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UČEBNÉ OSNOVY – CHÉMIA 7. – 9. ročník ZŠ 
 

Školský rok: 2017/2018 
Ročník: siedmy 
Počet vyučovacích hodín v školskom roku: 2 hodiny týždenne - 66 hodín ročne 
 
Školský rok: 2018/2019 
Ročník: ôsmy 
Počet vyučovacích hodín v školskom roku: 2 hodiny týždenne - 66 hodín ročne 
 
 

Školský rok: 2019/2020 
Ročník: deviaty 
Počet vyučovacích hodín v školskom roku: 1 hodina týždenne - 33 hodín ročne 
 

 
CHARAKTERISTIKA 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: 

1. sa zoznámia so základnými poznatkami o látkach dôležitých pre život 
2. porozumejú chemickým javom a procesom 
3. používajú odbornú terminológiu na opísanie chemických javov a procesov 
4. rozumejú pokynom na realizáciu praktických činností a dokážu ich podľa návodu uskutočniť 
5. plánujú a realizujú pozorovania, merania a experimenty 
6. spracúvajú a vyhodnocujú údaje získané pri pozorovaní, meraní a experimentovaní 
7. získavajú manuálne zručnosti, intelektové a sociálne spôsobilosti pri realizácii žiackych experimentov 
8. osvojujú si a uplatňujú zásady bezpečnej práce s látkami 
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9. 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 

10. využívajú poznatky a skúsenosti získané v predmete chémia pri ochrane zdravia a životného prostredia 
 

7. ročník ZŠ 
UČEBNÉ OSNOVY SÚ TOTOŽNÉ SO VZDELÁVCÍM ŠTANDARDOM ŠVP PRE DANÝ PREDMET 

Počet hodín Tematický celok 
Vzdelávacia oblasť 

Téma Výkonový štandard – výstup Obsahový štandard - obsah 

2  Úvod do vyučovania 
chémie, školenie BOZ 

 opísať priebeh jednoduchého experimentu  
 dodržiavanie zásad bezpečnosti 

motivačné pokusy k obsahu 
vyučovania 

5 Chémia okolo nás  
Objavovanie chémie 
v našom okolí 

Chémia ako veda 
Význam chémie pre život 
človeka 
 Chemická výroba 
Chemický výrobok 
 Prírodná surovina 

 definovať chémiu ako vedu a aplikovať jej význam pre prax 
 vymenovať významné chemické závody vo svojom okolí 
 priradiť chemický výrobok k chemickému závodu 
 poznať surovinové zdroje 
 poznať problematiku obmedzených zdrojov surovín a dôležitosť ich 

hospodárskeho využitia 
 získať kladný vzťah k prírode a zachovaniu rovnováhy 

chémia 
chemická veda 
chemický závod 
chemický výrobok 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Environmentálna výchova 

 rešpektovať základné pravidlá pre správanie sa v prírode s ohľadom na organizmy a ich životné prostredie 
 rozpoznať a vyhodnotil zmeny v prírode a vo svojom okolí 
 poznať možnosti smerujúce k ochrane a zlepšeniu životného prostredia, podieľal sa na aktivitách (školy) 

smerujúcich k ochrane a zlepšovaniu životného prostredia širšieho okolia (školy, obce...) 
 získať informácie o zásahoch človeka do životného prostredia a vyhodnotil ich dôsledky v lokálnych a globálnych 

súvislostiach 
 rozlišovať technológie a výrobky šetrné k životnému prostrediu 
 šetrne sa správať k prírodným zdrojom 
 aktívne sa podieľať na eliminácii znečistenia životného prostredia 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Ochrana života a zdravia 

 rozpoznať nebezpečné situácie ohrozujúce život a zdravie 
 pochopiť dôležitosť poskytnutia pomoci iným v prípade ohrozenia zdravia a života 
 vedieť poskytnúť predlekársku prvú pomoc 
 mať možnosť cieľavedome rozvíjať svoju telesnú zdatnosť a odolnosť organizmu na fyzickú a psychickú záťaž v 

náročných životných situáciách 
 orientovať sa pri pohybe a pobyte v prírode 
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Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Osobnostný a sociálny rozvoj 

 optimálne usmerňovať vlastné správanie 
 získať a uplatňoval základné sociálne zručnosti pre optimálne riešenie rôznych situácií 
 rešpektovať rôzne typy ľudí a ich názory a prístupy k riešeniu problémov 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Finančná gramotnosť 
1. Človek vo sfére peňazí/Posúdenie významu trvalých 
životných hodnôt, zváženie vplyvu peňazí na ich zachovávanie 
a na základe toho vybranie a stanovenie životných priorít 
a východísk zabezpečenia životných potrieb. 
Č.k.5: Uviesť príklady hospodárneho správania sa v domácnosti. 
Prijímať nákupné rozhodnutia na základe hodnoty vecí.  
7.Riadenie rizika a poistenie/Používanie primeraných 
stratégií riadenia rizík. 
Č.k.5: Charakterizovať oblasti, kde je človek vystavený možnosti úrazu. 

 
 

 význam chémie pre človeka 
 správne hospodárenie so zdrojmi surovín v spoločnosti a v domácnosti 

 
 
 

 zásady BOZ 
 uviesť možnosť úrazového poistenia 

Počet hodín Tematický celok 
Vzdelávacia oblasť 

Téma Výkonový štandard – výstup Obsahový štandard - obsah 

4 Skúmanie 
vlastností látok 

Chemické laboratórium 
 
 
 
 
 
 
Vlastnosti látok 

 poznať zásady bezpečnej práce v chemickom laboratóriu, základné 
piktogramy (napr. žieravina, horľavina) 

 vedieť používať ochranné pomôcky (okuliare, rukavice, ochranný štít) 
 poznať telefónne čísla prvej pomoci 
 dodržiavať zásady bezpečnej práce v chemickom laboratóriu 
 dodržiavať zásady bezpečnej práce v praxi 
 poznať a vymenovať základné laboratórne pomôcky 
 zistiť pozorovaním vlastnosti konkrétnych látok (horľavosť, skupenstvo, 

vôňa, zápach, vzhľad, rozpustnosť) 

chemické laboratórium 
laboratórne pomôcky 
piktogramy 
základy prvej pomoci 
 
 
 
vlastnosti látok pozorované a 
merané 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Environmentálna výchova 

 rešpektovať základné pravidlá pre správanie sa v prírode s ohľadom na organizmy a ich životné prostredie 
 rozpoznať a vyhodnotil zmeny v prírode a vo svojom okolí 
 poznať možnosti smerujúce k ochrane a zlepšeniu životného prostredia, podieľal sa na aktivitách (školy) 

smerujúcich k ochrane a zlepšovaniu životného prostredia širšieho okolia (školy, obce...) 
 získať informácie o zásahoch človeka do životného prostredia a vyhodnotil ich dôsledky v lokálnych a globálnych 

súvislostiach 
 rozlišovať technológie a výrobky šetrné k životnému prostrediu 
 šetrne sa správať k prírodným zdrojom 
 aktívne sa podieľať na eliminácii znečistenia životného prostredia 



