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ÚVOD 

Milí učitelia chémie,  

v rukách máte zbierku inovatívnych metodík, ktoré vznikli v rámci národného projektu IT 

Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie. Koncepcia zbierky vychádza z obsahových a výkonových 

štandardov jednotlivých tém zakotvených v inovovanom Štátnom vzdelávacom programe (ŠVP) ISCED 

3A – učebný predmet chémia – vyššie sekundárne vzdelávanie. Metodiky výrazne dopĺňajú ŠVP a 

mnohé z nich ho aj rozširujú o témy, ktoré žiakom umožnia hlbšie prepojenie teórie s praxou. 

Sprístupnenie metodík vychádza zo všeobecne platného poznatku psychológie učenia, že žiak sa lepšie 

učí, ak je pri učení aktívny. Učivo je sprístupnené prostredníctvom metód a koncepcií aktívneho 

bádania, ako sú bádateľsky orientované vyučovanie, výučba s podporou digitálnych technológií 

(počítačom podporované experimenty, mobilné aplikácie, simulácie) a využívanie nástrojov 

formatívneho hodnotenia.  

Prostredníctvom koncepcií orientovaných na aktívne učenie sa žiaci rozvíjajú všeobecné zručnosti 

(nazývané soft-skills a hard skills), zručnosti na rozvoj myslenia a učenia sa, ako aj spôsobilosti vedeckej 

práce. Aktivity v metodikách podporujú rozvoj nasledovných spôsobilostí vedeckej práce: formulovať 

otázky, navrhnúť postup, predpovedať výsledok experimentu, manipulovať s pomôckami/softvérom, 

pozorovať/merať, zaznamenávať výsledky pozorovania a merania,  zovšeobecniť výsledky, formulovať 

závery, zdieľať a prezentovať výsledky pred spolužiakmi a diskutovať/obhajovať 

výsledky/argumentovať.  

V zbierke sa nachádza 92 metodík pre učebný predmet chémia, z toho 43 pre 1. ročník, 23 pre 2. ročník 

a 26 pre 3. ročník stredných škôl. Súčasťou každej metodiky je titulný list (opisuje tematické zaradenie 

metodiky, ciele, didaktický problém, vyučovacie metódy a formy, pomôcky a iné), metodický list (s 

metodickým postupom pre učiteľa) a pracovný list (pre žiaka). Jednotlivé metodiky sú v zbierke radené 

podľa ročníkov a v rámci ročníka podľa tematických celkov a tém. Väčšina metodík je realizovateľná na 

jednej vyučovacej hodine. Väčší časový rozsah sa uvádza v titulnom liste.  

V metodikách sú využívané dva modely vyučovania, a to päťfázový model bádania (Zapojenie – 

Skúmanie – Vysvetlenie – Rozpracovanie/Rozšírenie – Hodnotenie) a trojfázový model EUR (Evokácia 

– Uvedomenie si významu – Reflexia). 

Pri diagnostike splnenia vzdelávacích cieľov sa možno v metodikách stretnúť s vybranými nástrojmi 

formatívneho hodnotenia, cieľom ktorých je získavať spätnú väzbu, podporovať a prehlbovať učenie. 

Ako príklady uvádzame: predikčnú kartu, sebahodnotiacu kartu, metakogníciu, lístok pri odchode žiaka 

z triedy, pojmové mapy a sumár.   



 

 

 

Proces tvorby metodík prebiehal v spolupráci s učiteľmi chémie stredných škôl. Vytvorené metodiky 

boli overované učiteľmi chémie na Slovensku počas troch školských rokov, na základe získanej spätnej 

väzby od učiteľov sa optimalizovali a následne finalizovali. Sú preto doplnené o mnohé poznámky a 

postrehy z výučby.  

Veríme, že zbierka metodík sa pre vás stane užitočnou pomôckou pri vyučovaní chémie.  

 

autorky a autori 

 



 

 

MÔŽEME UVARIŤ ZEMIAKY V ETANOLE ALEBO ACETÓNE? 
Tematický celok / Téma ISCED / Odporúčaný ročník 

Sústavy látok, pozorovanie a experiment ISCED 3A / 1. ročník 
Ciele 

Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti Žiakom rozvíjané spôsobilosti 

• Žiak dokáže zostaviť destilačnú aparatúru 
a rozumie princípu destilácie. 

• Žiak dokáže pomocou destilácie, na základe teploty 
varu, určiť zloženie zmesi. 

• Manipulovať s pomôckami/meracím 
systémom/senzormi/softvérom 

• Pozorovať/merať 

• Interpretovať/formulovať závery 

• Diskutovať/obhajovať výsledky/ argumentovať 

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti  

• Rozumieť pojmom var, teplota varu, destilácia, atmosférický tlak. 

• Dodržiavať zásady správneho a bezpečného zaobchádzania s laboratórnymi pomôckami. 

• Vedieť pracovať s počítačovým meracím systémom (teplotný senzor). 

• Mať zručnosti a skúsenosti so zostavením destilačnej aparatúry. 

Riešený didaktický problém 

Porovnanie teploty varu 3 kvapalín: vody, etanolu a acetónu 

Dominantné vyučovacie metódy a formy Príprava učiteľa a pomôcky 

• Riadené bádanie (Structured Inquiry) 

• Skupinová forma (3 - 5 žiakov v skupine) 

• počítačový merací systém (teplotný senzor), 
destilačná banka (150 cm3, objem však môže byť 
zvolený podľa potreby), destilačný nástavec, 
Liebigov chladič, alonž, kužeľová banka, gumená 
zátka na destilačnú banku s otvorom na 
teplotný senzor, elektrické vyhrievacie hniezdo. 

• voda, etanol (denaturovaný), acetón 

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov 

Zadanie čiastkových úloh (písomné zadanie, ústne otázky) – získanie operatívnej spätnej väzby. 

Formatívne hodnotenie – lístok s otázkami na konci vyučovacej hodiny (posledná otázka). 

 

Autori: Marek Skoršepa, Jarmila Kmeťová 
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MÔŽEME UVARIŤ ZEMIAKY V ETANOLE ALEBO ACETÓNE? 

ÚVOD 
Metodika spadá do tematického celku Sústavy látok, pozorovanie a experiment podľa ŠVP ISCED 3A (1. ročník gymnázia 

so štvorročným štúdiom). 

PRIEBEH VÝUČBY  

ZAPOJENIE: 
Na začiatku je so žiakmi potrebné zopakovať pojmy destilácia, var, teplota varu, atmosférický tlak. Učiteľ žiakov uvedie 

do riešenej témy (nechá ich prečítať si úvod v pracovnom liste). V prípade potreby podrobnejšie vysvetlí zmysel 

experimentálnej úlohy. V tejto časti je priestor na prepojenie s relevantnými vedomosťami z fyziky. Žiakov rozdelíme do 

skupín podľa počtu meracích systémov, ktoré máme k dispozícii. Nie je však vhodné, aby v skupine pracovali viac ako 3 žiaci. 

Po uvedení do problematiky a oboznámení s experimentálnymi cieľmi laboratórnej úlohy so žiakmi najprv vyriešime úlohy 

uvedené v časti SKÔR AKO ZAČNEME EXPERIMENTOVAŤ. 

Úloha 1. Na akom princípe sa oddelia jednotlivé zložky zmesi počas jej destilácie? 

Na základe rozdielnych teplôt varu týchto zložiek. 

Úloha 2. Čo je to var? 

Var je dej, pri ktorom dochádza k zmene skupenstva kvapaliny na plyn v celom jej objeme (nielen na jej povrchu). K varu 

dochádza vtedy, keď sa tlak nasýtených pár zahrievanej kvapaliny vyrovná atmosférickému tlaku. 

Úloha 3. Definujte pojem „teplota varu“. 

Teplota varu je teplota, pri ktorej sa tlak nasýtených pár kvapaliny rovná atmosférickému tlaku. Inými slovami, je to 

teplota, pri ktorej sa kvapalina začne vyparovať v celom svojom objeme. 

