblasti informačných a komunikačných technológií 

 osvojiť si základné zručnosti v oblasti IKT ako predpoklad ďalšieho rozvoja 
 pouţívať základné postupy pri práci s textom a jednoduchou prezentáciou 
 dokázať vytvoriť jednoduché tabuľky a grafy a pracovať v jednoduchom grafickom 
 prostredí 
 dokázať vyuţívať IKT pri vzdelávaní 

 
5. kompetencia riešiť problémy 

 analyzovať vybrané problémy 
 navrhovať rôzne riešenia úloh, postupov a prístupov  
 aplikovať poznatky pri riešení konkrétnych problémových úloh 
 vyuţívať informačné a komunikačné technológie pri riešení problémových úloh 

 pouţívať základné myšlienkové operácie a metódy vedeckého poznávania pri riešení 

problémových úloh 

 vyuţívať tvorivosť a nápaditosť, samostatne tvoriť závery na základe zistení, skúmaní 
alebo riešení úloh 

 zhodnotiť úspešnosť riešenia problémovej úlohy 
 logicky spájať poznatky z rôznych predmetov a vyuţiť ich pri riešení problémových 

úloh 

 prijímať svoju zodpovednosť za riešenie problémov 
 dokázať sa poučiť z vlastných chýb a chýb iných 

 

6. kompetencie občianske 

 uvedomiť si základy humanistických hodnôt, zmysel národného kultúrneho 
dedičstva, uplatňovaťa ochraňovať princípy demokracie 

 vyváţene chápať svoje osobné záujmy v spojení so záujmami širšej skupiny, 
resp.spoločnosti 

 uvedomiť si svoje práva v kontexte so zodpovedným prístupom k svojim 
povinnostiam 

 prispievať k naplneniu práv iných 
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 otvorenosť ku kultúrnej a etnickej rôznorodosti 
 sledovať a posudzovať udalosti a vývoj verejnéhoţivota a zaujímať k nim stanoviská, 

aktívne podporuje udrţateľnosť kvality ţivotného prostredia 
 
7. kompetencie sociálne a personálne 

 vyjadrovať svoje názory, postoje a skúsenosti 
 pracovať vo dvojiciach alebo v skupinách, vzájomne si radiť a pomáhať 
 prezentovať a zhodnotiť výsledky svojej alebo skupinovej činnosti 
 hodnotiť vlastné výkony a pokroky v učení 
 prijímať ocenenie, radu a kritiku, čerpať poučenie pre svoju ďalšiu prácu 

 
8. kompetencie pracovné 

 stanoviť si ciele a aktívne pristupovať k uskutočneniu svojich cieľov 
 kriticky hodnoť svoje výsledky 
 pouţívať správne postupy a techniky pri praktických činnostiach 
 dodrţiavať pravidlá bezpečnosti a ochrany zdravia 
 vyuţívať učebné, kompenzačné a iné pomôcky 

 
9. kompetencie smerujúce k iniciatívnosti a podnikavosti 

 inovovať zauţívané postupy pri riešení úloh, plánovať a riadiť nové projekty 
so zámerom dosiahnuť ciele, a to nielen v práci, ale aj v kaţdodennom ţivote 
 
10. kompetencie vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry 

 uvedomiť si význam umenia a kultúrnej komunikácie vo svojom ţivote a v ţivote celej 
spoločnosti 

 ceniť si a rešpektovať umenie a kultúrne historické tradície 
 poznať pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu) 
 správať sa kultivovane, primerane okolnostiam a situáciám 
 byť tolerantný a empatický k prejavom iných kultúr 

 
 

3. Obsahový štandard:  

 

Vzhľadom na náročnosť obsahu a odbornej terminológie v predmete chémia, ako aj nového 

predmetu – dotácia 1 hodiny bude zameraná na precvičovanie, čím sa dosiahne lepšia 

fixácia s porozumením a zvýši sa záujem o predmet. 

 

Obsah predmetu v 7. ročníku je rozdelený: 
 

Časový rozsah výučby: 1hod. týždenne/ 33 hodín ročne 
 
1. Chémia okolo nás  
1.1 Objavovanie chémie v našom okolí  

1.2 Skúmanie vlastností látok  

1.3Zmesi a chemicky čisté látky  

1.4Látky, nevyhnutné pre náš ţivot: voda a vzduch  
 
2. Premeny látok 
2.1. Spoznávanie chemických reakcií v našom okolí 
2.2. Zmeny pri chemických reakciách  
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Prierezové témy a prepojenie s inými predmetmi: 
 
Osobnostný a sociálny rozvoj  

- Priebeţne pri skupinovej práci, pri individuálnej tvorbe projektov , rozvíjať sociálne 
spôsobilosti potrebné pre spoluprácu, uvedomiť si zodpovednosť za prácu v tíme  
 
Mediálna výchova  

- Priebeţne pri triedení a kritickom hodnotení informácií týkajúcich sa zamerania predmetu a 
pri konfrontácií názorov získaných z médií  
 
Enviromentálna výchova  

- Pri tematikách týkajúcich sa ochrany prírody, uvedomiť si vzťah človeka a prírody v 
súvislosti s chemickou výrobou.  
 
Tvorba projektu a prezentačné zručnosti  

- Pri obhajobe a prezentácii projektov spracovaných ţiakmi, vedieť argumentovať  
 
Ochrana života a zdravia  
- Pri realizácii laboratórnych prác, vedieť zvládnuť rôzne situácie, chrániť zdravie svoje, ale aj 
iných  
 
Regionálna výchova  
- Pri témach súvisiacich s výrobou v regióne, s kvalitou okolia; pri recyklácií odpadov a pod.  
 
 
Prierezové témy budú implementované v predmete chémia priebeţne v jednotlivých 
tematických celkoch. 

 
 
Medzipredmetové vzťahy 
 
Chápať prírodu ako celok a deje v nej prebiehajúce – biológia, fyzika 
Chápať globálnu - celosvetovú problematiku ľudstva v podobe znečisťovania ovzdušia, 
pôdy, vody a vplyv na človeka a ostatné ţivé organizmy – biológia, geografia, fyzika. 
Chápať vzťahy medzi rôznymi fyzikálnymi a chemickými vlastnosťami látok - fyzika 
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4. Požiadavky na výstup: 
 
 

Prehľad 
tematických 

celkov 

Obsahový 
štandard 

Výkonový štandard 
Prierezové 

témy 

1. Objavovanie 
chémie 
v našom 
okolí 

 Význam chémie pre 
ţivot človeka 

 Chémia ako veda 
 Chemické 

laboratórium 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Chemická výroba 
 Chemický výrobok, 

prírodná surovina 

 poznať, čo skúma chémia 
 chápať spoločenský dosah 

chémie – vedy a výroby 
 poznať zásady bezpečnej 

práce v chemickom 
laboratóriu, základné 
piktogramy (napr. ţieravina, 
horľavina) 

 poznať telefónne čísla prvej 
pomoci 

 dodrţiavať zásady bezpečnej 
práce s chemickými látkami 
v praxi 

 vedieť pouţívať ochranné 
pomôcky (okuliare, rukavice, 
ochranný štít) 

 poznať laboratórne pomôcky: 
skúmavka, kadička, banka, 
kryštalizačná miska, filtračný 
lievik, filtračný papier, drţiak, 
kruh, svorka, stojan, chladič, 
odparovacia miska, krycie 
sklíčko, chemická lyţička, 
kahan, tyčinka, odmerný 
valec, pipeta 

 vymenovať významné 
chemické závody vo svojom 
okolí a priradiť im výrobok 

 poznať problematiku 
obmedzených zdrojov surovín 
a dôleţitosť ich hospodárneho 
vyuţitia (potreba separácie 
odpadov, recyklácie) 

 OSR 
 ENV 
 OŢZ 
 MEV 

2. Skúmanie 
vlastností 
látok 

 Skupenstvo látok 
 Vzhľad, zápach a 

vôňa 
 Rozpustnosť, 

horľavosť, pokus 

 zistiť pozorovaním vlastnosti 
konkrétnych látok 

 vymenovať príklady horľavých 
a nehorľavých látok 

 uviesť príklady látok 
rozpustných vo vode, látok 
nerozpustných vo vode 

 vedieť pozorovať javy 
sprevádzajúce pokus, 
vyhodnotiť a interpretovať ich 

 vedieť vykonať jednoduchý 
pokus 

 OSR 
 ENV 
 OŢZ 

 