Škola: Základná škola a gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium Moldava nad Bodvou 
Predmet: Chémia 7. až  9.  ročník ZŠ 

 

 

4 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Ochrana života a zdravia 

 rozpoznať nebezpečné situácie ohrozujúce život a zdravie 
 pochopiť dôležitosť poskytnutia pomoci iným v prípade ohrozenia zdravia a života 
 vedieť poskytnúť predlekársku prvú pomoc 
 mať možnosť cieľavedome rozvíjať svoju telesnú zdatnosť a odolnosť organizmu na fyzickú a psychickú záťaž v 

náročných životných situáciách 
 orientovať sa pri pohybe a pobyte v prírode 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Osobnostný a sociálny rozvoj 

 optimálne usmerňovať vlastné správanie 
 získať a uplatňoval základné sociálne zručnosti pre optimálne riešenie rôznych situácií 
 rešpektovať rôzne typy ľudí a ich názory a prístupy k riešeniu problémov 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Finančná gramotnosť 
7.Riadenie rizika a poistenie/Používanie primeraných 
stratégií riadenia rizík. 
Č.k.5: Charakterizovať oblasti, kde je človek vystavený možnosti úrazu. 

 
 

 zásady BOZ 
 uviesť možnosť úrazového poistenia 

Počet hodín Tematický celok 
Vzdelávacia oblasť 

Téma Výkonový štandard – výstup Obsahový štandard - obsah 

11 Zmesi a chemicky 
čisté látky 

Chemicky čisté látky 
Zmesi: rôznorodá zmes, 
rovnorodá zmes - roztok, 
vodný roztok, nasýtený 
roztok, rozpúšťadlo, 
rozpustená látka 
Metódy oddeľovania 
zložiek zmesi: 
usadzovanie, filtrácia, 
odparovanie, destilácia, 
kryštalizácia 

 rozpoznať chemicky čistú látku od zmesi  
 poznať zložky zmesí 
 uviesť zložky zmesí na konkrétnom príklade 
 rozpoznať rôznorodé a rovnorodé zmesi 
 uviesť príklady vodných roztokov používaných v domácnosti 
 rozpoznať chemicky čistú látku od zmesi  
 poznať zložky zmesí 
 uviesť zložky zmesí na konkrétnom príklade 
 rozpoznať rôznorodé a rovnorodé zmesi 
 uviesť príklady vodných roztokov používaných v domácnosti 

zmesi 
chemicky čisté látky 
roztok 
rozpúšťadlo 
rozpustná látka 
usadzovanie 
filtrácia 
 odparovanie 
kryštalizácia 
destilácia 
 
 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Environmentálna výchova 

 rešpektovať základné pravidlá pre správanie sa v prírode s ohľadom na organizmy a ich životné prostredie 
 rozpoznať a vyhodnotil zmeny v prírode a vo svojom okolí 
 poznať možnosti smerujúce k ochrane a zlepšeniu životného prostredia, podieľal sa na aktivitách (školy) 

smerujúcich k ochrane a zlepšovaniu životného prostredia širšieho okolia (školy, obce...) 
 získať informácie o zásahoch človeka do životného prostredia a vyhodnotil ich dôsledky v lokálnych a globálnych 

súvislostiach 
 rozlišovať technológie a výrobky šetrné k životnému prostrediu 
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 šetrne sa správať k prírodným zdrojom 
 aktívne sa podieľať na eliminácii znečistenia životného prostredia 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Ochrana života a zdravia 

 rozpoznať nebezpečné situácie ohrozujúce život a zdravie 
 pochopiť dôležitosť poskytnutia pomoci iným v prípade ohrozenia zdravia a života 
 vedieť poskytnúť predlekársku prvú pomoc 
 mať možnosť cieľavedome rozvíjať svoju telesnú zdatnosť a odolnosť organizmu na fyzickú a psychickú záťaž v 

náročných životných situáciách 
 orientovať sa pri pohybe a pobyte v prírode 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Osobnostný a sociálny rozvoj 

 optimálne usmerňovať vlastné správanie 
 získať a uplatňoval základné sociálne zručnosti pre optimálne riešenie rôznych situácií 
 rešpektovať rôzne typy ľudí a ich názory a prístupy k riešeniu problémov 

Počet hodín Tematický celok 
Vzdelávacia oblasť 

Téma Výkonový štandard – výstup Obsahový štandard - obsah 

12 Látky nevyhnutné 
pre náš život - 
voda, vzduch 
 

Voda ako chemicky čistá 
látka (destilovaná voda) 
Voda ako zmes látok 
(minerálna, pitná, 
úžitková, odpadová) 
Úprava pitnej vody 
 
Vzduch ako zmes látok 
Zdroje znečistenia 
vzduchu  (prach, 
výfukové plyny, splodiny 
horenia a priemyselné 
splodiny) 

 chápať význam vody pre život človeka, zvieratá a rastliny 
 vysvetliť rozdiely medzi rôznymi druhmi vôd 
 uviesť príklady rôznych druhov vôd 
 poznať možnosti úpravy a čistenia vôd, dôsledky znečistenia 

vôd 
 vymenovať hlavné zložky vzduchu 
 poznať význam kyslíka a dusíka pre organizmy, význam 

fotosyntézy 
 poznať hlavné zdroje znečistenia vzduchu 

voda  
chemicky čistá látka 
destilovaná 
minerálna 
pitná 
úžitková 
odpadová 
jej čistenie 
vzduch 
zmes látok 
čistý vzduch 
znečistený  
čistota ovzdušia 
 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Environmentálna výchova 

 rešpektovať základné pravidlá pre správanie sa v prírode s ohľadom na organizmy a ich životné prostredie 
 rozpoznať a vyhodnotil zmeny v prírode a vo svojom okolí 
 poznať možnosti smerujúce k ochrane a zlepšeniu životného prostredia, podieľal sa na aktivitách (školy) 

smerujúcich k ochrane a zlepšovaniu životného prostredia širšieho okolia (školy, obce...) 
 získať informácie o zásahoch človeka do životného prostredia a vyhodnotil ich dôsledky v lokálnych a globálnych 

súvislostiach 
 rozlišovať technológie a výrobky šetrné k životnému prostrediu 
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 šetrne sa správať k prírodným zdrojom 
 aktívne sa podieľať na eliminácii znečistenia životného prostredia 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Ochrana života a zdravia 

 rozpoznať nebezpečné situácie ohrozujúce život a zdravie 
 pochopiť dôležitosť poskytnutia pomoci iným v prípade ohrozenia zdravia a života 
 vedieť poskytnúť predlekársku prvú pomoc 
 mať možnosť cieľavedome rozvíjať svoju telesnú zdatnosť a odolnosť organizmu na fyzickú a psychickú záťaž v 

náročných životných situáciách 
 orientovať sa pri pohybe a pobyte v prírode 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Finančná gramotnosť 
1. Človek vo sfére peňazí/Posúdenie významu trvalých 
životných hodnôt, zváženie vplyvu peňazí na ich zachovávanie 
a na základe toho vybranie a stanovenie životných priorít 
a východísk zabezpečenia životných potrieb. 
Č.k.5: Uviesť príklady hospodárneho správania sa v domácnosti. 
Prijímať nákupné rozhodnutia na základe hodnoty vecí.  
4.Plánovanie a hospodárenie s peniazmi/Organizovanie 
osobných financií a používanie rozpočtu na riadenie 
domácnosti. 
Č.k.4: Porovnať ceny rovnakého výrobku v dvoch rôznych obchodoch. 
Uplatniť zodpovedné rozhodovanie pri nákupe. 