SKÚMANIE: 
Predpokladom úspešnej experimentálnej práce je, že žiaci ovládajú prácu s počítačovým meracím systémom, senzorom 

na meranie teploty. V prípade, že je to ich prvá skúsenosť, je potrebné, aby im učiteľ oboznámil a názorne predviedol prácu 

s týmito zariadeniami. 

Je tiež vhodné ak žiaci disponujú potrebnými úrovňami zručnosti vo vzťahu k zostaveniu destilačnej aparatúry. V prípade, 

že ich skúsenosti a zručnosti takúto úroveň nedosahujú, je možné metodiku realizovať aj alternatívnym spôsobom 

uvedeným v časti ALTERNATÍVY METODIKY. 

Ideálne je použiť zábrusové komponenty destilačnej aparatúry, manipulácia s nimi je jednoduchá a rýchla. Ak však takúto 

možnosť nemáme, použijeme „klasické“ časti. Zábrusovú varnú banku a destilačný nástavec v tom prípade nahradíme napr. 

frakčnou bankou. V prípade použitia „klasických“ komponentov však predpokladáme väčšie skúsenosti a zručnosti žiakov 

so zostavovaním aparatúr. 

VYSVETLENIE  
Po uskutočnení experimentov žiaci porovnávajú tvar kriviek, ich strmosť a pod., najmä však teplotné maximá, ktoré 

dosiahli. Riešia pritom úlohy v časti VYHODNOTENIE VÝSLEDKOV. 
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Úloha 4. Aké maximálne hodnoty teplôt ste pri destilácii skúmaných kvapalín dosiahli? 

 

Úloha 5. Prečo po dosiahnutí určitej hodnoty teplota už ďalej nestúpa, napriek tomu, že kvapalinu stále zahrievate? 

Pretože dosiahnutá teplota je teplotou varu zahrievanej kvapaliny. 

Poznámka: 

V tejto chvíli môže učiteľ žiakov požiadať o vyhľadanie tabuľkových hodnôt teplôt varu skúmaných kvapalín (tv(voda) = 

100,0 °C; tv(etanol) = 78,4 °C; tv(acetón) = 56,0 °C) a  ich porovnanie s experimentálne zistenými hodnotami. Ak sa tabuľkové 

a experimentálne hodnoty líšia, možno sa žiakov spýtať na vysvetlenie príčiny tohto zistenia. Je tu priestor na vysvetlenie 

závislosti teploty varu od atmosférického tlaku a úvahy, aké teploty varu by bolo možné pri jednotlivých kvapalinách 

dosiahnuť pri vyšších alebo nižších hodnotách atmosférického tlaku. 

Úloha 6. Čo okrem maximálnej dosiahnutej teploty viete ešte zistiť zo získaného grafu? 

Zo strmosti stúpajúcej časti krivky možno zistiť ako rýchlo sa kvapalina zohrievala. Z výsledkov by malo byť evidentné, že 

najrýchlejšie sa zohrieva acetón, potom etanol a najpomalšie voda. Žiakov je však potrebné upozorniť, že nemáme namysli 

rýchlosť dosiahnutia teploty varu, ale porovnávame strmosť rovnakých úsekov so stúpajúcim trendom. 

Úloha 7. Ktorá z použitých kvapalín začne vrieť ako prvá? Vysvetlite prečo. 

Prvý začne vrieť acetón, pretože má najnižšiu teplotu varu. Nasleduje etanol a voda. 

ROZPRACOVANIE: 
Na záver žiaci definitívne zodpovedajú na úvodnú „výskumnú“ otázku s cieľom poradiť Aladárovi. 

Úloha 8. Na základe zistených výsledkov rozhodnite, či by sme zemiaky mohli uvariť aj v etanole alebo acetóne? Zvážte 

pozitíva aj negatíva tejto myšlienky. 

 

Poznámka: 

Odpovede žiakov môžu byť rôzne, musia však vychádzať zo zisteného faktu, že teploty varu etanolu a acetónu sú 

podstatne nižšie ako teplota varu vody. Odpovede a vysvetlenia žiakov by preto mali smerovať k záveru, že „variť“ zemiaky 

síce môžeme aj v etanole alebo acetóne, ale bude to pri podstatne nižšej teplote ako pri ich varení vo vode. Zemiaky síce 

v oboch alternatívnych kvapalinách budú „vrieť“, pretože kvapaliny dosiahli svoju teplotu varu, ale keďže obe tieto teploty 

sú nižšie ako 100 °C (teplota varu vody), zemiaky sa pri nich dostatočne neuvaria a teda nebudú konzumovateľné 

(samozrejme odhliadame od toxicity týchto kvapalín). 

Opäť je možné žiakov naviesť k známej skutočnosti, že tabuľkové hodnoty teploty varu sa vzťahujú na normálny 

atmosférický tlak, pričom experiment mohol byť realizovaný aj pri iných hodnotách atmosférického tlaku, čo mohlo spôsobiť 

rozdiely medzi tabuľkovými a nameranými hodnotami teplôt varu. 
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HODNOTENIE: 
SPRÁVNE RIEŠENIA 

Príklad očakávaných výsledkov: 

 

 

Úloha 9. Vyplňte nasledujúcu tabuľku. 

Formatívne hodnotenie prebieha pomocou lístka s otázkami na konci vyučovacej hodiny. 

 

3 veci, ktoré som sa dnes naučil  

 

 

2 veci, ktoré považujem za zaujímavé  

 

1 otázku, ktorú mám k tejto téme  

 

ALTERNATÍVY METODIKY  
• Alternatívne možno metodiku realizovať aj bez použitia destilačnej aparatúry, jednoduchým zahrievaním kvapalín 

v kadičkách, avšak vzhľadom na prchavosť etanolu a acetónu je lepšie ich destilovať. Zistené výsledky sú však 

takmer identické. 

• Pri časovom obmedzení môže každá pracovná skupina uskutočniť experiment len s jednou kvapalinou, pričom na 

záver si všetky skupiny porovnajú svoje výsledky. 

ZDROJE 
SKORŠEPA, M., MELICHERČÍK, M. 2001. Sledovanie procesu destilácie teplotným čidlom s pripojeným počítačom. In Acta 

Universitatis Matthiae Belii, ser. chem., č. 5, s. 43-45. 
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DETEKTÍVNY PRÍBEH   
 

Tematický celok / Téma ISCED / Odporúčaný ročník 

Látky a ich vlastnosti 
Zmesi a Oddeľovanie zložiek zo  zmesí 
 

ISCED 3 / 1.ročník 
Metodika je súčasťou sady metodík pre tému Zmesi 
a oddeľovanie zložiek zmesí 

Ciele 

Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti Žiakom rozvíjané spôsobilosti 
 navrhnúť a uskutočniť vhodný spôsob oddelenia zložiek 

zo zmesí: destilácia, filtrácia, usadzovanie, kryštalizácia, 
odparovanie, chromatografia, 

 využiť separačné metódy pri riešení problémových 
situácií a zdôvodniť použitie danej separačnej metódy, 

 zoznámiť sa so zameraním foréznej chémie. 

Formulovať otázku/problém 

Formulovať hypotézu, ktorá sa bude testovať 

Naplánovať postup  

Manipulovať s pomôckami/softvérom 

Pozorovať 
Zaznamenávať výsledky pozorovania 
Formulovať závery 
Formulovať hypotézy na ďalšie skúmanie 

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti  
 Rozlišovať pojmy roztok, rozpúšťadlo a rozpustená látka.  

 Vedieť realizovať postupy na oddeľovanie zložiek zmesí (destilácia, filtrácia, usadzovanie, kryštalizácia, odparovanie) 

 Dodržiavať zásady bezpečnej práce v chemickom laboratóriu. 

Riešený didaktický problém 

Využitie poznatkov o zmesiach a oddeľovaní zložiek zmesí v bežnom živote aktívnou činnosťou žiakov. Zoznámiť sa 

s prvkami foréznej chémie. 

Dominantné vyučovacie metódy a formy Príprava učiteľa a pomôcky 

 otvorené bádanie 

 skupinová forma (5-7 dvojíc žiakov) 

 

 Chemikálie: voda z vodovodu, čaj, hnedý trstinový 
cukor, železné piliny  

 Pomôcky: 2 kadičky, tyčinka, stojan, kruh, filtračný 
lievik, filtračný papier, odparovacia miska, trojnožka, 
kovová sieťka (s keramickou vložkou), plynový kahan, 
chromatografický papier, fixky,  ceruzka, pravítko, 
magnet 

 Pracovný list 
Realizovateľné s použitím digitálnych nástrojov.  