3. Zmesi 
a chemicky 
čisté látky 

 Chemicky čistá 
látka, zmes 

 Rôznorodá a 
rovnorodá zmes, 
roztok 

 rozpoznať chemicky čisté 
látky, rôznorodé zmesi, 
rovnorodé zmesi 

 poznať skupenstvá roztokov 
 uviesť príklady látok 

 OSR 
 ENV 
 OŢZ 
 MEV 
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 Vodný roztok 
 Nasýtený roztok 
 Rozpúšťadlo 

a rozpustená látka 
 Metódy oddeľovania 

zloţiek zmesi – 
usadzovanie, 
filtrácia, 
odparovanie, 
destilácia, 
kryštalizácia 

rozpustných vo vode, látok 
nerozpustných vo vode 

 uviesť príklady vodných 
roztokov pouţívaných 
v domácnosti 

 uviesť príklady základných 
metód oddeľovania zloţiek 
zmesí (usadzovanie, filtrácia, 
odparovanie, destilácia, 
kryštalizácia), vyuţitie metód 
oddeľovania zloţiek zmesí 
v praktickom ţivote 

 vedieť navrhnúť spôsob 
oddeľovania zloţiek zmesí na 
základe ich rôznych vlastností 

 vykonať podľa návodu filtráciu, 
kryštalizáciu 

4. Látky, 
nevyhnutné 
pre náš 
život: voda a 
vzduch  

 

 Zráţková, 
povrchová, 
podzemná, 
minerálna voda 

 Pitná, úţitková, 
odpadová, 
destilovaná 
voda 

 Čistenie vôd 
 Hlavné zloţky 

vzduchu 
 Skleníkové plyny 
 Zdroje znečistenia 

ovzdušia 
 Ozónová diera 
 Skleníkový efekt 
 Ozónová vrstva 

 

 poznať význam vody pre ţivot 
človeka, zvieratá a rastliny 

 poznať rozdelenie vôd podľa 
výskytu (zráţková, povrchová, 
podzemná, minerálna) a 
podľa  pouţitia (pitná, 
úţitková, odpadová, 
destilovaná) 

 vysvetliť rozdiely medzi 
rôznymi druhmi vôd 

 poznať moţnosti úpravy 
a čistenia vôd, 

 poznať dôsledky znečistenia 
vôd 

 vymenovať hlavné zloţky 
vzduchu, skleníkové plyny 
(napr. oxid uhličitý), hlavné 
zdroje znečistenia ovzdušia 
(spaľovanie odpadov – 
potreba separovaného zberu) 

 poznať význam kyslíka pre 
ţivé organizmy 

 poznať príčiny vzniku 
ozónovej diery a skleníkového 
efektu a ich následky pre našu 
planétu 

 význam ozónovej vrstvy 

 OSR 
 ENV 
 OŢZ 
 MEV 
 PPZ 

5. Tvorba 
a prezentáci
a projektov 

 Podľa vlastného 
výberu 

 zhotoviť projekt s pouţitím 
doterajších vedomostí a 
informácií vyhľadaných na 
internete 

 prezentovať a vyhodnotiť 
svoju prácu  

 MEV 
 PPZ 

6. Laboratórne 
cvičenia 

 Filtrácia 
 Kryštalizácia 
 Destilácia 

 uskutočniť filtráciu, 
kryštalizáciu, destiláciu 
a vypracovať záznam 

 poznať pomôcky pouţívané 
pri filtrácii, kryštalizácii, 
destilácii 

 vykonať pokus podľa návodu 
 pozorovať javy sprevádzajúce 

pokus, vyhodnotiť 
a interpretovať ich 

 OSR 
 ENV 
 OŢZ 
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 vedieť zaznamenať výsledok 
pokusu 

Prehľad 
tematických 

celkov 

Obsahový 
štandard 

Výkonový štandard Prierezové 
témy 

7.Spoznávanie 
chemických 
reakcíí v našom 
okolí 

 Chemický dej 
 Chemická reakcia 
 Reaktanty a 

produkty 
 Chemické 

zlučovanie, 
chemický rozklad 

 Zápis chemickej 
reakcie ( zákon 
zachovania 
hmotnosti) 

 Horenie látok 

(zlučovanie 
s kyslíkom, svetlo, 
teplo, podmienky 
horenia, horľavina, 
zápalná teplota, 
poţiar) 

 Horľaviny 
 Hasenie horiacich 

látok 
 

 rozlíšiť chemický a fyzikálny 
dej 

 uviesť príklady chemických 
reakcií z beţného ţivota 

 rozlíšiť reaktanty a produkty  
 rozlíšiť na príkladoch reakcie 

chemického rozkladu 
a chemického zlučovania 

 zapísať chemické zlučovanie  
a rozklad pomocou schémy 

 rozumieť vzťahu medzi 
reaktantmi a produktmi 

 poznať horenie ako chemický 
dej 

 vymenovať príklady horľavých 
a nehorľavých látok 

 poznať označenie horľavín 
 vysvetliť podstatu hasenia 

horiacich látok 
 vymenovať niektoré hasiace 

látky(voda, piesok, oxid 
uhličitý) 

 opísať spôsoby správneho 
hasenia konkrétnych látok 

 poznať označenie horľavín 
 poznať telefónne čísla 

poţiarnikov 
 pouţívať ochranné pomôcky - 

okuliare, ochranný štít, 
rukavice 

 poznať zásady bezpečnej 
práce v chemickom 
laboratóriu, základné 
piktogamy 

 dodrţiavať zásady bezpečnej 
práce s chemickými látkami 
v praxi 

 OSR 
 ENV 
 OŢZ 
 MEV 
 PPZ 

8.Zmeny pri 
chemických 
reakciách 

 Energetické zmeny 
pri chemických 
reakciách 
(exotermické a 
endotermické 
reakcie, uvoľňovanie 
a spotreba tepla pri 
chemických 
reakciách, 
fotosyntéza 
a dýchanie) 

 Rýchlosť 
chemických reakcií 
(rýchle a pomalé 
reakcie, vplyv teploty 
a mnoţstva 
reaktantov  na 
rýchlosť chemických 

 poznať reakcie, pri ktorých sa 
energia uvoľňuje a pri ktorých 
sa energia spotrebuje 
s dôrazom na beţný ţivot 

 rozlišovať pomalé a rýchle 
reakciena príkladoch zo ţivota 
a z  prírody(výbuch plynu, 
hrdzavenie ţeleza, vznik uhlia, 
znehodnocovanie potravín na 
vzduchu, horenie...) 

 primerane jednoducho 
zdôvodniť vplyv teploty, 
mnoţstva reaktantov, 
plošného obsahu reaktantov(v 
tuhom skupenstve) 
a katalyzátora na rýchlosť 
chemických reakcií s dôrazom 
na beţný ţivot 

 OSR 
 ENV 
 OŢZ 
 MEV 
 PPZ 
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reakcií, vplyv 
plošného obsahu 
reaktantovv tuhom 
skupenstve a 
katalyzátora na 
rýchlosť chemických 
reakcií, vitamíny 
a enzýmy) 

9.Tvorba 
a prezentácia 
projektov 

 Horenie a hasenie 
poţiarov 

 Rýchlosť 
chemických reakcií 

 zhotoviť projekt s pouţitím 
doterajších vedomostí a 
informácií vyhľadaných na 
internete 

 prezentovať a vyhodnotiť 
svoju prácuv programe 
Powerpoint, poster 

 MEV 
 PPZ 

10.Laboratórne 
cvičenia 

1. Chemické 
zlučovanie a 
rozklad 

2. Hasenie plameňa 
3. Vplyv teploty na 

rýchlosť chemickej 
reakcie 

 
 

 previesť chemickú reakciu na 
zlučovanie a rozklad podľa 
návodu 

 uskutočniť LC oxidom 
uhličitým získaným reakciou 
octu a sódy bikarbóny 

 zistiť rýchlosť reakcie 
v závislosti od teploty 

 pozorovať javy sprevádzajúce 
pokus, vyhodnotiť 
a interpretovať ich 

 vedieť zaznamenať výsledok 
pokusu 

 OSR 
 ENV 
 OŢZ 

 

 
 
 
 
 

5.Pedagogické stratégie – metódy a formy práce 
 

Pri výbere vyučovacích metód a foriem treba prihliadať na usporiadanie obsahu vyučovania, 
vlastné činnosti a činnosti ţiakov, na individualitu ţiakov a klímu triedy tak, aby boli splnené 
stanovené ciele a rozvíjali sa kľúčové kompetencie ţiakov  pre predmet chémia. 
 