 
 

 správne hospodárenie so zdrojmi surovín v spoločnosti a v domácnosti 
 prijať nákupné rozhodnutie na základe hodnoty-ceny tovaru  napr. minerálnej vody 

 
 porovnať  ceny minerálky v rôznych obchodoch a zodpovedne sa rozhodnúť pri nákupe 
 uviesť príklady hospodárneho správania sa pri používaní surovín, tovarov rôzneho účelu vzhľadom na materiál 

 
 chemická veda a výroba 
 uviesť oblasti chemickej výroby so zvýšeným rizikom úrazu 
 chemická veda a výroba 
 uviesť oblasti chemickej výroby  so zvýšeným rizikom úrazu 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Tvorba a prezentácia projektu 

 pozorovanie čistoty vôd z rozdielnych vodných zdrojov 

Počet hodín Tematický celok 
Vzdelávacia oblasť 

Téma Výkonový štandard – výstup Obsahový štandard - obsah 

13 Premeny látok 
Spoznávanie 
chemických reakcií v 
našom okolí 

Fyzikálny a chemický dej  
Chemická reakcia, 
reaktant, produkt 
Zákon zachovania 
hmotnosti 
Chemické zlučovanie, 
chemický rozklad 
 
Horenie 

 vedieť na konkrétnych príkladoch zhodnotiť a zdôvodniť či je 
dej chemický alebo fyzikálny dej 

 uviesť príklady chemických reakcií z bežného života, 
 rozlíšiť reaktanty a produkty v chemických reakciách 
 rozlíšiť na príkladoch reakcie chemického rozkladu 

a chemického zlučovania 
 poznať horenie ako chemický dej  
 vymenovať príklady horľavých a nehorľavých látok  

fyzikálny dej 
chemický dej 
chemické reakcie 
reaktanty  
produkty 
zákon zachovania hmotnosti 
vyrovnávanie  reakcií 
chemické zlučovanie 
chemický rozklad 
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Horľaviny 
Zápalná teplota 
 
 
 
 
Požiar a jeho príčiny 
 
 
Hasenie látok 
 

 vedieť príklady horľavých látok, ktoré majú nízku zápalnú 
teplotu  

 vedieť možnosti použitia propán-butánových fliaš a ich 
bezpečné používanie 

 vedieť príklady horľavín, ktoré sa používajú v domácnosti  
 vedieť ktoré zdroje tepla vyžadujú vetranie a prečo 
 poznať príčiny požiarov a vedieť tieto informácie používať v 

bežnom živote 
 vysvetliť podstatu hasenia, poznať zásady hasenia 
 poznať telefónne číslo požiarnych útvarov 
 vedieť rozlíšiť piktogram horľaviny 
 vedieť kde sa v prípade požiaru nachádzajú hasiace prístroje v 

škole, vo svojom bydlisku 
 vedieť vymenovať niektoré hasiace látky (voda, piesok, oxid 

uhličitý) 
 vysvetliť podstatu hasenia horiacich látok 
 opísať spôsoby správneho hasenia pri horení konkrétnych 

látok 
 poznať, ktoré hasiace látky sa nemôžu používať na hasenie 

jemnej mechaniky, elektroniky a elektrických zariadení pod 
prúdom 

 vedieť zahasiť horiaci odev na človeku 
 vedieť ako sa správať pri malom a veľkom požiari 

horenie 
horľaviny 
 
 
 
 
 
požiar  
hasenie požiaru 
hasiace látky 
hasiace prístroje 
 
 
 
 
 
 
 
 
hlásenie požiaru 
evakuácia 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Environmentálna výchova 

 rešpektovať základné pravidlá pre správanie sa v prírode s ohľadom na organizmy a ich životné prostredie 
 rozpoznať a vyhodnotil zmeny v prírode a vo svojom okolí 
 poznať možnosti smerujúce k ochrane a zlepšeniu životného prostredia, podieľal sa na aktivitách (školy) 

smerujúcich k ochrane a zlepšovaniu životného prostredia širšieho okolia (školy, obce...) 
 získať informácie o zásahoch človeka do životného prostredia a vyhodnotil ich dôsledky v lokálnych a globálnych 

súvislostiach 
 rozlišovať technológie a výrobky šetrné k životnému prostrediu 
 šetrne sa správať k prírodným zdrojom 
 aktívne sa podieľať na eliminácii znečistenia životného prostredia 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Ochrana života a zdravia 

 rozpoznať nebezpečné situácie ohrozujúce život a zdravie 
 pochopiť dôležitosť poskytnutia pomoci iným v prípade ohrozenia zdravia a života 
 vedieť poskytnúť predlekársku prvú pomoc 
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 mať možnosť cieľavedome rozvíjať svoju telesnú zdatnosť a odolnosť organizmu na fyzickú a psychickú záťaž v 
náročných životných situáciách 

 orientovať sa pri pohybe a pobyte v prírode 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Osobnostný a sociálny rozvoj 

 optimálne usmerňovať vlastné správanie 
 získať a uplatňoval základné sociálne zručnosti pre optimálne riešenie rôznych situácií 
 rešpektovať rôzne typy ľudí a ich názory a prístupy k riešeniu problémov 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Finančná gramotnosť 
7.Riadenie rizika a poistenie/Používanie primeraných 
stratégií riadenia rizík. 
Č.k.4: Charakterizovať úrazové poistenie a vysvetliť jeho účel.  
Č.k.5: Charakterizovať oblasti, kde je človek vystavený 
možnosti úrazu. 