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov 

Overenie prehĺbených poznatkov – Metakognícia 

Overovanie rozvoja mäkkých zručností - soft skills – rubriky na rozvoj skupinovej spolupráce 

 

Autor: Mária Ganajová 

15



  

 

ÚVOD 
Metodika nadväzuje na systém metodík tematického celku Látky a ich vlastnosti, téma Zmesi a Oddeľovanie zložiek 

zmesí. 

PRIEBEH VÝUČBY  
Model 5E: 

ZAPOJENIE (ENGAGE)   
Učiteľ vysvetlí pojmy forézna chémia, vzorka 

Čo je to forézna chémia. 

 Forenzná chémia skúma chemické a fyzikálno-chemické vlastnosti prostredia, materiálov a dejov dôležitých pre 

dokazovanie v trestnom konaní. K tomu sa využívajú metódy všeobecnej, anorganickej, organickej, analytickej a fyzikálnej 

chémie a fyziky, ktoré sa aplikujú a rozvíjajú v smeroch dôležitých pre objasňovanie kriminálne relevantných udalostí. Slovo 

forenzný pochádza z latinského pred fórom čo bolo v starovekom Ríme miesto, kde sa prerokúvali obchodné a právne 

záležitosti. https://sk.wikipedia.org/wiki/Forenzn%C3%A1_ch%C3%A9mia 

 Vzorka patrí vo forenznej chémií k základným pojmom. Používa sa na získavanie odpovede na otázky 

vyšetrovateľov, ale najskôr sa musí odobrať a pred samotnou analýzou upraviť. 

Navodí problém: 

Učiteľ môže navodiť zaujímavú situáciu prezentovanú ako správu z novín: „Z mora bolo vytiahnuté mŕtve telo a pátra sa 

po príčine smrti, pričom sa v dome obete našla šálka čaju a hnedý cukor.“  

Žiakov rozdelíme do skupín, rozdáme im pracovné listy a diskutujeme s nimi o okolnostiach skúmaného prípadu. Žiaci 

majú k dispozícii vzorku vody z pľúc obete, cukor a v prípade rozširujúcej úlohy čaj zo šálky. Od žiakov očakávame formuláciu 

hypotéz ako napr., že obeť zomrela utopením, resp. obeť zomrela otrávením, návrh postupu skúmania, experimentovanie, 

vyvodzovanie záverov a argumentáciu. 

Zopakujeme princípy metód uvedených v pracovnom liste – magnetizmus, filtrácia, destilácia, odparovanie.  

Poznámka: Učiteľ musí v predstihu pripraviť „vzorky z miesta činu“ a pomôcky na realizáciu metód, ktoré použijú žiaci 

na analýzu vzoriek. 

Vzorky z miesta činu: 

Vzorka vody z pľúc: voda z vodovodu 

Vzorka cukru: hnedý cukor s pridanými železnými pilinami 

Vzorka čaju: uvarený čaj  

SKÚMANIE (EXPLORE) 
Žiakom predložíme odobraté vzorky: vzorka vody z pľúc, vzorka cukru a čaju nájdené v dome obete. 

Žiaci diskutujú: 

 Zomrel Liam Johnson ešte pred potopením do mora? 

 Existujú nejaké dôkazy o kontaminácii cukru inou látkou? 

 Existujú nejaké dôkazy o kontaminácii čaju inou látkou?  

 Žiaci tvoria predpoklady: 

 Existuje niekoľko hypotéz o úmrtí Liama Johnsona: 

 Liam Johnson sa utopil v mori. 

 Liam Johnson bol utopený doma v bazéne a až neskôr bol odvlečený do mora.   
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 Liam Johnson bol otrávený kontaminovaným cukrom a neskôr odvlečený do mora. 

 Liam Johnson bol otrávený kontaminovaným čajom a neskôr odvlečený do mora.  

 Žiaci navrhujú spôsoby riešenia: 

 Aké separačné metódy je potrebné použiť pri vyšetrovaní zločinu? 

       Žiaci realizujú jednotlivé separačné metódy pri skúmaní vzoriek. 

        Vžijú sa do úlohy súdnych znalcov, pričom využívajú separačné metódy, ktoré sú im známe z predchádzajúcej výučby. 

Hľadajú dôkazy na potvrdenie alebo vyvrátenie hypotéz. Musia pritom zvoliť vhodné postupy, akým spôsobom separovať 

jednotlivé zložky zmesi, či na základe magnetických vlastností, filtrácie, destilovania, odparovania alebo pomocou 

chromatografie.  

Učiteľ vysvetlí pojmy chromatografia prostredníctvom internetových stránok a realizáciou pokusu – volí buď demonštračný 

alebo žiacky pokus. 

Chromatografia 
Chromatografia je fyzikálno-chemická separačná metóda. Jej podstatou je rozdeľovanie zložiek zmesi medzi dvoma 
fázami: nepohyblivou (stacionárnou) a pohyblivou (mobilnou). Samotná separácia je dôsledkom 
rozdielnej afinity jednotlivých zložiek ku týmto dvom fázam. Stacionárna a mobilná fáza sa od seba odlišujú niektorou 
základnou fyzikálno-chemickou vlastnosťou, napr. polaritou.  

        Princíp  chromatografie vysvetlujú nasledovné videá: 

https://www.youtube.com/watch?v=n6CqNRWg14E 

http://planetavedomosti.iedu.sk/index.php/resources/chromatografia_dekantacia_heterogenna_zmes_homogenna_kr
ystalizacia_odparovanie_odstredovanie_rozpustnost_roztok_sedimentacia_zmesi_t_page21.html 

http://planetavedomosti.iedu.sk/index.php/resources/chromatografia_dekantacia_heterogenna_zmes_homogenna_kr
ystalizacia_odparovanie_odstredovanie_rozpustnost_roztok_sedimentacia_zmesi_t_page20.html 

 

Môžete si vyskúšať aj nasledovný pokus   Papierová chromatografia 

Cieľom pokusu je určiť jednotlivé zložky farieb farebnej fixky. Farby (okrem žltej, červenej  a modrej) sú zmesou 
základných farieb. 

V tejto papierovej chromatografii je vyvíjačom farieb filtračný papier. 

Pomôcky a chemikálie: kadička, voda, filtračný papier, farebné fixky Centropen, nožnice, pravítko 

Postup práce: 

Z filtračného papiera vystrihneme pásik asi 4 cm široký a 8 cm dlhý.  

Na pásik nakreslíme čiernou fixkou plnú čiaru asi 2 cm od dolnej časti pásika a umiestnime 
ho do kadičky s vodou tak, aby dolná časť bola vo vode, ale nakreslená čiara nie.  

Pozorovanie a vysvetlenie: 

Voda unáša zložky zmesi rôznou rýchlosťou, čím dôjde k rozdeleniu zmesi na zložky. Vyvíjanie 
prebieha dovtedy, kým voda nevystúpi  

po čelo vyvíjača. Vyvíjanie jednej farby trvá približne 3 – 5 minút. Vyvíjač farieb Ak použijeme 
fixky rôznych farieb, výsledky porovnáme.  

Poznámka: 

Ak použijeme liehové fixky, je potrebné použiť ako rozpúšťadlo lieh (etanol).  

 

Očakávané výsledky: 

Vzorka vody z pľúc: zahrievaním, odparovaním  a kryštalizáciou nevzniká veľké množstvo soli. Ak by sa bol však utopil 

v bazéne, vieme dokázať prítomnosť chloridových aniónov  činidlom AgNO3, pričom vzniká zrazenina AgCl. 

Vzorka cukru: po rozpustení cukru a následnej filtrácií sa odhalila prítomnosť ďalších látok (pomocou magnetizmu) (cukor 

bol kontaminovaný) 

Vzorka čaju: chromatografia nevykazuje znečistenia.   