Organizačné formy: 

1. Vyučovacia hodina (základného typu, motivačného, expozičného, fixačného,  
diagnostického typu) 

2. Praktické aktivity 
3. Exkurzia podľa podmienok triedy 

 
 

 

Výchovné a vzdelávacie stratégie         Ich využitie na: 

 motivačné metódy (rozprávanie, rozhovor, motivačný 
problém, demonštrácia) 

vzbudenie záujmu ţiakov 

 expozičné metódy (rozprávanie, vysvetľovanie, rozhovor, 
beseda, demonštrácia, pozorovanie, manipulácia 
s predmetmi, inštruktáţ) získavanie nových 

poznatkov 
 fixačné metódy (ústne a písomné opakovanie 

a precvičovanie s vyuţitím učebnice, inej literatúry, IKT) 
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 riadený rozhovor 

rozvoj komunikačných 
kompetencií 

 demonštračné metódy 

 prezentácia 

 pozorovanie 

 samostatná práca s literatúrou, pracovným listom, 
internetom 

rozvoj kompetencií riešiť 
problémy 

 projektová metóda 

 brainstorming 

 heuristická metóda 

 kooperatívne metódy 
rozvoj sociálnych 
kompetencií 

 experimentálna činnosť 
rozvoj manuálnych 
zručností 

 
 

 
 
 
6.Učebné zdroje 
 
 Romanová,D. – Adamkovič,E. – Vicenová,H. – Zvončeková,V.:Chémia pre 6.ročník 

základných škôl a 1. ročník gymnázií s osemročným štúdiom, EXPOL 

PEDAGOGIKA, s.r.o.,2009 

 Adamkovič,E.: Pracovný zošit z chémie pre 6.ročník základných škôl a 1. ročník 

gymnázií s osemročným štúdiom, MAPA Slovakia Plus s.r.o., 2009 

 Vicenová, H. – Zvončeková, V. – Adamkovič, E. : Zvončeková,V.:Chémia pre 7.ročník 

základných škôl a 1. ročník gymnázií s osemročným štúdiom, EXPOL 

PEDAGOGIKA, s.r.o.,2010 

 Vicenová, H. – Siváková, M. – Zvončeková, V.: Pracovný zošit z chémie pre 7.ročník 

základných škôl a 2. ročník gymnázií s osemročným štúdiom, MAPA Slovakia Plus 

s.r.o., 2010 

 odborné časopisy, DVD, CD, encyklopédie, internet 

 

 

7. Hodnotenie predmetu 

Kritériá hodnotenia sú vypracované podľa Metodického pokynu č. 22/2011 na hodnotenie 

ţiakov základných škôl.Výsledky klasifikácie sa vyjadria piatimi stupňami: 1 – výborný, 2 – 

chválitebný, 3 – dobrý, 4 – dostatočný,   5 – nedostatočný. 
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Na kontrolu a hodnotenie ţiakov sa budú uplatňovať nasledovné formy: 

1. Verbálna forma 

 zisťovať a hodnotiť sa bude osvojenie základných poznatkov stanovených 

výkonovým štandardom 

 pri prezentovaní vedomostí sa budú uprednostňovať ţiaci na základe 

dobrovoľnosti 

2. Písomná forma 

 kontrolovať a hodnotiť sa bude osvojenie základných poznatkov 

prostredníctvom testu na konci tematického celku alebo skupiny podobných 

učebných tém v časovom limite 20 minút v rozsahu 10 – 20 otázok 

zostavených podľa výkonového štandardu 

 kritériá hodnotenia: 100% - 90%    výborný 

                                 89% - 75%     chválitebný 

                                 74% - 50%     dobrý 

                                 49% - 30%     dostatočný 

                                 29% - 0%       nedostatočný 

3. Praktické aktivity 

 hodnotenie praktických zručností 

 hodnotenie správnosti nákresov a schém 

 samostatnosť a správnosť tvorby záverov  
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Názov predmetu Chémia 

Vzdelávacia oblasť Človek a príroda 

Časový rozsah výučby 2 h týždenne 

Ročník 8 

Škola Základná škola, Zlaté Klasy, Hlavná 787/25 

Názov  ŠkVP 

Učíme sa pre život, múdrosť robí človeka 

slobodným 

Názov ŠVP Štátny vzdelávací program pre 2. stupeň ZŠ v SR 

Stupeň vzdelania ISCED 2 

Dĺžka štúdia 3 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský 

   

Vypracovala:Ing. Gertrúda Lelkesovášk. rok:2013 / 2014 

 

 

 

Schválila vedúca PK – MAT, FYZ, CHE, BIO, INF:........................... 
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1. Charakteristika predmetu 

Predmet chémia svojim experimentálnym charakterom vyučovania umoţňuje ţiakom 
hlbšie porozumieť zákonitostiam chemických javov a procesov. Obsah učiva tvoria 
poznatky o vlastnostiach a pouţití látok, s ktorými sa ţiaci stretávajú v kaţdodennom 
ţivote ( chémia potravín a nápojov, kozmetiky, liečiv, čistiacich prostriedkov, atď.) 
Pri štúdiu chémie si ţiaci osvojujú dôleţité spôsobilosti špecifickými poznávacími 
metódami. Ide hlavne o rozvíjanie spôsobilosti objektívne a spoľahlivo pozorovať, 
experimentovať a merať, vytvárať a overovať hypotézy v procese riešenia úloh rôznej 
zloţitosti. 
Súčasťou učebného predmetu chémia sú aj vhodne vybrané laboratórne cvičenia. Ich 
správna realizácia si vyţaduje osvojenie si základných manuálnych zručností 
a návykov bezpečnej práce v chemickom laboratóriu. 

 
 

2. Ciele predmetu 

 
Ciele predmetu sú zamerané na rozvíjanie prírodovednej gramotnosti: 

 Vytvoriť pozitívny vzťah k učebnému predmetu chémia 

 Poznať vybraný okruh anorganických a organických látok, ich význam a pouţitie 

v kaţdodennom ţivote 

 Chápať, ţe vlastnosti chemických látok vyplývajú z ich zloţenia a štruktúry 

 Osvojiť si poznatky na posúdenie chemických látok, ktoré pozitívne a negatívne 

ovplyvňujú ţivot človeka (napr. chemické aspekty racionálnej výţivy, vplyv alkoholu, 

nikotínu a iných drog na ľudský organizmus) 

 Získať prehľad o základných chemických pojmoch, ktoré charakterizujú zloţenie, 

štruktúru a vlastnosti chemických látok a chemických reakciách 

 Naučiť sa základy chemických výpočtov, určiť hodnotu veličín z grafu a z tabuľky 

a naopak 

 Osvojiť si základné činnosti súvisiace s pozorovaním a pokusom a zároveň získať 

zodpovedný vzťah k plneniu pracovných povinností a dodrţiavaniu pravidiel 

bezpečnosti pri práci 

 Vedieť uplatniť logicko – myšlienkové a senzomotorické operácie aj v iných učebných 

predmetoch a v kaţdodennej praxi 

 Porozumieť odborným textom na primeranej úrovni a vedieť aplikovať získané 

poznatky pri riešení konkrétnych úloh 

 Schopnosť samostatne získavať potrebné informácie súvisiace s chemickou 

problematikou z rôznych informačných zdrojov 

 
Kľúčové kompetencie ( spôsobilosti) 

a) Kompetencie k celoživotnému učeniu sa 

 plánovať a organizovať si učenie a pracovnú činnosť 

 hľadať a rozvíjať účinné postupy vo svojom učení 

 vyuţívať rôzne stratégie učenia 

 kriticky pristupovať ku zdrojom informácií, informácie tvorivo spracovávať         
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a vyuţívať pri svojom štúdiu a praxi 

 
b) Komunikačné kompetencie 

 vecne, správne sa vyjadrovať verbálne, písomne a graficky k danej učebnej téme 

 vedieť vyuţiť informačné a komunikačné zdroje 

 vyhľadávať, triediť a spracovávať informácie a dáta z rôznych zdrojov 

 zrozumiteľne prezentovať svoje poznatky, skúsenosti a zručnosti, 
 vedieť spracovať jednoduchú správu z pozorovania  
 vedieť spracovať a prezentovať jednoduchý projekt so zameraním na ciele, metódy, 

výsledky a ich vyuţitie 

 
c) Kompetencia uplatňovať základ matematického myslenia a základné    

schopnosti poznávať v oblasti vedy a techniky 
 

 pouţívať matematické myslenie na riešenie praktických problémov         
       v kaţdodenných situáciách 
 pouţívať matematické modely logického a priestorového myslenia a prezentácie 