 
 

 Horenie 
 projektová práca 
  charakterizovať oblasti so zvýšeným rizikom úrazu a   poistenia majetku pred požiarom 

Počet hodín Tematický celok 
Vzdelávacia oblasť 

Téma Výkonový štandard – výstup Obsahový štandard - obsah 

14 Zmeny pri 
chemických 
reakciách 
 

Tepelné zmeny pri 
chemických reakciách 
Exotermické 
a endotermické reakcie 
 
Rýchlosť chemických 
reakcií 
Faktory, ovplyvňujúce 
rýchlosť chemických 
reakcií 

 poznať reakcie, pri ktorých sa teplo uvoľňuje a pri ktorých sa 
spotrebuje s dôrazom na bežný život 

 rozlišovať pomalé a rýchle reakcie 
 uviesť jednoduché príklady exotermných a endotermných 

reakcií 
 jednoducho zdôvodniť vplyv teploty, množstva reaktantov, 

plošného obsahu reaktantov (v tuhom skupenstve) a 
katalyzátora na rýchlosť chemických reakcií s dôrazom na 
bežný život 

 vplyv veľkosti povrchu na rýchlosť chemických reakcií 

energetické zmeny chemických 
reakcií 
pomalé reakcie 
rýchle reakcie 
teplota 
koncentrácia 
veľkosť povrchu 
katalyzátory 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Tvorba a prezentácia projektu 

 príklady použitia niektorých hasiacich látok 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Environmentálna výchova 

 rešpektovať základné pravidlá pre správanie sa v prírode s ohľadom na organizmy a ich životné prostredie 
 rozpoznať a vyhodnotil zmeny v prírode a vo svojom okolí 
 poznať možnosti smerujúce k ochrane a zlepšeniu životného prostredia, podieľal sa na aktivitách (školy) 

smerujúcich k ochrane a zlepšovaniu životného prostredia širšieho okolia (školy, obce...) 
 získať informácie o zásahoch človeka do životného prostredia a vyhodnotil ich dôsledky v lokálnych a globálnych 

súvislostiach 
 rozlišovať technológie a výrobky šetrné k životnému prostrediu 
 šetrne sa správať k prírodným zdrojom 
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8. ročník ZŠ 

 aktívne sa podieľať na eliminácii znečistenia životného prostredia 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Ochrana života a zdravia 

 rozpoznať nebezpečné situácie ohrozujúce život a zdravie 
 pochopiť dôležitosť poskytnutia pomoci iným v prípade ohrozenia zdravia a života 
 vedieť poskytnúť predlekársku prvú pomoc 
 mať možnosť cieľavedome rozvíjať svoju telesnú zdatnosť a odolnosť organizmu na fyzickú a psychickú záťaž v 

náročných životných situáciách 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Osobnostný a sociálny rozvoj 

 optimálne usmerňovať vlastné správanie 
 získať a uplatňoval základné sociálne zručnosti pre optimálne riešenie rôznych situácií 
 rešpektovať rôzne typy ľudí a ich názory a prístupy k riešeniu problémov 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Finančná gramotnosť 
2. Finančná zodpovednosť a prijímanie 
rozhodnutí/Používanie spoľahlivých informácií 
a rozhodovacích procesov osobných financiách. 
Č.k.2: Nájsť a vyhodnotiť informácie z rôznych zdrojov o produktoch. 

 
 horenie 
 projektová práca  
 charakterizovať oblasti so zvýšeným rizikom úrazu a   poistenia majetku pred požiarom 

Odporúčané námety praktických cvičení 5h  filtrácia 
 kryštalizácia 
 horenie látok 
 hasenie plameňa oxidom uhličitým 
 4initele ovplyvňujúce rýchlosť chemických reakcií 

UČEBNÉ OSNOVY SÚ TOTOŽNÉ SO VZDELÁVCÍM ŠTANDARDOM ŠVP PRE DANÝ PREDMET 

Počet hodín Tematický celok 
Vzdelávacia oblasť 

Téma Výkonový štandard – výstup Obsahový štandard – obsah 

2  Bezpečnosť práce s 
chemickými látkami, 
laboratórny poriadok 

 opísať priebeh jednoduchého experimentu  
 dodržiavanie zásad bezpečnosti 

motivačné pokusy k obsahu 
vyučovania 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Environmentálna výchova 

 rešpektovať základné pravidlá pre správanie sa v prírode s ohľadom na organizmy a ich životné prostredie 
 rozpoznať a vyhodnotil zmeny v prírode a vo svojom okolí 
 získať informácie o zásahoch človeka do životného prostredia a vyhodnotil ich dôsledky v lokálnych a globálnych 

súvislostiach 
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 rozlišovať technológie a výrobky šetrné k životnému prostrediu 
 šetrne sa správať k prírodným zdrojom 
 aktívne sa podieľať na eliminácii znečistenia životného prostredia 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Ochrana života a zdravia 

 rozpoznať nebezpečné situácie ohrozujúce život a zdravie 
 pochopiť dôležitosť poskytnutia pomoci iným v prípade ohrozenia zdravia a života 
 vedieť poskytnúť predlekársku prvú pomoc 
 mať možnosť cieľavedome rozvíjať svoju telesnú zdatnosť a odolnosť organizmu na fyzickú a psychickú záťaž v 

náročných životných situáciách 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Osobnostný a sociálny rozvoj 

 optimálne usmerňovať vlastné správanie 
 získať a uplatňoval základné sociálne zručnosti pre optimálne riešenie rôznych situácií 
 rešpektovať rôzne typy ľudí a ich názory a prístupy k riešeniu problémov 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Finančná gramotnosť 
7.Riadenie rizika a poistenie/Používanie primeraných 
stratégií riadenia rizík. 
Č.k.4: Charakterizovať úrazové poistenie a vysvetliť jeho účel.  
Č.k.5: Charakterizovať oblasti, kde je človek vystavený možnosti úrazu. 
 

 
 

 Zásady BOZ pri práci v chémii 

Počet hodín Tematický celok 
Vzdelávacia oblasť 

Téma Výkonový štandard – výstup Obsahový štandard – obsah 

20 Zloženie látok Atómy a chemické prvky 
Chemické prvky, ich 
názvy a značky 
 
 
 
Molekuly a chemické 
zlúčeniny, chemické 
vzorce 
Ióny 
Chemické vzorce 
a oxidačné číslo 
Vznik chemickej väzby  
Nepolárna a polárna 
väzba 

 opísať stavbu atómu, pozná označenie elektrického náboja protónov, 
elektrónov a neutrónov, vie napísať protónové čísla atómov 

  určiť počet elektrónov v atóme z hodnoty protónového čísla 
 poznáť význam chemických značiek prvkov 
 poznáť 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 dvoj a viac atómové molekuly 
  rozlíšiť molekuly prvkov a zlúčenín 
 poznať rozdiel medzi atómom a molekulou, pomocou značiek a 

vzorcov vie zapísať prvok a zlúčeninu 
 vedieť vyjadriť oxidačné číslo 
 písať základné vzorce chemických zlúčenín 
  chápať chemickú väzbu ako súdržné pôsobenie medzi atómami 
 poznať funkciu elektrónov pri vzniku chemickej väzby 

stavbu atómu, označenie 
elektrického náboja protónov, 
elektrónov a neutrónov, elektrónov  
 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 
 vznik molekuly, viacatómové 
molekuly, 
 molekuly prvkov a zlúčenín,  
vznik katiónu a aniónu 
oxidačného čísla atómu 
 funkcia elektrónov pri vzniku 
chemickej väzby 
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Periodická sústava prvkov 
Periodický zákon 
Kovy, polokovy a nekovy 
 