        Správne riešenia  
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        Tabuľka Výsledky vyšetrovania vzoriek 

Vzorka Použitá 

metóda 

Výsledky Záver 

a) voda z pľúc 

Liama Johnsona 

odparovanie, 

kryštalizácia 

Po odparení vody zo vzorky sa neobjavila 

biela kryštalická látka, čo je dôkazom toho, 

že  voda v pľúcach zavraždeného nebola 

morská.  

Liam Johnson sa neutopil v mori, 

pretože sa v jeho pľúcach 

nenašla slaná voda. Zomrel ešte 

pred vhodením do mora. 

b) cukor z 

cukorničky 

filtrácia, 

magnetizmus 

Rozpustením cukru vo vode a následnou 

filtráciou sme zistili prítomnosť cudzorodej 

látky v cukre. Pomocou magnetu sme 

zistili, že ide o látku kovovú. 

Cukor bol kontaminovaný 

cudzorodou látkou kovového 

charakteru.  

c) čaj z kanvice 

Alternatíva  

chromatografia Chromatografia neukázala prítomnosť 

žiadnych cudzorodých látok.  

Čaj nebol kontaminovaný inou 

látkou. 

 

Čo ste zistili? 

1. Liam Johnson sa neutopil v mori, pretože sa v jeho pľúcach nenašla slaná voda.  

2. Dôkazy o kontaminácií čaju inou látkou neexistujú. Chromatografia neukázala prítomnosť žiadnych cudzorodých 

látok v čaji - alternatíva metodiky  

3. Áno, pri vyšetrení vzorky cukru sme zistili prítomnosť cudzorodej látky v cukre.  Po rozpustení vzorky cukru vo vode 

sme zistili, že cukor sa vo vode rozpustil, ale okrem toho sa v zmesi objavila ďalšia vo vode nerozpustná látka, ktorú 

sme oddelili od roztoku cukru filtráciou.  

4. Žiaci môžu uvádzať rôzne návrhy a riešenia tohto prípadu.  

Napr.: Liam Johnson užil cukor kontaminovaný neznámou cudzorodou látkou a potom si išiel zaplávať do bazéna. 

Tam sa pravdepodobne utopil, o čom svedčí voda nájdená v jeho pľúcach. Po smrti neznáma osoba jeho telo 

z bazéna vytiahla a hodila ho do mora, kde bolo telo Liama Johnsona nájdené. 

5. Žiaci môžu opäť uvádzať rôzne návrhy postupov, ktoré by dokázali správnosť ich úsudkov. 

Napr.: Vyšetrovaním sme zistili, že cukor bol kontaminovaný inou látkou, nevieme však akou. V ďalšej časti riešenia 

tohto prípadu by preto bola potrebná ďalšia analýza vzorky cukru, aby sa presne identifikovala neznáma látka. Aby 

sme dokázali, že Liam Johnson užil kontaminovaný cukor, musíme hľadať stopy neznámej látky aj v jeho tele. Ďalej 

by bolo potrebné vyšetriť vodu v pľúcach zavraždeného, aby sme zistili,  či sa jej zloženie zhoduje s vodou v bazéne. 
 

VYSVETLENIE (EXPLAIN) 
Žiaci na základe výsledkov experimentov určia, či voda z pľúc bola slaná, či čaj alebo cukor boli kontaminované a 

formulujú závery o príčinách smrti obete. Odpovedajú pritom na otázky: 

 Utopil sa Liam Johnson v mori? Svoju odpoveď zdôvodnite s použitím dôkazov. 

 Existujú nejaké dôkazy o kontaminácii cukru inou látkou? Svoju odpoveď zdôvodnite s použitím dôkazov. 

 Existujú nejaké dôkazy o kontaminácii čaju inou látkou? Svoju odpoveď zdôvodnite s použitím dôkazov.  

ROZPRACOVANIE (ELABORATE) 
Napríklad vyšetrovaním sme zistili, že cukor bol kontaminovaný inou látkou, nevieme však akou. Ako by sa to prejavilo 

na tele obete, ak by bola obeť otrávená kyanidom?  Informácie nájdite na internete.  

Ako by sme zistili, či sa zhoduje voda v pľúcach s vodou obete v bazéne?  
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Poznámka: Vzorky (resp. príčinu úmrtia Liama Johnsona) môžeme pre jednotlivé triedy meniť. 

 

Zadanie rozširujúcej prípadne domáce) úlohy: 

Spracujte krátku informáciu na tému: Najznámejšie jedy so zameraním na  - kyanid a arzén.  

Pomôžu Vám pritom nasledovné stránky: 

https://g.cz/8-popularnich-zakernych-jedu/ 

https://www.stefajir.cz/otrava-kyanidem 

http://www.1sg.sk/www/data/01/projekty/2009_2010/leaders/kriminalistika/otrava.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

HODNOTENIE (EVALUATE) 
 Žiaci hodnotia úroveň porozumenia na základe metakognície a skupinovú spoluprácu na základe dotazníkovej metódy. 

       Metakognícia 

Otázky Odpovede 

Čo sme robili?  

 

Prečo sme to robili?  

 

Čo sme sa naučili?  

 

Kde to môžem využiť?  

 

Aké otázky stále mám k tejto téme?  

 

 

Skupinové hodnotenie spolupráce 

Meno: ________________________________Trieda:__________Dátum:___________________ 

Mená členov skupiny: _____________________________________________________________ 

Rozhodnite, ktorá odpoveď najlepšie vystihuje vašu spoločnú skupinovú prácu. 

Myslíme si, že sme ukončili prácu načas a odviedli sme dobrú prácu. ÁNO NIE 

Podporovali sme sa navzájom a pomáhali sme si. ÁNO NIE 

Viedli sme tichú konverzáciu. ÁNO NIE 
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Zdieľali sme navzájom naše myšlienky a cenili sme si názory iných. ÁNO NIE 

Najviac sa nám darilo v:                  
● rozdelení úloh medzi sebou,        
● generovaní nápadov, 
● tvorbe spoločnej prezentácie výsledku. 

Nabudúce by sme sa mohli zlepšiť v: 
● rozdelení úloh medzi sebou,  
● generovaní nápadov, 
● tvorbe spoločnej prezentácie výsledku.  

 

POSTREHY A ZISTENIA Z  VÝUČBY 
Ukážka nástrojov sebareflexie žiaka po skupinovej spolupráci je vhodná aj na  interaktívne hlasovanie.  
Cukor by sme mohli kontaminovať nejakou látkou, ktorú by sme vedeli v laboratóriu dokázať. Napríklad by mohla 
obsahovať katióny kovu, ktorý by sme následne dokázali zrážacou reakciou. 
Keď žiaci zistili, že voda z pľúc obsahuje soľ, chceli zistiť či obsah soli vo vzorke je rovnaký ako v mori, preto počítali salinitu. 
Salinita je celkové množstvo rozpustených minerálnych látok v 1 kg morskej vody. Jej množstvo sa najčastejšie uvádza 
v  promile (‰). Priemerná salinita morskej vody je asi 36 ‰, jeden kg morskej  vody teda obsahuje asi 36 g rozpustených  
minerálnych látok. 

ALTERNATÍVY METODIKY  
Alternatívy metodiky môžu navrhovať žiaci v rámci fázy rozpracovanie 

ZDROJE: 
1. Finlayson, O. a kol.: Unit Exploring holes. [online]. [cit.2011-04-17]. Dostupné na internete: 

http://www.establishfp7.eu/index.php?option=com_content#&view=article&id=106&Itemid=178 
2. Bína, J. a kol.: Malá encyklopédia chémie. Bratislava : Obzor, 1980. 816 s. 
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DIALÝZA  
Tematický celok / Téma ISCED / Odporúčaný ročník 

Sústavy látok, pozorovanie a experiment 
Biológia: difúzia, osmóza 
 

ISCED 3 / 1.ročník, 3. ročník  
Metodika je súčasťou sady metodík pre tému Zmesi 
a oddeľovanie zložiek zmesí 

Ciele 

Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti Žiakom rozvíjané spôsobilosti 
 Žiak porozumie oddeľovaniu jednotlivých zložiek 

v krvi na základe veľkosti častíc. 

 Žiak porozumie spôsobu využitia difúzie a pojmu 
koncentračný gradient. 