(vzorce, modely, štatistika, diagramy, grafy, tabuľky), 
 pouţívať základy prírodovednej gramotnosti, ktorá mu umoţní robiť vedecky 

podloţené úsudky, pričom vie pouţiť získané vedomosti na úspešné riešenie 
problémov 

 
d ) Kompetencia v oblasti informačných a komunikačných technológií 

 
 osvojiť si základné zručnosti v oblasti IKT ako predpoklad ďalšieho rozvoja 
 pouţívať základné postupy pri práci s textom a jednoduchou prezentáciou 
 dokázať vytvoriť jednoduché tabuľky a grafy a pracovať v jednoduchom grafickom 

prostredí 
 dokázať vyuţívať IKT pri vzdelávaní 

 

e) Kompetencia riešiť problémy 
 

 analyzovať vybrané problémy 
 navrhovať rôzne riešenia úloh, postupov a prístupov  
 aplikovať poznatky pri riešení konkrétnych problémových úloh 
 vyuţívať informačné a komunikačné technológie pri riešení problémových úloh 

 pouţívať základné myšlienkové operácie a metódy vedeckého poznávania pri riešení 

problémových úloh 

 vyuţívať tvorivosť a nápaditosť, samostatne tvoriť závery na základe zistení, skúmaní 
alebo riešení úloh 

 zhodnotiť úspešnosť riešenia problémovej úlohy 
 logicky spájať poznatky z rôznych predmetov a vyuţiť ich pri riešení problémových 

úloh 

 prijímať svoju zodpovednosť za riešenie problémov 
 dokázať sa poučiť z vlastných chýb a chýb iných 

 

f) Kompetencie občianske 

 
 uvedomiť si základy humanistických hodnôt, zmysel národného kultúrneho 

           dedičstva, uplatňovať a ochraňovať princípy demokracie 
 vyváţene chápať svoje osobné záujmy v spojení so záujmami širšej skupiny, resp. 

spoločnosti 
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 uvedomiť si svoje práva v kontexte so zodpovedným prístupom k svojim 
povinnostiam 

 prispievať k naplneniu práv iných 
 otvorenosť ku kultúrnej a etnickej rôznorodosti 
 sledovať a posudzovať udalosti a vývoj verejného ţivota a zaujímať k nim stanoviská, 

aktívne podporuje udrţateľnosť kvality ţivotného prostredia 
 

g)  Kompetencie sociálne a personálne 
 

 vyjadrovať svoje názory, postoje a skúsenosti 
 pracovať vo dvojiciach alebo v skupinách, vzájomne si radiť a pomáhať 
 prezentovať a zhodnotiť výsledky svojej alebo skupinovej činnosti 
 hodnotiť vlastné výkony a pokroky v učení 
 prijímať ocenenie, radu a kritiku, čerpať poučenie pre svoju ďalšiu prácu 

 

h) Kompetencie pracovné 
 

 stanoviť si ciele a aktívne pristupovať k uskutočneniu svojich cieľov 
 kriticky hodnoť svoje výsledky 
 pouţívať správne postupy a techniky pri praktických činnostiach 
 dodrţiavať pravidlá bezpečnosti a ochrany zdravia 
 vyuţívať učebné, kompenzačné a iné pomôcky 

 
ch) Kompetencie smerujúce k iniciatívnosti a podnikavosti 
 
 inovovať zauţívané postupy pri riešení úloh, plánovať a riadiť nové projekty 

so zámerom dosiahnuť ciele, a to nielen v práci, ale aj v kaţdodennom ţivote 
 

i) Kompetencie vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry 
 

 uvedomiť si význam umenia a kultúrnej komunikácie vo svojom ţivote a v ţivote celej 
spoločnosti 

 ceniť si a rešpektovať umenie a kultúrne historické tradície 
 poznať pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu) 
 správať sa kultivovane, primerane okolnostiam a situáciám 
 byť tolerantný a empatický k prejavom  iných kultúr 

 
3. Obsah 

Časový rozsah výučby: 2hod. týždenne/ 66hodín ročne 
 
 

1. Zloženie látok 

1.1 Chemické prvky a zlúčeniny 

1.2 Častice látok: atómy, molekuly a ióny 

1.3 Periodická sústava prvkov 

2. Významné chemické prvky a zlúčeniny 
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Prierezové témy a prepojenie s inými predmetmi: 
 
 
Osobnostný a sociálny rozvoj  

- Priebeţne pri skupinovej práci, pri individuálnej tvorbe projektov , rozvíjať sociálne 
spôsobilosti potrebné pre spoluprácu, uvedomiť si zodpovednosť za prácu v tíme  
 
Mediálna výchova  

- Priebeţne pri triedení a kritickom hodnotení informácií týkajúcich sa zamerania predmetu a 
pri konfrontácií názorov získaných z médií  
 
Enviromentálna výchova  

- Pri tematikách týkajúcich sa ochrany prírody, uvedomiť si vzťah človeka a prírody v 
súvislosti s chemickou výrobou.  
 
Tvorba projektu a prezentačné zručnosti  

- Pri obhajobe a prezentácii projektov spracovaných ţiakmi, vedieť argumentovať  
 
Ochrana života a zdravia  
- Pri realizácii laboratórnych prác, vedieť zvládnuť rôzne situácie, chrániť zdravie svoje, ale aj 
iných  
 
Regionálna výchova  
- Pri témach súvisiacich s výrobou v regióne, s kvalitou okolia; pri recyklácií odpadov a pod.  
 

 
Prierezové témy budú implementované v predmete chémia priebeţne v jednotlivých 
tematických celkoch. 
 
Mediálna výchova  MEV 
Osobnostný a sociálny rozvoj  OSR 
Environmentálna výchova  ENV 
Ochrana ţivota a zdravia  OŽZ 
Tvorba projektu a prezentačné zručnosti  PPZ 
Multikultúrna výchova   MUV 
Dopravná výchova - výchova k bezpečnosti v cestnej premávke   DOV 
Finančná gramotnosť - FG 
 
 

 

 

Medzipredmetové vzťahy: 
 

Na hodine CHE moţno vyuţiť poznatky aj z iných predmetov najmä :  
 geografie 
 fyziky 
 biológie 
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4. Požiadavky na výstup 

 
Tematický celok. 
Obsahový štandard 

Výkonový štandard Prierez
ové 
témy 

Spôsob 
realizácie 
prierezových 
tém 

1. Zloženie látok 
 Chemický prvok 
 Chemická 

zlúčenina 
 Častice látok 
 Atóm (elektrónový 

obal, jadro atómu, 
protón, neutrón, 
elektrón) 

 Protónové číslo 
 Názvy prvkov 
 Značky prvkov 
 Molekula 
 Chemický vzorec 
 Chemická 

zlúčenina 
 Ión (katión, anión) 
 Chemická väzba 

(iónová väzba, 
kovalentná väzba) 

 Spoločný 
elektrónový pár – 
väzbový pár 

 Periodická sústava 
prvkov (skupiny, 
periódy) 