  vymenovať typické vlastnosti kovov a nekovov, pozná ich umiestnenie 
v PSP 

  význam katiónov Na, K, Mg Ca, Fe, pre ľudský organizmus a ich 
potravinové zdroje 

typické vlastnosti kovov a nekovov 
ich umiestnenie v PSP 
význam katiónov Na, K, Mg Ca, Fe, 
pre ľudský organizmus a ich 
potravinové zdroje 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Environmentálna výchova 

 rešpektovať základné pravidlá pre správanie sa v prírode s ohľadom na organizmy a ich životné prostredie 
 rozpoznať a vyhodnotil zmeny v prírode a vo svojom okolí 
 získať informácie o zásahoch človeka do životného prostredia a vyhodnotil ich dôsledky v lokálnych a globálnych 

súvislostiach 
 rozlišovať technológie a výrobky šetrné k životnému prostrediu 
 šetrne sa správať k prírodným zdrojom 
 aktívne sa podieľať na eliminácii znečistenia životného prostredia 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Ochrana života a zdravia 

 rozpoznať nebezpečné situácie ohrozujúce život a zdravie 
 pochopiť dôležitosť poskytnutia pomoci iným v prípade ohrozenia zdravia a života 
 vedieť poskytnúť predlekársku prvú pomoc 
 mať možnosť cieľavedome rozvíjať svoju telesnú zdatnosť a odolnosť organizmu na fyzickú a psychickú záťaž v 

náročných životných situáciách 
 orientovať sa pri pohybe a pobyte v prírode 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Osobnostný a sociálny rozvoj 

 optimálne usmerňovať vlastné správanie 
 získať a uplatňoval základné sociálne zručnosti pre optimálne riešenie rôznych situácií 
 rešpektovať rôzne typy ľudí a ich názory a prístupy k riešeniu problémov 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Finančná gramotnosť 
7.Riadenie rizika a poistenie/Používanie primeraných 
stratégií riadenia rizík. 
Č.k.4: Charakterizovať úrazové poistenie a vysvetliť jeho účel.  
Č.k.5: Charakterizovať oblasti, kde je človek vystavený možnosti úrazu. 

 
 Zásady BOZ pri práci v chémii 
 Vodík 
 Železo 
 Významné oxidy 
 charakterizovať oblasti so zvýšeným rizikom úrazu a uviesť možnosť úrazového poistenia a poistenia majetku 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Tvorba a prezentácia projektu 

 
 pozorovanie čistoty vôd z rozdielnych vodných zdrojov 

Počet hodín Tematický celok 
Vzdelávacia oblasť 

Téma Výkonový štandard – výstup Obsahový štandard – obsah 

31 Chemické prvky a 
zlúčeniny 

Vodík 
 
Kyslík 
Kovy a ich zlúčeniny 

  vymenovať základné vlastnosti, skupenstvo, farba, reaktivita a 
použitie vodíka, pozná vodík ako biogénny prvok 

 vymenovať základné vlastnosti, skupenstvo, farba, reaktivita a 
použitie kyslíka, poznal kyslík ako biogénny prv 

základné vlastnosti, skupenstvo, 
farba, reaktivita a použitie vodíka 
vodík ako biogénny prvok 
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Železo – najvýznamnejší 
kov 
Alkalické kovy  
Voda 
Oxidy 
 Názvoslovie oxidov 
Oxidy v stavebníctve 
Oxidy v životnom 
prostredí 
Kyseliny 
 Kyseliny v domácnosti 
Skúmanie kyslosti 
roztokov pH 
Zloženie a vlastnosti 
kyselín 
Významné kyseliny  
Hydroxidy 
 Skúmanie zásaditosti 
roztokov pH 
Zloženie a vlastnosti 
hydroxidov 
 
Významné hydroxidy 
 
 
 
 
Soli 
Významné soli  
Chloridy 
Sírany 
 Dusičnany 
Uhličitany 
a hydrogenuhličitany 
 
 

 poznať vlastnosti železa 
 poznať alkalické kovy 
    Fe, Na, K ako biogénne prvky a ich potravinové zdroje 
 poznať chemické zloženie a význam vody 
 určiť oxidačné číslo atómov prvkov v oxidoch 
 určiť oxidačné číslo atómov prvkov v oxidoch, vie aplikovať 

pravidlá tvorby vzorcov a názvov oxidov, vie názvy a vzorce 
CO2, N2O5, SO2, SO3, CaO 

 
 poznať zloženie, rozdelenie, výskyt a funkciu kyselín- HCl, 

HNO3, H2SO4 
 poznať zloženie kyselín 
  pomenovať ióny, ktoré vzniknú reakciou HCl, HNO3, H2SO4 s 

H2O, 
  poznať pravidlá bezpečnej práce so žieravinami a použitie 

kyselín v praxi  
 aplikovať pravidlá tvorby vzorcov hydroxidov 
  poznať vlastnosti a použitie NaOH, KOH 
   pomenovať ióny NaOH s vodou 

 
 poznať oxidy, ktoré reakciou s vodou spôsobujú kyslé dažde, 

oxidy síry a dusíka, vplyv kyslých dažďov na životné prostredie 
 

  pomocou univerzálneho indikátorového papierika určiť pH 
rôznych roztokov - kyslý, neutrálny, zásaditý 

  pomocou univerzálneho indikátorového papierika určiť pH 
rôznych vzoriek vody 

 vymenovať spôsoby vzniku solí 
 aplikovať pravidlá tvorby vzorcov soli  
 aplikovať pravidlá tvorby vzorcov soli  
 poznať vlastnosti a použitie halogénov 
  aplikovať pravidlá tvorby vzorcov soli a vie zdôvodniť 

negatívny vplyv nadbytku NaCl v potrave pre ľudský 
organizmus  

 previesť reakciu HCl so zinkom a zapísať chemickou rovnicou 

základné vlastnosti, skupenstvo, 
farba, reaktivita a použitie kyslíka, 
kyslík ako biogénny prvok 
 vlastnosti železa, alkalických 
kovov, Fe, Na, K ako biogénne 
prvky , ich potravinové zdroje 
nenahraditeľná voda 
oxidačné číslo 
oxidačné číslo atómov prvkov v 
oxidoch, pravidlá tvorby vzorcov a 
názvov oxidov, názvy a vzorce CO2, 
N2O5, SO2, SO3, CaO, 
l zloženie, rozdelenie, výskyt a 
funkciu kyselín- HCl 
 zloženie, vie pomenovať ióny, 
ktoré vzniknú reakciou HCl, HNO3, 
H2SO4 s H2O, poznal pravidlá 
bezpečnej práce so žieravinami a 
použitie kyselín v praxi  
 pravidlá tvorby vzorcov hydroxidov  
oxidy, ktoré reakciou s vodou 
spôsobujú kyslé dažde, oxidy síry a 
dusíka vplyv kyslých dažďov na 
životné prostredie 
 