 Žiak dokáže  riešiť problémové situácie a zdôvodniť 
použitie danej separačnej metódy 

Pozorovať 
Zaznamenávať výsledky pozorovania  

Formulovať nové otázky 

Formulovať závery 

Formulovať hypotézy na ďalšie skúmanie 

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti  
 Rozlišovať pojmy roztok, rozpustená látka, rozpúšťadlo. 

 Rozumieť pojmu difúzia 

Riešený didaktický problém 

Aplikácia poznatkov o zmesiach a oddeľovaní zložiek zmesí v medicíne - pri dialýze aktívnou činnosťou žiakov. 

Dominantné vyučovacie metódy a formy Príprava učiteľa a pomôcky 

 Riadené bádanie 

 Skupinová forma (5-7 dvojíc žiakov) 

 

      kadička, polopriepustná membrána (celofán), roztok 
jódu v jodide draselnom, škrob 

Pracovný list,  
Počítač s pripojením na internet 

Realizovateľné s použitím digitálnych nástrojov.  

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov 

Overovanie poznatkov metakogníciou. 

 

Autor: Mária Ganajová 
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Titulný a  metodický l ist  Dialýza   

  
 

DIALÝZA  

ÚVOD  
Metodika nadväzuje na systém metodík k téme Zmesi a oddeľovanie zložiek zmesí 

Táto aktivita môže byť použitá ako rozširujúce učivo, ktoré sa zameriava na aplikáciu poznatkov 

o polopriepustných membránach v medicíne. Využívajú sa tu medzipredmetové vzťahy, mnohé poznatky si žiaci 

prenesú aj do biológie.  

PRIEBEH VÝUČBY  
Model 5E: 

ZAPOJENIE (ENGAGE)   

Žiaci si v úvode v pracovnom liste prečítajú text a pozorne preštudujú schému o dialýze. Pre lepšie pochopenie 

metódy poslúži animácia online na webe http://jyssbio5158.weebly.com/excretion.html alebo video: 

https://www.youtube.com/watch?v=EU2skU3bgS8 (je v angličtine). 

  

Na úvod kladieme žiakom otázky: 

 Čo je to difúzia? 

 Na čo slúži dialyzačná membrána? Čo je polopriepustná membrána? 

 Kde v bežnom živote sa môžeme stretnúť s dialýzou? 

 Prebieha dialýza aj v ľudskom organizme? Ak áno, tak kde?  

 Skúste popísať jej priebeh. 
 

DIFÚZIA 

Difúzia je transportný jav – samovoľný pohyb pri vyrovnávaní koncentračných rozdielov (z miest s vyššou koncentráciou na 

miesta s nižšou koncentráciou). 

Difúzia, koncentračný gradient 

http://planetavedomosti.iedu.sk/page.php/resources/view_all?id=aktivny_prenos_bielkovina_difuzia_fickov_prvy_zakon_
endocytoza_pinocytoza_fagocytoza_a_exocytoza_osmoticky_potencial_tlak_osmoza_v_rastlinnych_zivocisnych_t_page1
&RelayState=http%253A%252F%252Fplanetavedomosti.iedu.sk%252Findex.php%252Fsearch%252Fresults%252FBiol%252
5C3%2525B3gia%252C1%252C0%252C157%253B158%252Cdif%2525C3%2525BAzia%252C30%252C7%252Ctn%252C1.ht
ml&1 

http://planetavedomosti.iedu.sk/page.php/resources/view_all?id=aktivny_prenos_bielkovina_difuzia_fickov_prvy_zakon_
endocytoza_pinocytoza_fagocytoza_a_exocytoza_osmoticky_potencial_tlak_osmoza_v_rastlinnych_zivocisnych_bu_page
0&RelayState=http%253A%252F%252Fplanetavedomosti.iedu.sk%252Findex.php%252Fsearch%252Fresults%252Fkoncent
ra%2525C4%25258Dn%2525C3%2525BD_gradient%252C1%252C0%252C0%252Ckoncentra%2525C4%25258Dn%2525C3
%2525BD_gradient%252C30%252C7%252Ctn%252C1.html&1 

Proces difúzie rôznych fyzikálnych skupenstiev 

http://planetavedomosti.iedu.sk/page.php/resources/view_all?id=difuzia_faktory_plyny_rozpustadlo_rozpustanie_rozpus
tna_latka_roztok_rychlost_skupenstva_t_page5&RelayState=http%253A%252F%252Fplanetavedomosti.iedu.sk%252Finde
x.php%252Fsearch%252Fresults%252FCh%2525C3%2525A9mia%252C1%252C0%252C276%253B525%252Cdif%2525C3%2
525BAzia%252C30%252C7%252Ctn%252C1.html%253Fq%253Ddif%2525C3%2525BAzia&1 

Umelé obličky a transplantácia obličky 

22

http://jyssbio5158.weebly.com/excretion.html
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Titulný a  metodický l ist  Dialýza   

  
 

http://planetavedomosti.iedu.sk/page.php/resources/view_all?id=absorpcia_adh_filtracia_glomerularna_glomerulus_mo

c_nefron_oblicky_regulacia_stavba_transplantacia_tubularne_vylucovanie_tubulus_vylucovacia_sustava_page9&RelaySta

te=http%253A%252F%252Fplanetavedomosti.iedu.sk%252Findex.php%252Fsearch%252Fresults%252FBiol%2525C3%252

5B3gia%252C1%252C0%252C276%253B277%252Cdial%2525C3%2525BDza%252C30%252C7%252Ctn%252C1.html%253F

q%253Ddial%2525C3%2525BDza&1 

 

DIALÝZA 

Dialýza je oddelenie elektrolytov od koloidných čiastočiek cez polopriepustné   membrány. Blany zachytávajú koloidné 
čiastočky, kým menšie elektrolyty môžu predifundovať do čistého rozpúšťadla. 

Na vysvetlenie dialýzy môže učiteľ urobiť experiment 

Pomôcky a chemikálie: 

kadička, polopriepustná membrána (celofán), roztok jódu v jodide draselnom, škrob 

 

Postup práce:  

Malé celofánové vrecúško (preliačime celofán) upevníme na kadičke s roztokom jódu tak,   aby hladina roztoku jódu 
v kadičke  a hladina škrobu v celofáne boli v rovnakej výške. Po chvíli pozorujeme farebné zmeny škrobu. 

 

 

 

 

 

 

                                                  

 

Obr. Dialýza pomocou celofánu 

Pozorovanie a vysvetlenie: 

Steny celofánu sú polopriepustné, jednoduché molekuly vody a jódu preto prenikajú do vrecka so škrobom a spôsobujú 
jeho zafarbenie. Koloidné častice škrobu cez celofán do kadičky neprechádzajú. 

 

ZLOŽENIE KRVI 

http://planetavedomosti.iedu.sk/page.php/resources/view_all?id=aparat_dusik_elektrolyty_filtracny_glukoza

_maximum_mechanizmus_reabsorpcie_oblicky_organy_reabsorpcia_regulacia_rovnovahy_rovnovaha_trans

portne_uloha_obliciek_voda_vylucovacie_vylucovanie_dus_t_page16&RelayState=http%253A%252F%252

Fplanetavedomosti.iedu.sk%252Findex.php%252Fsearch%252Fresults%252FZlo%2525C5%2525BEenie_

Krvi%252C0%252C0%252C0%252C__Zlo%2525C5%2525BEenie_krvi__%252C25%252C1%252Ctn%25

2C1.html&1 

Žiaci potom odpovedajú na otázky, ktoré sú v pracovnom liste. Spolu s učiteľom o nich diskutujú. 
 

SKÚMANIE (EXPLORE)   
  Žiaci vyhľadávajú poznatky o dialýze. Zisťujú princíp dialýzy na základe poznatkov z internetu napr. 

http://jyssbio5158.weebly.com/excretion.html alebo preskúmajú v dvojiciach nasledovný obrázok z pracovného listu. 