 Kovy, polokovy 
a nekovy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Rozlíšiť prvky a zlúčeniny 
 Opísať stavbu atómu 
 Poznať označenie 

elektrického náboja 
protónov, elektrónov, 
neutrónov 

 Napísať protónové čísla 
atómov 

 Určiť počet elektrónov 
 V atóme z hodnoty 

protónového čísla 
 Poznať význam chemických 

značiek 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 

 Vysvetliť vznik molekuly 
 Rozlíšiť dvojatómové 

a viacatómové molekuly 
 Rozlíšiť molekuly prvkov 

a zlúčenín 
 Poznať rozdiel medzi 

prvkom a zlúčeninou 
 Poznať rozdiel medzi 

atómom a molekulou 
 Vysvetliť pouţitie značiek 

a vzorcov pri zápise prvkov 
a zlúčenín 

 Vysvetliť vznik katiónu 
a aniónu 

 Vedieť napísať schému 
vzniku vzniku iónov 

 Poznať zápis náboja iónu 
 Poznať zápis oxidačného 

čísla atómu prvku 
 Chápať chemickú väzbu 

ako súdrţné pôsobenie 
medzi atómami 

 Poznať funkciu elektrónov 
pri vzniku chemickej väzby 

 Vysvetliť na príkladoch látok 
NaCl a H2 vznik iónovej  
a kovalentnaj väzby 

 Poznať význam objavu 
periodickej sústavy prvkov 

OSR 
 
 
 
ENV 
 
 
 
 
 
MEV 
 
 
 
 
 
 
 
OZŢ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TFP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deliť si úlohy – 
skupinová práca 

 
 

Ţiacke 
experimenty 
 
Prednášky 

 
 

Práca 
s internetom 
 
Práca s odbornou 
literatúrou 
 
 
Dodrţiavať 
zásady 
bezpečnosti pri 
práci 
 
Pouţívať 
ochranné 
pomôcky 
 
 
Prezentácia 
práce ţiakov 
individuálne aj 
v skupinách 
 
Vyjadriť sa ústne 
aj písomne 
 
Vyuţívať IKT pri 
získavaní 
a spracúvaní 
informácií 
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2.Významné chemické 
prvky a zlúčeniny 
 

 Vodík, zlúčeniny 
vodíka 

 Kyslík, zlúčeniny 
kyslíka 

 Ţelezo, oceľ 
 Alkalické kovy 
 Zlúčeniny 

alkalických kovov 
 Voda 
 Tvrdosť vody 
 Oxidy 
 Významné oxidy 

a ich vlastnosti 
 Kyseliny 

(bezkyslíkaté, 
kyslíkaté) 

 Kyslosť roztokov 
 pH roztokov 
 Meranie pH 

roztokov 
 Hydroxidy 
 Zásaditosť 

roztokov 
 Soli 
 Chemické reakcie 

a meno autora 
(D.I.Mendelejev) 

 Určiť počet periód (radov) 
a skupín (stĺpcov) 
v periodickej sústave 
prvkov 

 Vedieť určiť umiestnenie 
(perióda a skupina) 
konkrétneho prvku na 
základe hodnoty 
protónového čísla 

 Poznať vlastnosti kovov, 
polokovov a nekovov 
dôleţitých v beţnom ţivote 

 Uviesť význam katiónov 
ţeleza, horčíka a vápnika 
pre ľudský organizmus a ich 
potravinové zdroje 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 Vymenovať základné 

vlastnosti 
 (skupenstvo, farba, 

reaktivita, atď.) a pouţitie 
vodíka 

 Poznať vodík ako biogénny 
prvok 

 Vymenovať základné 
vlastnosti 

 (skupenstvo, farba, 
reaktivita, atď.)a pouţitie 
kyslíka 

 Poznať kyslík ako biogénny 
prvok 

 Poznať význam ţeleza 
v priemysle 

 Poznať ţelezo ako 
biogénny prvok 

 Poznať vlastnosti 
alkalických kovov 

 Poznať sodík a draslík ako 
biogénne prvky a ich 
potravinové zdroje 

 Poznať rozdiely medzi 
tvrdou a mäkkou vodou 

 Poznať význam vody 
 Určiť oxidačné čísla atómov 

prvkov v oxidoch 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MEV 
 
 
 
 
 
 
 
 
OSR 
 
 
 
 
OŢZ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Práca s odbornou 
literatúrou 
 
Práca 
s internetom 
 
Video 
 
Práca  
v skupinách 
 
 
 
Dodrţiavať 
zásady 
bezpečnosti pri 
práci 
 
Pouţívať 
ochranné 
pomôcky 
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 Zákon zachovania 
hmotnosti 

 Chemické rovnice 
 Neutralizácia 
 Oxidácia, redukcia 
 Redoxné reakcie 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Vedieť aplikovať pravidlá 
tvorby vzorcov a názvov 
oxidov 

 Vedieť názvy a vzorce CO, 
CO2, N2O5, SO2, SO3, CaO 

 Poznať oxidy, ktoré 
reakciou s vodou spôsobujú 
kyslé daţde 

 Poznať príčiny vzniku 
uvedených  oxidov (oxidy 
síry a uhlíka) 

 Poznať vplyv kyslých 
daţďov na ţivotné 
prostredie a moţnosti 
obmedzenia ich vzniku 

 Poznať rozdelenie 
a zloţenie kyselín 

 Pomenovať ióny, ktoré 
vzniknú reakciou HCl 
s vodou 

 Poznať výskyt a funkciu HCl 
v ľudskom organizme 

 Poznať pouţitie HCl, HNO3 
a H2SO4 

 Vedieť prakticky určiť, či je 
roztok kyslý, neutrálny 
alebo zásaditý 

 Vedieť, na čo slúţi stupnica 
pH 

 Vedieť pracovať s roztokmi 
indikátorov a indikátorovými 
papierikmi 

 Poznať pravidlá bezpečnej 
práce so ţieravinami 

 Poznať zloţenie hydroxidov 
 Pomenovať ióny, ktoré 

vzniknú reakciou NaOH 
s vodou 

 Vedieť aplikovať pravidlá 
tvorby vzorcov a názvy 
hydroxidov 

 Vedieť názvy a vzorce 
NaOH, KOH, Ca(OH)2 

 Poznať zloţenie solí 
 Poznať významné soli 
 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 

 
 
 
TFP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ENV 

Vyuţívanie IKT 
pri získavaní 
a spracúvaní 
informácií a pri 
prezentácii svojej 
práce 
 
Vedieť sa vyjadri 
ústne aj písomne 
 
 
 
 
Ţiacke 
experimenty 
 
Prednášky 
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rovnicami 
 Opísať neutralizáciu ako 

chemickú reakciu HCl 
s NaOH a zapísať ju 
chemickou rovnicou 

 Chápať podstatu 
neutralizácie 

 Pomenovať dej, pri ktorom 
sa oxidačné číslo atómu 
zvyšuje 

 Pomenovať dej, pri ktorom 
sa oxidačné číslo atómu 
zniţuje 

 Poznať príklady redoxných 
reakcií z beţného ţivota 

 Poznať pomôcky pouţívané 
pri laboratórnych prácach 

 Vedieť pozorovať javy 
sprevádzajúce pokus, 
vyhodnotiť a interpretovať 
ich 

 Zaznamenať výsledok 
pokusu 

 Vedieť vyhľadať, spracovať 
a prezentovať poţadované 
údaje a informácie 

 

 

 

5. Metódy a formy práce 

Pri výbere vyučovacích metód a foriem treba prihliadať na usporiadanie obsahu vyučovania, 
vlastné činnosti a činnosti ţiakov, na individualitu ţiakov a klímu triedy tak, aby boli splnené 
stanovené ciele a rozvíjali sa kľúčové kompetencie pre predmet chémia. 
Organizačné formy: Vyučovacia hodina 
      Praktické aktivity 
      Exkurzia podľa podmienok školy 
Metódy: Rozprávanie 
    Rozhovor 
 Demonštračné metódy 
Prezentácie 
    Pozorovanie 
 Experimentálna činnosť 
 Práca s internetom 
 Práca s literatúrou, pracovným listom 
 