pH rôznych roztokov- kyslý, 
neutrálny, zásaditý 
 
 
vlastnosti a použitie halogénov 
 
pravidlá tvorby vzorcov soli a vedel 
zdôvodniť negatívny vplyv 
nadbytku NaCl v potrave pre ľudský 
organizmus 
reakcia HCl so zinkom a zápis 
chemickou rovnicou 
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Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Environmentálna výchova 

 rešpektovať základné pravidlá pre správanie sa v prírode s ohľadom na organizmy a ich životné prostredie 
 rozpoznať a vyhodnotil zmeny v prírode a vo svojom okolí 
 poznať možnosti smerujúce k ochrane a zlepšeniu životného prostredia, podieľal sa na aktivitách (školy) 

smerujúcich k ochrane a zlepšovaniu životného prostredia širšieho okolia (školy, obce...) 
 získať informácie o zásahoch človeka do životného prostredia a vyhodnotil ich dôsledky v lokálnych a globálnych 

súvislostiach 
 rozlišovať technológie a výrobky šetrné k životnému prostrediu 
 šetrne sa správať k prírodným zdrojom 
 aktívne sa podieľať na eliminácii znečistenia životného prostredia 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Ochrana života a zdravia 

 rozpoznať nebezpečné situácie ohrozujúce život a zdravie 
 pochopiť dôležitosť poskytnutia pomoci iným v prípade ohrozenia zdravia a života 
 vedieť poskytnúť predlekársku prvú pomoc 
 mať možnosť cieľavedome rozvíjať svoju telesnú zdatnosť a odolnosť organizmu na fyzickú a psychickú záťaž v 

náročných životných situáciách 
 orientovať sa pri pohybe a pobyte v prírode 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Osobnostný a sociálny rozvoj 

 optimálne usmerňovať vlastné správanie 
 získať a uplatňoval základné sociálne zručnosti pre optimálne riešenie rôznych situácií 
 rešpektovať rôzne typy ľudí a ich názory a prístupy k riešeniu problémov 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Finančná gramotnosť 
1. Človek vo sfére peňazí/Posúdenie významu trvalých 
životných hodnôt, zváženie vplyvu peňazí na ich zachovávanie 
a na základe toho vybranie a stanovenie životných priorít 
a východísk zabezpečenia životných potrieb. 
Č.k.5: Uviesť príklady hospodárneho správania sa 
v domácnosti. Prijímať nákupné rozhodnutia na základe 
hodnoty vecí.  
2. Finančná zodpovednosť a prijímanie 
rozhodnutí/Používanie spoľahlivých informácií 
a rozhodovacích procesov osobných financiách. 
Č.k.2: Nájsť a vyhodnotiť informácie z rôznych zdrojov o produktoch. 

 
 

 Projektová práca  
 uviesť príklady hospodárneho správania sa pri používaní surovín, tovarov rôzneho účelu vzhľadom na 

materiál 
 
 
 
 

 Voda 
 Kovy 
 vyhľadať a vyhodnotiť informácie z rôznych zdrojov o cene materiálu 

Počet hodín Tematický celok 
Vzdelávacia oblasť 

Téma Výkonový štandard – výstup Obsahový štandard – obsah 
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8 Chemické reakcie Chemické reakcie 
a chemické rovnice 
 
Neutralizácia 
 
 
Redoxné reakcie 

  previesť neutralizáciu HCl s NaOH a zapísať chemickou 
rovnicou 

  pomenovať dej, pri ktorom sa oxidačné číslo zvyšuje a pri 
ktorých sa znižuje, vie uviesť príklady oxidačno- redukčných 
reakcií v bežnom živote 

 pozorovať javy sprevádzajúce pokus, vyhodnotiť a 
interpretovať ich,  pracovať s roztokmi indikátorov  

neutralizáciu HCl s NaOH 
zápis chemickou rovnicou 
dej, pri ktorom sa oxidačné číslo 
zvyšuje,  pri ktorom sa znižuje,  
príklady oxidačno- redukčných 
reakcií v bežnom živote 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Environmentálna výchova 

 rešpektovať základné pravidlá pre správanie sa v prírode s ohľadom na organizmy a ich životné prostredie 
 rozpoznať a vyhodnotil zmeny v prírode a vo svojom okolí 
 poznať možnosti smerujúce k ochrane a zlepšeniu životného prostredia, podieľal sa na aktivitách (školy) 

smerujúcich k ochrane a zlepšovaniu životného prostredia širšieho okolia (školy, obce...) 
 získať informácie o zásahoch človeka do životného prostredia a vyhodnotil ich dôsledky v lokálnych a globálnych 

súvislostiach 
 rozlišovať technológie a výrobky šetrné k životnému prostrediu 
 šetrne sa správať k prírodným zdrojom 
 aktívne sa podieľať na eliminácii znečistenia životného prostredia 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Ochrana života a zdravia 

 rozpoznať nebezpečné situácie ohrozujúce život a zdravie 
 pochopiť dôležitosť poskytnutia pomoci iným v prípade ohrozenia zdravia a života 
 vedieť poskytnúť predlekársku prvú pomoc 
 mať možnosť cieľavedome rozvíjať svoju telesnú zdatnosť a odolnosť organizmu na fyzickú a psychickú záťaž v 

náročných životných situáciách 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Osobnostný a sociálny rozvoj 
 
 
 
 

 optimálne usmerňovať vlastné správanie 
 získať a uplatňoval základné sociálne zručnosti pre optimálne riešenie rôznych situácií 
 rešpektovať rôzne typy ľudí a ich názory a prístupy k riešeniu problémov 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Finančná gramotnosť 
4.Plánovanie a hospodárenie s peniazmi/Organizovanie 
osobných financií a používanie rozpočtu na riadenie 
domácnosti. 
Č.k.4: Porovnať ceny rovnakého výrobku v dvoch rôznych obchodoch. 
Uplatniť zodpovedné rozhodovanie pri nákupe. 

 
 

 Projektová práca  
 porovnať ceny rôznych balení minerálky, alebo iného tovaru, ceny v rôznych obchodoch 

a zodpovedne sa rozhodnúť pri nákupe 
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9. ročník ZŠ 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Tvorba a prezentácia projektu 

 Meranie pH zrážok a vody z rôznych vodných zdrojov 
 Soľ – látka potrebná i nebezpečná pre človeka 
 Príprava a použitie prírodného indikátora 

Odporúčané námety praktických cvičení 5h  meranie pH rôznych látok  
 pozorovanie zmeny sfarbenia prírodných farbív v závislosti od kyslosti a zásaditosti roztoku   
 reakcia kyseliny s kovom 
 neutralizácia, príprava solí 
 redoxné reakcie 