Pritom získavajú poznatky o tom, čo je dialyzačný roztok (ktoré látky obsahuje)? Ktoré látky sa nachádzajú v krvi?  
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http://planetavedomosti.iedu.sk/page.php/resources/view_all?id=aparat_dusik_elektrolyty_filtracny_glukoza_maximum_mechanizmus_reabsorpcie_oblicky_organy_reabsorpcia_regulacia_rovnovahy_rovnovaha_transportne_uloha_obliciek_voda_vylucovacie_vylucovanie_dus_t_page16&RelayState=http%253A%252F%252Fplanetavedomosti.iedu.sk%252Findex.php%252Fsearch%252Fresults%252FZlo%2525C5%2525BEenie_Krvi%252C0%252C0%252C0%252C__Zlo%2525C5%2525BEenie_krvi__%252C25%252C1%252Ctn%252C1.html&1
http://planetavedomosti.iedu.sk/page.php/resources/view_all?id=aparat_dusik_elektrolyty_filtracny_glukoza_maximum_mechanizmus_reabsorpcie_oblicky_organy_reabsorpcia_regulacia_rovnovahy_rovnovaha_transportne_uloha_obliciek_voda_vylucovacie_vylucovanie_dus_t_page16&RelayState=http%253A%252F%252Fplanetavedomosti.iedu.sk%252Findex.php%252Fsearch%252Fresults%252FZlo%2525C5%2525BEenie_Krvi%252C0%252C0%252C0%252C__Zlo%2525C5%2525BEenie_krvi__%252C25%252C1%252Ctn%252C1.html&1
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http://jyssbio5158.weebly.com/excretion.html


Titulný a  metodický l ist  Dialýza   

  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VYSVETLENIE (EXPLAIN) 
 Pracovné skupiny vysvetľujú princíp dialýzy.  

 Prečo sa pri dialýze z krvi neodstraňujú červené krvinky a plazmatické bielkoviny? Veľké molekuly nedokážu prejsť 
polopriepustnou membránou. 

 Močovina, glukóza a aminokyseliny sú molekuly takej veľkosti, že by mohli prejsť cez dialyzačnú membránu. Napriek 
tomu, kým močovina prejde cez membránu, glukóza a aminokyseliny nie. Vysvetlite prečo.   
Dialyzačný roztok obsahuje molekuly glukózy a aminokyseliny v rovnakej koncentrácii, ako sú v krvi. Preto tieto 
molekuly neprechádzajú dialyzačnou membránou. 

ROZPRACOVANIE (ELABORATE) 
 Mohli by sme použiť ako dialyzačný roztok destilovanú vodu? Nie, malé molekuly glukózy, aminokyselín, 

ale aj ióny sodíka, draslíka, vápnika a horčíka by prechádzali cez polopriepustnú membránu s cieľom 
dosiahnuť vyrovnanie koncentrácii. 

 Ako môžeme dialýzu použiť na odstránenie nadbytočných solí? Ak v dialyzačnom roztoku znížime 
koncentráciu solí, budú ióny týchto solí prechádzať polopriepustnou membránou z krvi do dialyzačného 
roztoku, aby sa vyrovnali koncentrácie v oboch roztokoch (koncentračný gradient). 

 Navrhnite, ako pripraviť 1 liter dialyzačného roztoku tak, aby  
o hmotnostný zlomok NaCl v roztoku bol 0,9%. 

1l roztoku odpovedá približne 1 kg. Potrebujeme navážiť 9 g NaCl 
o koncentrácia Na+ bola 150 mmol.l-1. 

m = c.M.V = 150.10-3 mol.dm-3.58,44 g.mol-1.1 dm3 = 8,766 g 
Potrebujeme odvážiť 8,766 g NaCl.  

 

 Majú pacienti liečení hemodialýzou nejaké obmedzenia stravy? Uvažujte na základe vašich zistení.  
Ak pacienti liečení hemodialýzou príjmu denne viac tekutín, ako sú schopní z tela odstrániť, prebytočná voda sa 
začne v organizme hromadiť. Potrebné je tiež obmedziť príjem draslíka, vápnika, fosforu aj iných látok. 
https://www.dovera.sk/lepsizivotscukrovkou/zivot-s-cukrovkou/dia-strava?gclid=CjwKCAjwqML6BRAHEiwAdquMnZevEPy3F-
7r7F5tWcAljOdMbvjbMIXD45cbXvvhB4wPXIOG6EBlXRoCJXkQAvD_BwE 
 

HODNOTENIE (EVALUATE) 

  Žiaci vyhodnocujú prínos aktivity z hľadiska získaných poznatkov o dialýze na základe metakognície. 

         Otázky Odpoveď 
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Titulný a  metodický l ist  Dialýza   

  
 

Čo sme robili?   

  

Prečo sme to robili?   

  

Čo som sa dnes naučil?   

  

Kde to môžem využiť?   

  

Aké otázky stále mám k tejto téme?    

 

POSTREHY A ZISTENIA Z  VÝUČBY 
Metodiku možno využiť  aj v chémii 3. ročníka ako aj v biológii v téme difúzia, osmóza. 

Keďže po prvotnom overovaní učitelia konštatovali, že žiaci mali najväčšie problémy s pojmami difúzia, koncentračný 

gradient, polopriepustná membrána, dopĺňame do metodiky  ich vysvetlenie. 

Pred odučením doporučujeme zopakovať so žiakmi výpočty. 

ALTERNATÍVY METODIKY  

ZDROJE: 
1. Finlayson, O. a kol.: Unit Exploring holes. [online]. [cit.2011-04-17]. Dostupné na internete: 

http://www.establishfp7.eu/index.php?option=com_content#&view=article&id=106&Itemid=178 
2. Šedá, J.: Hemodialyzačná terapia v praxi [prezentácia]. FMC-dialyzačné služby, Bratislava. 
3. Princípy hemodialýzy. [online]. [cit. 2012-04-24]. Dostupné na internete: 

http://www.hemodialyza.sk/index.php/hemodialyza-64/principy-hemodialyzy 
4. Princípy hemodialýzy. [on-line]. [cit. 2014-09-22]. Dostupné na internete: 

http://www.dialyza.sk/index.php/hemodialyza-64/principy-hemodialyzy 
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HAMLETOVA ÚVAHA V LABORATÓRIU  
Tematický celok / Téma ISCED / Odporúčaný ročník 

Sústavy látok, pozorovanie a experiment 
ISCED 3 / 1.ročník 

2 vyučovacie hodiny 
Ciele 

Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti Žiakom rozvíjané spôsobilosti 

• Vysvetliť rozpustnosť látok v polárnom a v 
nepolárnom rozpúšťadle. 

• Prakticky overiť rozpustnosť látok v polárnom a v 
nepolárnom rozpúšťadle 

• Vysvetliť podstatu vysoľovania. 

• Uviesť konkrétny príklad vysoľovania z chemickej 
výroby. 

• Manipulovať s pomôckami/softvérom 

• Pozorovať/merať 

• Transformovať výsledky do štandardných foriem 
(napr. tabuľky, grafy) 

• Zovšeobecniť výsledky 

• Formulovať závery 

• Diskutovať/obhajovať výsledky/ argumentovať 

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti  

• Charakterizovať pojmy: chemicky látka, zmes, rôznorodá zmes, rovnorodá zmes, roztok, rozpustená látka, 
rozpúšťadlo, nasýtený roztok  

• Uviesť konkrétne príklady na chemicky látku, zmes, rôznorodú zmes, rovnorodú zmes, roztok, rozpustenú 
látka, rozpúšťadlo, nasýtený roztok. 

• Rozlišovať zložky roztoku: rozpustená látka, rozpúšťadlo 

• Dodržiavať zásady bezpečnej práce s chemikáliami a laboratórnymi pomôckami 

• Ovládať prácu s notebookom - vytvoriť vlastnú tabuľku, upraviť a spracovať fotozáznam. 

• Orientovať sa v Matematických, fyzikálnych a chemických tabuľkách a chemických tabuľkách. 

Riešený didaktický problém 

Na úrovni strednej školy sa žiaci stretávajú s procesom rozpúšťania, ktorý sa vysvetľuje na modelových 
zlúčeninách (NaCl a voda). Nepolárne látky sa dobre rozpúšťajú v nepolárnych rozpúšťadlách, polárne a iónové 
zlúčeniny v polárnych rozpúšťadlách. Nepolárne látky sú prvky tvorené samostatnými atómami, alebo 
molekulami, alebo zlúčeniny, ktoré sú tvorené nepolárnymi molekulami, medzi ktorými pôsobia slabé 
medzimolekulové sily. Polárne zlúčeniny sú tvorené polárnymi molekulami, iónové zlúčeniny iónmi.  