 
6.Učebné zdroje 

Vicenová, H.- Filová,M. – Müllerová,V. – Tatiersky, J. : Chémia pre 8.ročník základných škôl 

a 3. ročník gymnázií s osemročným štúdiom, EXPOL PEDAGOGIKA, s.r.o.,2011 

DVD, internet, odborná literatúra 
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7.Hodnotenie predmetu 

Kritériá hodnotenia sú vypracované podľa Metodického pokynu č. 22/2011 na hodnotenie 
ţiakov základných škôl Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, 
s účinnosťou od 1.mája 2011 
 
Na kontrolu a hodnotenie ţiakov sa budú uplatňovať nasledovné formy: 

1. Verbálna forma 

 Zisťovať a hodnotiť sa bude osvojenie základných poznatkov stanovených 

výkonovým štandardom 

 Pri prezentovaní vedomostí sa budú uprednostňovať ţiaci na základe dobrovoľnosti 

 

 

 
2. Písomná forma 

 Kontrolovať a hodnotiť sa bude osvojenie základných poznatkov prostredníctvom 

testu na konci tematického celku alebo skupiny podobných učebných tém  

 Kritériá hodnotenia: 100% - 90% výborný 

     89% - 75% chválitebný 
              74% - 50% dobrý 
              49% - 30% dostatočný 
              29% - 0% nedostatočný 
 
 

3. Praktické aktivity 

 Hodnotenie praktických zručností 

 Hodnotenie správnosti nákresov a schém 

 Samostatnosť a správnosť tvorby nákresov 
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Názov predmetu Chémia 

Vzdelávacia oblasť Človek a príroda 

Časový rozsah výučby 2 h týždenne 

Ročník 9 

Škola Základná škola, Zlaté Klasy, Hlavná 787/25 

Názov  ŠkVP 

Učíme sa pre život, múdrosť robí človeka 

slobodným 

Názov ŠVP Štátny vzdelávací program pre 2. stupeň ZŠ v SR 

Stupeň vzdelania ISCED 2 

Dĺžka štúdia 3roky 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský 

   

Vypracovala:Ing. Gertrúda Lelkesová  šk. rok:2013 / 2014 

 

 

 

 Schválila vedúca PK – MAT, FYZ, CHE, BIO, INF:........................... 
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1.Charakteristika predmetu 

Predmet chémia svojim experimentálnym charakterom vyučovania umoţňuje ţiakom 
hlbšie porozumieť zákonitostiam chemických javov a procesov. Obsah učiva tvoria 
poznatky o vlastnostiach a pouţití látok, s ktorými sa ţiaci stretávajú v kaţdodennom 
ţivote ( chémia potravín a nápojov, kozmetiky, liečiv, čistiacich prostriedkov, atď.) 
Pri štúdiu chémie si ţiaci osvojujú dôleţité spôsobilosti špecifickými poznávacími 
metódami. Ide hlavne o rozvíjanie spôsobilosti objektívne a spoľahlivo pozorovať, 
experimentovať a merať, vytvárať a overovať hypotézy v procese riešenia úloh rôznej 
zloţitosti. 
Súčasťou učebného predmetu chémia sú aj vhodne vybrané laboratórne cvičenia. Ich 
správna realizácia si vyţaduje osvojenie si základných manuálnych zručností 
a návykov bezpečnej práce v chemickom laboratóriu. 
 
 

2.Ciele predmetu 

 
Ciele predmetu sú zamerané na rozvíjanie prírodovednej gramotnosti: 

 Vytvoriť pozitívny vzťah k učebnému predmetu chémia 

 Poznať vybraný okruh anorganických a organických látok, ich význam a pouţitie 

v kaţdodennom ţivote 

 Chápať, ţe vlastnosti chemických látok vyplývajú z ich zloţenia a štruktúry 

 Osvojiť si poznatky na posúdenie chemických látok, ktoré pozitívne a negatívne 

ovplyvňujú ţivot človeka (napr. chemické aspekty racionálnej výţivy, vplyv alkoholu, 

nikotínu a iných drog na ľudský organizmus) 

 Získať prehľad o základných chemických pojmoch, ktoré charakterizujú zloţenie, 

štruktúru a vlastnosti chemických látok a chemických reakciách 

 Naučiť sa základy chemických výpočtov, určiť hodnotu veličín z grafu a z tabuľky 

a naopak 

 Osvojiť si základné činnosti súvisiace s pozorovaním a pokusom a zároveň získať 

zodpovedný vzťah k plneniu pracovných povinností a dodrţiavaniu pravidiel 

bezpečnosti pri práci 

 Vedieť uplatniť logicko – myšlienkové a senzomotorické operácie aj v iných učebných 

predmetoch a v kaţdodennej praxi 

 Porozumieť odborným textom na primeranej úrovni a vedieť aplikovať získané 

poznatky pri riešení konkrétnych úloh 

 Schopnosť samostatne získavať potrebné informácie súvisiace s chemickou 

problematikou z rôznych informačných zdrojov 

 
Kľúčové kompetencie ( spôsobilosti) 

d) Kompetencie k celoživotnému učeniu sa 

 plánovať a organizovať si učenie a pracovnú činnosť 

 hľadať a rozvíjať účinné postupy vo svojom učení 

 vyuţívať rôzne stratégie učenia 
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 kriticky pristupovať ku zdrojom informácií, informácie tvorivo spracovávať         

     a vyuţívať pri svojom štúdiu a praxi 
 

e) Komunikačné kompetencie 

 vecne, správne sa vyjadrovať verbálne, písomne a graficky k danej učebnej téme 

 vedieť vyuţiť informačné a komunikačné zdroje 

 vyhľadávať, triediť a spracovávať informácie a dáta z rôznych zdrojov 

 zrozumiteľne prezentovať svoje poznatky, skúsenosti a zručnosti, 
 vedieť spracovať jednoduchú správu z pozorovania  
 vedieť spracovať a prezentovať jednoduchý projekt so zameraním na ciele, metódy, 

výsledky a ich vyuţitie 
 

f) Kompetencia uplatňovať základ matematického myslenia a základné    
schopnosti poznávať v oblasti vedy a techniky 

 

 pouţívať matematické myslenie na riešenie praktických problémov         
       v kaţdodenných situáciách 
 pouţívať matematické modely logického a priestorového myslenia a prezentácie 

(vzorce, modely, štatistika, diagramy, grafy, tabuľky), 
 pouţívať základy prírodovednej gramotnosti, ktorá mu umoţní robiť vedecky 

podloţené úsudky, pričom vie pouţiť získané vedomosti na úspešné riešenie 
problémov 
 

 d ) Kompetencia v oblasti informačných a komunikačných technológií 
 

 osvojiť si základné zručnosti v oblasti IKT ako predpoklad ďalšieho rozvoja 
 pouţívať základné postupy pri práci s textom a jednoduchou prezentáciou 
 dokázať vytvoriť jednoduché tabuľky a grafy a pracovať v jednoduchom grafickom 

prostredí 
 dokázať vyuţívať IKT pri vzdelávaní 

 
i) Kompetencia riešiť problémy 

 
 analyzovať vybrané problémy 
 navrhovať rôzne riešenia úloh, postupov a prístupov  
 aplikovať poznatky pri riešení konkrétnych problémových úloh 
 vyuţívať informačné a komunikačné technológie pri riešení problémových úloh 

 pouţívať základné myšlienkové operácie a metódy vedeckého poznávania pri riešení 

problémových úloh 

 vyuţívať tvorivosť a nápaditosť, samostatne tvoriť závery na základe zistení, skúmaní 
alebo riešení úloh 

 zhodnotiť úspešnosť riešenia problémovej úlohy 
 logicky spájať poznatky z rôznych predmetov a vyuţiť ich pri riešení problémových 

úloh 

 prijímať svoju zodpovednosť za riešenie problémov 
 dokázať sa poučiť z vlastných chýb a chýb iných 

 
j) Kompetencie občianske 

 
 uvedomiť si základy humanistických hodnôt, zmysel národného kultúrneho 

           dedičstva, uplatňovať a ochraňovať princípy demokracie 
 vyváţene chápať svoje osobné záujmy v spojení so záujmami širšej skupiny, resp. 