UČEBNÉ  OSNOVY SÚ TOTOŽNÉ SO VZDELÁVCÍM ŠTANDARDOM ŠVP PRE DANÝ PREDMET 

Počet hodín Tematický celok 
Vzdelávacia oblasť 

Téma Výkonový štandard – výstup Obsahový štandard – obsah 

2  Bezpečnosť práce s 
chemickými látkami, 
laboratórny poriadok 

 opísať priebeh jednoduchého experimentu  
 dodržiavanie zásad bezpečnosti 

motivačné pokusy k obsahu 
vyučovania 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Environmentálna výchova 

 rešpektovať základné pravidlá pre správanie sa v prírode s ohľadom na organizmy a ich životné prostredie 
 rozpoznať a vyhodnotil zmeny v prírode a vo svojom okolí 
 poznať možnosti smerujúce k ochrane a zlepšeniu životného prostredia, podieľal sa na aktivitách (školy) 

smerujúcich k ochrane a zlepšovaniu životného prostredia širšieho okolia (školy, obce...) 
 získať informácie o zásahoch človeka do životného prostredia a vyhodnotil ich dôsledky v lokálnych a globálnych 

súvislostiach 
 rozlišovať technológie a výrobky šetrné k životnému prostrediu 
 šetrne sa správať k prírodným zdrojom 
 aktívne sa podieľať na eliminácii znečistenia životného prostredia 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Ochrana života a zdravia 

 rozpoznať nebezpečné situácie ohrozujúce život a zdravie 
 pochopiť dôležitosť poskytnutia pomoci iným v prípade ohrozenia zdravia a života 
 vedieť poskytnúť predlekársku prvú pomoc 
 mať možnosť cieľavedome rozvíjať svoju telesnú zdatnosť a odolnosť organizmu na fyzickú a psychickú záťaž v 

náročných životných situáciách 
 orientovať sa pri pohybe a pobyte v prírode 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Osobnostný a sociálny rozvoj 

 optimálne usmerňovať vlastné správanie 
 získať a uplatňoval základné sociálne zručnosti pre optimálne riešenie rôznych situácií 
 rešpektovať rôzne typy ľudí a ich názory a prístupy k riešeniu problémov 
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Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Finančná gramotnosť 
7.Riadenie rizika a poistenie/Používanie primeraných 
stratégií riadenia rizík. 
Č.k.4: Charakterizovať úrazové poistenie a vysvetliť jeho účel. 
Č.k.5: Charakterizovať oblasti, kde je človek vystavený možnosti úrazu. 

 
 

 Zásady BOZ pri práci v chémii 
  charakterizovať oblasti so zvýšeným rizikom úrazu a poškodenia zdravia. Uviesť možnosť 

zdravotného a úrazového poistenia a poistenia majetku 

Počet hodín Tematický celok 
Vzdelávacia oblasť 

Téma Výkonový štandard – výstup Obsahový štandard – obsah 

10 Chemické výpočty Látkové množstvo 
Molárna hmotnosť 
Látkové množstvo 
a molárna hmotnosť 
v riešených úlohách 
Vyjadrovanie zloženia 
roztokov 
Hmotnostný zlomok 
Hmotnostný zlomok v 
riešených úlohách 
Vyjadrovanie zloženia 
roztokov 
 Koncentrácia látkového 
množstva 
 

 uplatniť pojem mol ako jednotku látkového množstva 
 porovnať hmotnosť 1 mólu atómov rôznych prvkov 
 vypočítať molárnu hmotnosť zlúčenín zo známych molárnych 

hmotností atómov prvkov  
 vypočítať látkové množstvo látky, ak je zadaná hmotnosť látky 

a molárna hmotnosť látky 
 vypočítať látkové množstvo a hmotnosť látky potrebnej na 

prípravu roztoku s určitým objemom a koncent.látkového 
množstva, hmotnostného zlomku zložky roztoku 

 vypočítať látkové množstvo, hmotnosť látky a zloženie 
roztokov 

 vypočítať látkové množstvo a hmotnosť látky potrebnej na 
prípravu roztoku s určitým objemom a koncentráciou 
látkového množstva  

 pripraviť roztok určitej koncentrácie, vypočítať potrebné 
množstvá vody a chemickej látky 

 látkové množstvo  
jednotka látkového množstva – mól 
molárna hmotnosť 
jednotka molárnej hmotnosti 
látkové množstvo 
molárna hmotnosť 
riešenie úloh 
 vyjadrovanie zloženia roztokov, 
 hmotnostný zlomok 
vyjadrovanie zloženia roztokov,  
koncentrácia látkového množstva 
chemické výpočty 
vzťahy medzi veličinami 
príprava roztokov 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Osobnostný a sociálny rozvoj 

 optimálne usmerňovať vlastné správanie 
 získať a uplatňoval základné sociálne zručnosti pre optimálne riešenie rôznych situácií 
 rešpektovať rôzne typy ľudí a ich názory a prístupy k riešeniu problémov 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Finančná gramotnosť 
4.Plánovanie a hospodárenie s peniazmi/Organizovanie 
osobných financií a používanie rozpočtu na riadenie 
domácnosti. 
Č.k.4: Porovnať ceny rovnakého výrobku v dvoch rôznych 
obchodoch. Uplatniť zodpovedné rozhodovanie pri nákupe. 

 
 

 Projektová práca 
 porovnať ceny rôznych balení  tovaru, ceny v rôznych obchodoch a zodpovedne sa rozhodnúť pri 

nákupe 
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Počet hodín Tematický celok 
Vzdelávacia oblasť 

Téma Výkonový štandard – výstup Obsahový štandard – obsah 

18 Organické zlučeniny Vlastnosti jednoduchých 
organických látok 
Uhlík a jeho anorganické 
zlúčeniny 
Organické zlúčeniny 
a organická chémia 
. U h ľ o v o d í k y 
Prírodné zdroje 
uhľovodíkov 
Alkány 
Alkény 
 
 
 
Alkíny 
 Arény 
 Deriváty uhľovodíkov 
Halogénderiváty 
 
Kyslíkaté deriváty 
Kyslíkaté deriváty  
 
 
Organické látky v živých 
organizmoch 
Prírodné látky 
Sacharidy 

 vymenovať príklady anorganických  zlúčenín 
 pochopiť význam uhlíka 
 rozlíšiť anorg. a org. zlúčeniny 
 rozlíšiť a zapísať otvorený a uzavretý reťazec, reťazec 

s jednoduchou až trojitou väzbou 
 poznať prírodné zdroje uhľovodíkov 
 poznať typ väzby medzi atómami v alkánoch, ich vzorce,opísať 

vlastnosti (skupenstvo, horľavosť, výbušnosť) výskyt a použitie 
metánu, etánu, propánu, butánu 

 aké nebezpečenstvo hrozí pri unikaní zmesi z tlakovej nádoby 
 poznať typ väzby medzi atómami  
 napísať vzorce alkénov: etén  
 opísať vlastnosti (skupenstvo, horľavosť, výbušnosť) eténu 
 opísať polymerizáciu na príklade vzniku polyetylénu z eténu 
 poznať typ väzby, vzorce, etín –  
 opísať vlastnosti, štruktúru a použitie benzénu 
 vyznačiť charakteristickú skupinu a uhľovodíkový zvyšok, 
 roztriediť   uhľovodíky a deriváty uhľovodíkov, 
 vysvetliť ekologické jedy 
 zdôvodniť nebezpečenstvo freónov 
 poznať vplyv metanol a etanolu na ľudský organizmus 