V súvislosti s rozpúšťaním sa u žiakov objavujú mylné predstavy o tom, či je rozpúšťanie fyzikálny alebo 

chemický dej. 

Dominantné vyučovacie metódy a formy Príprava učiteľa a pomôcky 

• riadené bádanie 

• práca v dvojiciach alebo v skupinách (3-5 žiakov) 

• Notebook príp. počítač na spracovanie údajov 
a zaznamenávanie výsledkov pozorovania.  

• 1.demonštračný pokus:  
o Laboratórne pomôcky: 100 ml kadička (2ks), 

sklenená tyč, laboratórna lyžička 
o Chemikálie: propan-2-ol (izopropylalkohol). 

destilovaná voda, kuchynská soľ (NaCl) 

• 2.demonštračný pokus:  
o Laboratórne pomôcky: 100 ml kadičky (2ks),   

400 ml kadička (1ks),  sklenená tyč, laboratórna 
lyžička 

o Chemikálie: propan-2-ol (izopropylalkohol). 
destilovaná voda, kuchynská soľ (NaCl) 

• 1.pokus (úloha 1 ): 
o Chemikálie: propan-2-ol (izopropylalkohol). 

destilovaná voda 

26



• 2.pokus (úloha 2 ): 
o Laboratórne pomôcky: porcelánové misky (2ks), 

špajdľa, zápalky, ochranné okuliare 
o Chemikálie: propan-2-ol (izopropylalkohol). 

destilovaná voda. 

• 3.pokus (úloha 3a a úloha 3b ): 
o Laboratórne pomôcky: (podľa predpokladaných 

potrieb žiakov): odmerný valec, digitálne 
laboratórne váhy s presnosťou 0,1 g, kadička 

o Chemikálie: propan-2-ol (izopropylalkohol). 
destilovaná voda. 

• 4.pokus (úloha 4 ): 
o Laboratórne pomôcky: hodinové sklíčka (2ks), 

pipeta resp. kvapladlo. 
o Chemikálie: propan-2-ol (izopropylalkohol). 

destilovaná voda, anhydrid síranu meďnatého 
(CuSO4). 

• 5.pokus (úloha 5 ): 
o Laboratórne pomôcky: byrety (3ks),stojan (3ks), 

svorka (3ks), držiak (3ks),  kadičky (3ks) pravítka 
(2ks), syntetická textília.  

o Chemikálie: propan-2-ol (izopropylalkohol). 
destilovaná voda, n-cyklohexán. 

• 6.pokus (úloha 7 ): 
o Laboratórne pomôcky: kadička (250 ml - 1ks), 

odmerný valec (100 ml – 1ks), zátka (1ks), 
laboratórna lyžička, digitálne laboratórne váhy 
s presnosťou 0,1g.  

o Chemikálie: destilovaná voda, kuchynská soľ 

(NaCl). 
• 7.pokus (úloha 8 ): 

o Laboratórne pomôcky: kadičky (100 ml - 2ks), 
Erlenmeyerova banka (100 ml resp. 250 ml – 
1ks), zátka (1ks), laboratórna lyžička, 
permanentná fixka (Centropen).  

o Chemikálie: propan-2-ol (izopropylalkohol). 
destilovaná voda, kuchynská soľ (NaCl). 

• 8.pokus (úloha 9 ): 
o Laboratórne pomôcky: kadičky (100 ml - 2ks), 

Erlenmeyerova banka (100 ml resp. 250 ml – 
2ks), zátka (2ks), laboratórna lyžička, 
permanentná fixka (Centropen).  

o Chemikálie: propan-2-ol (izopropylalkohol). 
destilovaná voda, modrá skalica (pentahydrát 
síranu meďnatého - CuSO4.5H2O), sóda 
(uhličitan sodný – Na2CO3). 

Realizovateľné bez použitia digitálnych nástrojov. 

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov 

Formatívne hodnotenie - metakognícia 

 

Autor: Katarína Szarka 
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HAMLETOVA ÚVAHA V LABORATÓRIU   

PRIEBEH VÝUČBY  

EVOKÁCIA  (CCA 20  MIN.) 
Učiteľ realizuje dva demonštračné pokusy:  

1.demonštračný pokus: učiteľ si pripraví 2 kadičky, každú naplní do polovice bezfarebnou kvapalinou. Jednou z nich je voda 

a druhou je propan-2-ol (izopropylalkohol). Pridá do každej kadičky lyžičku kuchynskej soli (NaCl) a poriadne premieša. 

V jednej kvapaline (vo vode) sa rozpustí soľ, ale v druhej (v izopropylalkohole) nie.  

2.demonštračný pokus: učiteľ  si pripraví 3 kadičky, dve naplní do polovice bezfarebnou kvapalinou. Jednou z nich je voda 

a druhou je propan-2-ol (izopropylalkohol), potom ich zmieša. Dve kvapaliny vytvárajú homogénnu zmes – roztok. Ak do 

vzniknutého roztoku pridá kuchynskú soľ a poriadne ho premieša, soľ sa rozpustí a vzniknú dve navzájom nemiešateľné fázy 

kvapalín. 

 

1. Otázky a úlohy pre žiakov: 

1. Prečo sa soľ rozpustila iba v jednej kvapaline, napriek tomu, že obe kvapaliny vyzerajú navonok rovnaké? 

Zdôvodnite svoju odpoveď. 

2. Sú dané kvapaliny naozaj rovnaké? Zdôvodnite svoju odpoveď. 

Poznámka: 

Po demonštrácii žiaci prediskutujú v skupine odpovede na uvedené otázky.  Svoje odpovede prezentujú potom pred 

triedou. 

2. Brainstorming („Mozgová búrka“): 

• Žiaci majú napísať zoznam vlastností, ktoré by mohli pozorovať na zistenie toho, či sú kvapaliny rovnaké alebo 

odlišné. Každá dvojica žiakov má 1 minútu nato, aby napísala zoznam pozorovaných vlastností. 

Poznámka: 

Po minúte vyzývame žiakov, aby prečítali svoj zoznam. Učiteľ napíše žiakom navrhnuté vlastnosti na tabuľu a vždy ďalšiu 

vlastnosť pripíše. Po pozbieraní nápadov učiteľ spolu s celou triedou prejde a prediskutuje jednotlivé vlastnosti. 

 

3. Pokusy a problémové úlohy pre žiakov: 

Žiaci majú porovnávať vybrané vlastnosti dvoch kvapalín. Svoje výsledky výpočtov a závery pozorovaní si zapíšu do tabuľky 

Tab. č. 1! 

Úloha 1. Žiaci porovnávajú farbu a vôňu kvapalín. 

Úloha 2. Žiaci porovnávajú horľavosť kvapaliny A a kvapaliny B podľa postupu v pracovnom liste. POZOR! Pracovať 

v digestore!  

Úloha 3a. Žiaci majú navrhnúť postup, ako by zistili hustotu kvapaliny! Majú napísať postup, ako aj zoznam pomôcok, 

ktoré budú potrebovať.  
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Úloha 3b. Žiaci podľa vlastného návrhu uskutočnia pokus na zistenie hustoty dvoch kvapalín (kvapaliny A a kvapaliny 

B).  

Úloha 4. Žiaci uskutočnia pokus „skúška vody“.  

Otázky a úlohy pre žiakov: 

1. Prečo sa nazýva tento pokus „skúškou vody“? 

2. Vysvetlite chemickú podstatu pozitívnej skúšky vody s anhydridom síranu meďnatého! 

Pozorovanie a vysvetlenie: 

CuSO4 + 5 H2O → CuSO4.5H2O 

biela  modrá 

Poznámka: 

Používame anhydrid síranu meďnatého (CuSO4), ktorá je biela kryštalická látka a môžeme ho pripraviť žíhaním modrej 

skalice (pentahydrátu síranu meďnatého - CuSO4.5H2O). Žíhaním hydrát síranu meďnatého stráca postupne svoju kryštalickú 

vodu, čo pozorujeme vyblednutím modrej farby CuSO4.5H2O, až kým vznikne biela bezvodá soľ CuSO4. Opačný jav sfarbenia 

pozorujeme po pridávaní vody k CuSO4, kde biely anhydrid síranu meďnatého sa mení na modrý hydrát síranu meďnatého- 

CuSO4.5H2O. Pozitívna reakcia signalizuje prítomnosť vody.  