spoločnosti 
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 uvedomiť si svoje práva v kontexte so zodpovedným prístupom k svojim 
povinnostiam 

 prispievať k naplneniu práv iných 
 otvorenosť ku kultúrnej a etnickej rôznorodosti 
 sledovať a posudzovať udalosti a vývoj verejného ţivota a zaujímať k nim stanoviská, 

aktívne podporuje udrţateľnosť kvality ţivotného prostredia 
 

k)  Kompetencie sociálne a personálne 
 

 vyjadrovať svoje názory, postoje a skúsenosti 
 pracovať vo dvojiciach alebo v skupinách, vzájomne si radiť a pomáhať 
 prezentovať a zhodnotiť výsledky svojej alebo skupinovej činnosti 
 hodnotiť vlastné výkony a pokroky v učení 
 prijímať ocenenie, radu a kritiku, čerpať poučenie pre svoju ďalšiu prácu 

 
l) Kompetencie pracovné 

 

 stanoviť si ciele a aktívne pristupovať k uskutočneniu svojich cieľov 
 kriticky hodnoť svoje výsledky 
 pouţívať správne postupy a techniky pri praktických činnostiach 
 dodrţiavať pravidlá bezpečnosti a ochrany zdravia 
 vyuţívať učebné, kompenzačné a iné pomôcky 

 
ch) Kompetencie smerujúce k iniciatívnosti a podnikavosti 
 

 inovovať zauţívané postupy pri riešení úloh, plánovať a riadiť nové projekty 
so zámerom dosiahnuť ciele, a to nielen v práci, ale aj v kaţdodennom ţivote 
 

      i) Kompetencie vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry 
 

 uvedomiť si význam umenia a kultúrnej komunikácie vo svojom ţivote a v ţivote celej 
spoločnosti 

 ceniť si a rešpektovať umenie a kultúrne historické tradície 
 poznať pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu) 
 správať sa kultivovane, primerane okolnostiam a situáciám 
 byť tolerantný a empatický k prejavom  iných kultúr 

 
 

 

3. Obsah 

Časový rozsah výučby: 2hod. týždenne/ 66hodín ročne 
 

 
3. Chemické výpočty 

3.1 Látkové mnoţstvo a molárna hmotnosť 

3.2 Zloţenie roztokov 

 
4. Organické látky 

4.1 Vlastnosti jednoduchých organických látok 

4.2 Uhľovodíky 
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4.3 Deriváty uhľovodíkov 

4.4 Organické látky v ţivých organizmoch 

4.5 Organické látky v beţnom ţivote 

 
Prierezové témy a prepojenie s inými predmetmi: 

 
 
Osobnostný a sociálny rozvoj  
- Priebeţne pri skupinovej práci, pri individuálnej tvorbe projektov , rozvíjať sociálne 
spôsobilosti potrebné pre spoluprácu, uvedomiť si zodpovednosť za prácu v tíme  
 
Mediálna výchova  
- Priebeţne pri triedení a kritickom hodnotení informácií týkajúcich sa zamerania predmetu a 
pri konfrontácií názorov získaných z médií  
 
Enviromentálna výchova  
- Pri tematikách týkajúcich sa ochrany prírody, uvedomiť si vzťah človeka a prírody v 
súvislosti s chemickou výrobou.  
 
Tvorba projektu a prezentačné zručnosti  
- Pri obhajobe a prezentácii projektov spracovaných ţiakmi, vedieť argumentovať  
 
Ochrana života a zdravia  
- Pri realizácii laboratórnych prác, vedieť zvládnuť rôzne situácie, chrániť zdravie svoje, ale aj 
iných  
 
Regionálna výchova  
- Pri témach súvisiacich s výrobou v regióne, s kvalitou okolia; pri recyklácií odpadov a pod.  
 
 
Prierezové  témy budú implementované v predmete chémia priebeţne v jednotlivých 
tematických celkoch. 
 
Mediálna výchova  MEV 
Osobnostný a sociálny rozvoj  OSR 
Environmentálna výchova  ENV 
Ochrana ţivota a zdravia  OŽZ 
Tvorba projektu a prezentačné zručnosti  PPZ 
Multikultúrna výchova   MUV 
Dopravná výchova - výchova k bezpečnosti v cestnej premávke   DOV 
Finančná gramotnosť - FG 
 
 
Medzipredmetové vzťahy: 

 

Na hodine CHE možno využiť poznatky aj z iných predmetov najmä :  

 geografie 

 fyziky 

 biológie 
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4. Požiadavky na výstup 
 
Tematický celok. 
Obsahový štandard 

Výkonový štandard Priere
zové 
témy 

Spôsob 
realizácie 
prierezových 
tém 

2. Chemické 
výpočty 
 

 Látkové mnoţstvo 
 Jednotka 

látkového 
mnoţstva - mól 

 Molárna hmotnosť 
 Jednotka molárnej 

hmotnosti 
 Vyjadrovanie 

zloţenia roztokov 
– hmotnostný 
zlomok 
a koncentrácia 
látkového 
mnoţstva 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Organické látky 
 

 Charakteristika 
organických látok 

 Porovnať hmotnosť 1 mólu 

atómov rôznych prvkov 
 Vypočítaťmolárnu 

hmotnosť zlúčenín zo 
známych molárnych 
hmotností atómov prvkov 
tvoriacich zlúčeninu 

 Vypočítať látkové 
mnoţstvo látky, ak je 
zadaná hmotnosť látky 
a molárna hmotnosť látky 

 Vypočítať hmotnosť látky 
a vody potrebnej na 
prípravu roztoku s určitou 
hmotnosťou 
a hmotnostného zlomku 
zloţky roztoku 

 Vypočítať látkové 
mnoţstvo a hmotnosť látky 
potrebnej na prípravu 
roztoku s určitým objemom 
a koncentráciou látkového 
mnoţstva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Vymenovať príklady 

OSR 
 
 
 
ENV 
 
 
 
 
 
MEV 
 
 
 
 
 
 
 
OZŢ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TFP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deliť si úlohy – 
skupinová práca 

 
 

Ţiacke 
experimenty 
 
Prednášky 

 
 

Práca 
s internetom 
 
Práca 
s odbornou 
literatúrou 
 
 
Dodrţiavať 
zásady 
bezpečnosti pri 
práci 
 
Pouţívať 
ochranné 
pomôcky 
 
 
Prezentácia 
práce ţiakov 
individuálne aj 
v skupinách 
 
Vyjadriť sa 
ústne aj 
písomne 
 
Vyuţívať IKT pri 
získavaní 
a spracúvaní 
informácií 
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 Organická chémia 
 Štvorväzbovosť 

uhlíka 
 Molekulový, 

štruktúrny 
a zjednodušený 
štruktúrny vzorec 

 Uhlíkový reťazec 
 Otvorený reťazec 
 Uzavretý reťazec 
 Jednoduchá väzba 
 Dvojitá väzba 

a trojitá väzba 
 Uhľovodíky 
 Alkány, alkény 

a alkíny, nasýtené 
a nenasýtené 
uhľovodíky 

 Polymerizácia 
 Makromolekula 
 Prírodné zdroje 

uhľovodíkov 
 Oktánové číslo 

benzínu 
 Deriváty 

uhľovodíkov 
 Halogénderiváty 
 Kyslíkaté deriváty 
 Prírodné látky 
 Sacharidy 
 Fotosyntéza 
 Tuky 
 Bielkoviny 
 Vitamíny 
 Enzýmy 
 Hormóny 
 Plasty – 

polyetylén, 
polyvinylchlorid, 
polystyrén 

 Syntetické vlákna 
– silon, nylon, 
polyester 

 Mydlá 
 Saponáty 
 Kozmetické 

prípravky 
 Pesticídy 
 Lieky 
 Drogy 

 
 
 

 
 

anorganických 
a organických látok 

 Poznať typ väzby medzi 

atómami v alkánoch, 
alkénoch a alkínoch 

 Napísať vzorce 
uhľovodíkov: alkány 
(metán, etán, propán, 
bután), alkény (etén), alkíny 
(etín) 

 Opísať vlastnosti 

(skupenstvo, horľavosť, 
výbušnosť), výskyt 
a pouţitie metánu, etánu, 
propánu, butánu, eténu, 
etínu a benzénu 

