
Učebné osnovy 

 

Názov predmetu Chémia 

Časový rozsah výučby 

iŠVP/iŠkVP 

2 hodina týždenne,  66 hodín ročne/0 hodín 

 Spolu 66 hodín 

Ročník ôsmy 

Škola Základná škola s materskou školou Kamienka 

Názov iŠkVP Inovovaný školský vzdelávací program ZŠ s MŠ Kamienka 113 

Kód a názov iŠVP iŠVP pre 2. stupeň ZŠ v Slovenskej republike 

Stupeň vzdelania ISCED 2 – nižšie stredné  vzdelanie 

Dĺžka štúdia 5 rokov 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

 

1. 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. 

 

2. CIELE PREDMETU  

Žiaci 

 sa zoznámia so základnými poznatkami o látkach dôležitých pre život,  

 porozumejú chemickým javom a procesom,  

 používajú odbornú terminológiu na opísanie chemických javov a procesov,  

  rozumejú pokynom na realizáciu praktických činností a dokážu ich podľa návodu 

uskutočniť,  

 plánujú a realizujú pozorovania, merania a experimenty,  

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

 získavajú manuálne zručnosti, intelektové a sociálne spôsobilosti pri realizácii žiackych 

experimentov,  

 osvojujú si a uplatňujú zásady bezpečnej práce s látkami,  



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

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

prostredie a ľudské zdravie,  

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

životného prostredia. 

 

3. VZDELÁVACÍ ŠTANDARD  -- VÝKONOVÝ  A  OBSAHOVÝ  ŠTANDARD 

Zloženie látok 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak vie: 

 rozlíšiť pojmy chemický prvok a chemic-

ká zlúčenina, 

 rozlíšiť pojmy atóm, molekula a ión, 

 vysvetliť pozorované zmeny sprevá-

dzajúce rozpúšťanie látok na základe 

poznania ich časticového zloženia, 

 pozorovať vlastnosti látok. 

 makroskopický pohľad na chemicky čisté 

látky (chemický prvok, chemická žluče-

nina), 

 mikroskopický pohľad na látky: časticový 

model látky (atóm, ión, molekula), 

 stavba atómu a jeho model (elektrónový 

obal, jadro atómu, protón, neutrón, 

elektrón), 

 symbolické vyjadrenie zloženia látok 

(značky a vzorce), 

 pozorovanie vlastností iónových, kova-

lentných a kovových látok (lesk, tvrdosť, 

kujnosť, elektrická a tepelná vodivosť, 

magnetizmus), 

 chemické väzby v niektorých látkach (ko-

valentná a iónová väzba). 

 

Významné chemické prvky a zlúčeniny 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak vie: 

 orientovať sa v periodickej tabuľke prvkov 

(ďalej len PTP), 

 vyvodiť možné vlastnosti prvkov a ich 

zlúčenín podľa ich umiestnenia v PTP, 

 uplatniť základné pravidlá názvoslovia 

halogenidov a oxidov s využitím PTP, 

 porovnať vlastnosti vybraných oxidov, 

hydroxidov, kyselín a solí, 

 posúdiť vplyv vybraných oxidov, hydro-

xidov, kyselín a solí na životné prostre-

die, 

 uviesť príklady použitia vybraných oxi-

dov, hydroxidov, kyselín a solí, 

 vysvetliť vznik skleníkového efektu a 

kyslých dažďov a ich vplyv na životné 

prostredie, 

 orientovať sa v stupnici pH, 

 určiť pomocou indikátora pH roztoku, 

  uviesť príklady využitia neutralizácie, 

 opis periodickej tabuľky prvkov (ďalej len 

PTP), 

 vlastnosti látok a ich súvislosti s PTP, 

 vodík, kyslík (ozón), 

 železo, 

 alkalické kovy (sodík, draslík), 

 halogény (fluór, chlór. bróm, jód), 

 vzácne plyny, 

 oxidy (oxid uhoľnatý, oxid uhličitý, oxid 

siričitý, oxid sírový, oxid vápenatý, oxid 

kremičitý, oxidy dusíka), 

 kyseliny (kyselina chlorovodíková, kyse-

lina dusičná, kyselina uhličitá, kyselina 

sírová), 

 hydroxidy (hydroxid sodný, hydroxid 

draselný, hydroxid vápenatý), 

 soli (chlorid sodný, chlorid draselný, síran 

vápenatý, síran meďnatý, uhličitan sodný, 

uhličitan vápenatý, hydrogenuhličitan 



 overiť prakticky priebeh, prejavy a 

výsledky neutralizačných a oxidačno-

redukčných reakcií. 

sodný), 

 pozorovanie kyslých a zásaditých vlast-

ností látok (indikátor, kyselina, zásada, 

neutralizácia, pH stupnica), 

 pozorovanie oxidačných a redukčných 

vlastností látok (oxidačnoredukčné reak-

cie). 

 