dôsledky použitia etanolu ako návykovej látky 
 poznať najdôležitejšie vlastnosti acetónu, vplyv na ľudský 

organizmus  
 poznať spôsoby zneškodňovania zvyškov farieb ako 

nebezpečných odpadov, poznať najdôležitejšie vlastnosti 
a možnosti využitia kyseliny octovej a mravčej 

 vysvetliť, čo sú prírodné zlúčeniny 
 vysvetliť význam fotosyntézy pre život človeka a živočíchov, 
 vymenovať atómy prvkov, ktoré tvoria sacharidy, uviesť 

výskyt, vlastnosti a možnosti využitia  sacharidov (glukóza, 
fruktóza, sacharóza, škrob, glykogén a celulóza) 

 roztriediť tuky podľa zloženia (skupenstva) a pôvodu (výskytu), 

štvorväzbovosť atómu uhlíka 
uhlíkový reťazec 
alkány  
 nasýtené uhľovdíky 
 benzín 
 alkény, etén, nenasýtené 
uhľovodíky, polymerizácia, 
makromolekula 
 alkíny, etín, trojitá väzba 
arény, aromatické jadro, benzén 
 deriváty uhľovodíkov 
 charakteristická skupina 
uhľovodíkový zvyšok 
halogénderiváty 
 
 
 kyslíkaté deriváty 
 alkoholy 
 metanol, etanol 
 kyslíkaté deriváty 
acetón 
 kyselina mravčia 
kyselina octová 
 
 
fotosyntéza 
 sacharidy 
 dôkazové reakcie sacharidov 
 tuky 
 bielkoviny 
 biokatalyzátory 
 enzýmy 
 vitamíny 
 hormóny 
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 poznať vlastnosti tukov (rozpustnosť v alkohole, pôsobenie 
svetla na tuky),vplyv na ľudský organizmus, 

 vysvetliť vplyv cholesterolu na ľudský organizmus 
 poznať funkcie v ľudskom tele, 
 vymenovať zdroje rastlinných a živočíšnych bielkovín 
 poznať význam enzýmov, vitamínov a hormónov  
 poznať potravinové zdroje  
 vymenovať príklady a použitie plastov a syntetických vláken 
 opísať úžitkové vlastnosti a možnosti použitia plastov 

a syntetických vláken 
 poznať princíp pracieho účinku mydla 
 uviesť rozdiely medzi mydlami a saponátmi 
 opísať výhody a nevýhody používania pesticídov 
 poznať účinky skupín liekov (antibiotiká, analgetiká, 

antipyretiká) 
 vedieť vysvetliť význam  kozmetických prostriedkov 

 
 
 
 
 
plasty 
 syntetické vlákna 
 
 mydlá 
 pracie prostriedky 
 saponáty 
 overiť rozpustnosť mydla v tvrdej 
a mäkkej vode 
pesticídy 
 lieky 
 kozmetické prípravky 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Environmentálna výchova 

 rešpektovať základné pravidlá pre správanie sa v prírode s ohľadom na organizmy a ich životné prostredie 
 rozpoznať a vyhodnotil zmeny v prírode a vo svojom okolí 
 poznať možnosti smerujúce k ochrane a zlepšeniu životného prostredia, podieľal sa na aktivitách (školy) 

smerujúcich k ochrane a zlepšovaniu životného prostredia širšieho okolia (školy, obce...) 
 získať informácie o zásahoch človeka do životného prostredia a vyhodnotil ich dôsledky v lokálnych a globálnych 

súvislostiach 
 rozlišovať technológie a výrobky šetrné k životnému prostrediu 
 šetrne sa správať k prírodným zdrojom 
 aktívne sa podieľať na eliminácii znečistenia životného prostredia 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Ochrana života a zdravia 

 rozpoznať nebezpečné situácie ohrozujúce život a zdravie 
 pochopiť dôležitosť poskytnutia pomoci iným v prípade ohrozenia zdravia a života 
 vedieť poskytnúť predlekársku prvú pomoc 
 mať možnosť cieľavedome rozvíjať svoju telesnú zdatnosť a odolnosť organizmu na fyzickú a psychickú záťaž v 

náročných životných situáciách 
 orientovať sa pri pohybe a pobyte v prírode 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Finančná gramotnosť 
1. Človek vo sfére peňazí/Posúdenie významu trvalých 
životných hodnôt, zváženie vplyvu peňazí na ich zachovávanie 

 
 

 Projektová práca 
 Benzín 
 Surovinové zdroje uhľovodíkov 
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a na základe toho vybranie a stanovenie životných priorít 
a východísk zabezpečenia životných potrieb. 
Č.k.5: Uviesť príklady hospodárneho správania sa 
v domácnosti. Prijímať nákupné rozhodnutia na základe 
hodnoty vecí.  
2. Finančná zodpovednosť a prijímanie 
rozhodnutí/Používanie spoľahlivých informácií 
a rozhodovacích procesov osobných financiách. 
Č.k.2: Nájsť a vyhodnotiť informácie z rôznych zdrojov 
o produktoch. 
4.Plánovanie a hospodárenie s peniazmi/Organizovanie 
osobných financií a používanie rozpočtu na riadenie 
domácnosti. 
Č.k.4: Porovnať ceny rovnakého výrobku v dvoch rôznych 
obchodoch. Uplatniť zodpovedné rozhodovanie pri nákupe. 
7.Riadenie rizika a poistenie/Používanie primeraných 
stratégií riadenia rizík. 
Č.k.4: Charakterizovať úrazové poistenie a vysvetliť jeho účel.  
Č.k.5: Charakterizovať oblasti, kde je človek vystavený možnosti úrazu. 

 uviesť príklady hospodárneho správania sa pri používaní surovín, tovarov rôzneho účelu vzhľadom na 
materiál 

 
 Benzín 
 Saponáty 
 vyhľadať a vyhodnotiť informácie z rôznych zdrojov o cene materiálu 

 
 

 Projektová práca 
 porovnať ceny rôznych balení  tovaru, ceny v rôznych obchodoch a zodpovedne sa rozhodnúť pri 

nákupe 
 
 

 Výroba benzínu 
 Deriváty uhľovodíkov 
 Organické látky v živých organizmoch 
 Organické látky v bežnom živote 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Tvorba a prezentácia projektu 

 Meranie pH zrážok a vody z rôznych vodných zdrojov 
 Soľ – látka potrebná i nebezpečná pre človeka 
 Príprava a použitie prírodného indikátora 

Odporúčané námety praktických cvičení 3h  Meranie pH rôznych látok  
 Pozorovanie zmeny sfarbenia prírodných farbív v závislosti od kyslosti a zásaditosti roztoku   
 Reakcia kyseliny s kovom 
 Neutralizácia, príprava solí 
 Redoxné reakcie 