 Poznať pouţitie propán-
butánovej zmesi a vysvetliť, 
aké nebezpečenstvo hrozí 
pri unikaní tejto zmesi 
z tlakovej nádoby 
v uzavretom priestore 

 Vymenovať produkty 

horenia uhľovodíkov 
 Opísať polymerizáciu na 

príklade vzniku polyetylénu 
z eténu 

 Vymenovať prírodné zdroje 
uhľovodíkov (ropa, uhlie, 
zemný plyn), spôsob ich 
získavania a vyuţitia, 
alternatívne zdroje energie 
(bioplyn) 

 Uviesť negatívne vplyvy 
produktov vznikajúcich pri 
spaľovaní uhlia na ţivotné 
prostredie 

 Vymenovať základné 
frakcie spracovania ropy 
napr. benzín, oleje, asfalt 

 Vymenovať druhy benzínu, 
ktoré sa v súčasnosti u nás 
pouţívajú ako palivo do 
automobilov 

 Vysvetliť súvislosť medzi 
oktánovým číslom benzínu 
a jeho kvalitou 

 Vymenovať plynné látky, 

ktorými prispieva 
automobilová doprava 
k znečisťovaniu ovzdušia 

 Vyznačiť na konkrétnych 

príkladoch derivátov 
uhľovodíkov uhľovodíkový 
zvyšok a charakteristickú 

 
 
 
 
 
 
 
MEV 
 
 
 
 
 
 
 
 
OSR 
 
 
 
 
OŢZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TFP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ENV 

 
 
 
 
 
 
 
Práca 
s odbornou 
literatúrou 
 
Práca 
s internetom 
 
Video 
 
Práca  
v skupinách 
 
 
 
Dodrţiavať 
zásady 
bezpečnosti pri 
práci 
 
Pouţívať 
ochranné 
pomôcky 
 
 
 
 
Vyuţívanie IKT 
pri získavaní 
a spracúvaní 
informácií a pri 
prezentácii 
svojej práce 
 
Vedieť sa 
vyjadri ústne aj 
písomne 
 
 
 
 
Ţiacke 
experimenty 
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skupinu 
 Roztriediť príklady 

zlúčenín na uhľovodíky 
a deriváty uhľovodíkov 

 Poznať názvy a vzorce: 
halogénderivátov 
(chlórmetán), alkoholov 
(metanol, etanol), 
karboxylových kyselín 
(kyselina mravčia a octová)                                  

 Poznať najdôleţitejšie 

vlastnosti a moţnosti 
vyuţitia chloroformu, 
metanolu, a etanolu, 
kyseliny octovej a acetónu 

 Vysvetliť, prečo sa 
halogénderiváty 
uhľovodíkov zaraďujú 
medzi ekologické jedy 

 Zdôvodniť 
nebezpečenstvo pouţívania 
freónov 

 Poznať vplyv metanolu, 

etanolu a acetónu na 
ľudský organizmus, 
dôsledky pôsobenia etanolu 
ako návykovej látky 

 Poznať spôsoby 
zneškodňovania zvyškov 
farieb a rozpúšťadiel ako 
nebezpečných odpadov 

 Poznať pôvod názvu 
kyseliny mravčej 

 Vymenovať atómy prvkov, 
ktoré tvoria sacharidy 

 Uviesť rozdelenie 
sacharidov podľa zloţenia 
(jednoduché, zloţité) 

 Vymenovaťreaktanty, 

produkty a podmienky 
priebehu fotosyntézy 

 Vysvetliť význam 
fotosyntézy pre ţivot 
človeka a ţivočíchov 

 Poznať výskyt, vlastnosti 
a moţnosti vyuţitia 
sacharidov (glukóza, 
fruktóza, sacharóza, škrob, 
glykogén a celulóza) 

 Poznať vlastnosti tukov – 
rozpustnosť vo vode 
a alkohole, pôsobenie 
svetla na tuky 

 Roztriediť tuky podľa 
zloţenia (skupenstvo) 

Prednášky 
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a pôvodu (výskytu) 
 Vysvetliť funkcie tukov 

v ţivých organizmoch 
 Poznať vplyv rastlinných 

a ţivočíšnych tukov na 
ľudský organizmus 

 Vysvetliť vplyv cholesterolu 

na ľudský organizmus 
 Poznať zloţenie 

a vlastnosti bielkovín 
 Poznať význam vitamínov 

a ich potravinové zdroje 
 Poznať význam enzýmov 

a hormónov pre človeka 
 Vymenovať príklady 

a pouţitie plastov 
a syntetických vláken 

 Uviesť výhody a nevýhody 
pouţívania plastov 
z environmentálneho 
hľadiska 

 Uviesť rozdiel medzi 
mydlami a saponátmi 

 Opísať výhody a nevýhody 
pouţívania pesticídov 

 Poznať účinky skupín 
liekov – antibiotiká, 
analgetiká, antipyretiká 

 Uviesť príklady  
a negatívne pôsobenie 
tolerovaných a zakázaných 
drog 

 Vedieť pouţívať ochranné 
pomôcky – okuliare, 
rukavice, ochranný štít 

 Poznať zásady bezpečnej 
práce v chemickom 
laboratóriu, základné 
piktogramy 

 Dodržiavať zásady 
bezpečnej práce 
v chemickom laboratóriu 

 Dodržiavať zásady 

bezpečnej práce 
v chemickom laboratóriu 

 Dodržiavať zásady 
bezpečnej práce 
s chemickými látkami 
v praxi 

 Poznať pomôcky 
pouţívané pri vykonaných 
laboratórnych prácach 

 Vedieť zostaviť jednoduchú 
chemickú aparatúru 

 Vykonať podľa návodu 
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školský pokus 
 Vedieť pozorovať javy 

sprevádzajúce pokus, 
vyhodnotiť a interpretovať 
ich 

 Zaznamenať výsledok 
pokusu 

 Vedieť vyhľadať v literatúre 
poţadované údaje, 
spracovať ich a prezentovať 
v primeranej forme 
 

 

 
 

5. Metódy a formy práce 

Pri výbere vyučovacích metód a foriem treba prihliadať na usporiadanie obsahu vyučovania, 
vlastné činnosti a činnosti ţiakov, na individualitu ţiakov a klímu triedy tak, aby boli splnené 
stanovené ciele a rozvíjali sa kľúčové kompetencie pre predmet chémia. 
Organizačné formy: Vyučovacia hodina 
      Praktické aktivity 
      Exkurzia podľa podmienok školy 
Metódy: Rozprávanie 
     Rozhovor 
     Demonštračné metódy 
               Prezentácie 
  Pozorovanie 
  Experimentálna činnosť 
 Práca s internetom 
  Práca s literatúrou, pracovným listom 

 

6. Učebné zdroje 

Vicenová, H.- Ganajová,M.- Filová,M.- Pišonová,J.: Chémia pre 9. ročník základných škôl a 

4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom , EXPOL PEDAGOGIKA, s.r.o.,2012 

DVD, internet, odborná literatúra 

 
7.Hodnotenie predmetu 

Kritériá hodnotenia sú vypracované podľa Metodického pokynu č. 22/2011 na hodnotenie 
ţiakov základných škôl Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, 
s účinnosťou od 1.mája 2011 
Na kontrolu a hodnotenie ţiakov sa budú uplatňovať nasledovné formy: 
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1. Verbálna forma 

 Zisťovať a hodnotiť sa bude osvojenie základných poznatkov stanovených 

výkonovým štandardom 

 Pri prezentovaní vedomostí sa budú uprednostňovať ţiaci na základe dobrovoľnosti 

 

 

 
2.Písomná forma 

 Kontrolovať a hodnotiť sa bude osvojenie základných poznatkov prostredníctvom 

testu na konci tematického celku alebo skupiny podobných učebných tém  

 Kritériá hodnotenia: 100% - 90% výborný 

     89% - 75% chválitebný 
              74% - 50% dobrý 
              49% - 30% dostatočný 
              29% - 0% nedostatočný 
 

3.Praktické aktivity     

 Hodnotenie praktických zručností 

 Hodnotenie správnosti nákresov a schém 

      Samostatnosť a správnosť tvorby nákresov    
 
 
 