Žiakom môžeme prezradiť po pokuse, že kvapalina A je voda. 

Úloha 5. Žiaci v prvom kroku majú vytvoriť predpoklady o polarite kvapalín A a B; potom majú zistiť polaritu vybraných 

kvapalín podľa postupu v pracovnom liste, ak vedia, že n-cyklohexán je typické apolárne rozpúšťadlo. V ďalšom majú 

porovnávať polaritu dvoch kvapalín! Na vyjadrenie záveru z pozorovania majú použiť relačné znamienka: <, =, > ! 

polarita kvapaliny A > polarita kvapaliny B 

Poznámka: 

V úvode žiaci skúmajú polaritu neznámych kvapalín, pričom zistia, že obe kvapaliny sú polárne. V tomto experimente 

majú porovnávať mieru polarity. 

Po pokuse môžeme prezradiť žiakom, že kvapalina B (izopropylalkohol) je polárne organické rozpúšťadlo, môžeme ukázať 

jeho molekulový model a ukázať miesto čiastkových (parciálnych) nábojov v molekule. 

 

Poznámka: 

Pri tomto experimente n-cyklohexán môžete nahradiť n-pentánom resp. n-hexánom.  POZOR! Upozorniť žiakov, že dané 

rozpúšťadlá sú veľmi horľavé kvapaliny a pary, môžu byť smrteľné po požití a vniknutí do dýchacích ciest, môžu spôsobiť 

ospalosť alebo závraty a sú toxické pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.  

Ak experiment realizuje učiteľ, tak ako apolárne rozpúšťadlo môžeme použiť  aj benzén, toluén resp. chloroform.  

UVEDOMENIE SI VÝZNAMU(CCA 60  MIN.): 
Žiaci uskutočňujú pokusy podľa postupu v pracovnom liste a riešia nasledujúce problémové úlohy. 

Úlohy pre žiakov: 

Úloha 6 

Predchádzajúcim pokusom žiaci odhalili, že kvapalina A je voda, v ktorej sa rozpúšťa kuchynská soľ. Žiaci majú vysvetliť 

a nakresliť proces rozpúšťania kuchynskej soli v kvapaline A (vo vode). 
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1. Vysvetlite dej rozpúšťania kuchynskej soli v kvapaline A! 

Pozorovanie a vysvetlenie: 

Kuchynská soľ je iónová zlúčenina a jej kryštálová mriežka je tvorená z usporiadaných množín sodíkových katiónov 

a chloridových aniónov. V kryštálovej mriežke NaCl medzi iónmi je silná elektrostatická interakcia, ktorú nazývame iónová 

väzba. 

Molekuly vody sú silne polárne. Tým, že kyslík má väčšiu elektronegativitu, viacej púta k sebe väzbové elektróny. Keďže 

väzbové elektróny budú bližšie ku kyslíku, vznikne na ňom tzv. čiastočný záporný náboj. Potom na vodíku čiastočný kladný 

náboj.  Molekulu nerovnomerným rozložením nábojov označujeme polárna molekula. Na základe polarity molekúl vody, 

vznikne značná interakcia (príťažlivá sila) medzi molekulami. Pozitívne nabitá časť vody teda vodík priťahuje negatívnu časť 

susednej molekuly vody teda kyslík. Takéto elektrostatické priťahovanie molekúl nazývame vodíková väzba.  

Pri rozpúšťaní súdržné chemické väzby kryštálovej mriežky musia byť rozpúšťadlom „rozbité“. K tomu však potrebuje 

dostatočnú energiu. Pri novo vzniknutých väzieb v roztoku uvoľňuje sa energia (väzbová energia). K rozpúšťaniu dôjde vtedy, 

ak celková energia vzniknutých väzieb v roztoku prekoná mriežkovú energiu a energiu súdržných síl molekúl rozpúšťadla. 

Pri rozpúšťani NaCl vo vode molekuly vody na základe jej polarity obklopujú opačne nabitou časťou ióny Na+ a Cl- 

v kryštálovej štruktúre NaCl vznikne vzájomná interakcia ión-dipól, ktorá je síce slabšia ako iónová väzba v kryštalickej 

mriežke NaCl a H-väzba medzi molekulami rozpúšťadla, ale počet ión-dipól interakcií v roztoku je viac, ako iónovej väzby 

vzhľadom na ióny Na+ a Cl- a H-väzby vzhľadom na molekuly vody, preto energia uvoľňujúca pri ión-dipól interakcií bude 

postačujúca na zrušenie iónových väzieb a rozpad kryštalického usporiadania NaCl. 

 

(Zdroj obrázky: https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2011_0059_SCORM_MFAKK5061/sco_01_04.scorm) 

Poznámka: 

Pri tejto fáze bádateľsky orientovanej aktivity učiteľ ukáže model kryštalickej mriežky NaCl a vody resp. používa 

interaktívne prostriedky – animácie. 

https://www.youtube.com/watch?v=JIY5OOQ1Hkc (Structure of NaCl - ENG) 

https://www.youtube.com/watch?v=cXefyS9p1BE (Water and polarity 3D animation - ENG) 

https://www.youtube.com/watch?v=EBfGcTAJF4o (Disociation oj salt - ENG) 

Úloha 7 

V tejto úlohe majú zistiť koľko soli sa dá rozpustiť v 100 g kvapaliny A, teda vody pri izbovej teplote! Po skončení pokusu 

majú zaznamenať hodnotu rozpusteného množstva soli v gramoch v 100 g kvapaliny A a porovnať experimentálne zistenú 

hodnotu s tabuľkovou hodnotou z MFCH Tabuliek pre stredné školy!  (Tabuľková hodnota rozpustnosti NaCl: 35,88g NaCl 

v 100g vody) 

Úloha 8 

Žiaci samostatne zopakujú 2.demonštračný pokus učiteľa podľa postupu v pracovnom liste a riešia nasledujúce 

problémové úlohy: 

30

https://www.youtube.com/watch?v=JIY5OOQ1Hkc
https://www.youtube.com/watch?v=cXefyS9p1BE
https://www.youtube.com/watch?v=EBfGcTAJF4o


  

  

Do vzniknutého roztoku,  ktorá je tvorená z kvapaliny A a z kvapaliny B sa pridá kuchynská soľ a roztok poriadne 

pretrepeme, soľ sa rozpustí a vzniknú dve fázy, navzájom nerozpustné vrstvy kvapalín.  

Otázky pre žiakov na vyvodenie záverov 

1. Vyberte správny termín pre označenie „kvapalina A + kvapalina B“: 

a. chemicky čistá látka 

b. zlúčenina 

c. rôznorodá zmes 

d. rovnorodá zmes! 

2. Vyberte správny termín pre označenie „kvapalina A + kvapalina B + NaCl“: 

a. chemicky čistá látka 

b. zlúčenina 

c. rôznorodá zmes 

d. rovnorodá zmes! 

3. V ktorej vrstve ja kvapalina A a v ktorej kvapalina B? (spodná vrstva je vodná fáza, horná vrstva je organická 

fáza izopropylalkoholu). Na základe čoho by ste to zistili? (na základe hodnoty hustoty dvoch kvapalín) 

4. V ktorej vrstve je rozpustená soľ? (v spodnej vrstve, vo vodnej fáze heterogénnej zmesi) 

5. Prečo sa soľ nerozpustila v druhej kvapaline? (Izopropylalkohol je menej polárna kvapalina v porovnaní s 

vodou. Jeho molekuly v medzimolekulových interakciách s iónmi Na+ a Cl- energeticky nie sú postačujúce na 

zrušenie iónových väzieb v kryštálovej mriežke NaCl.) 

Úloha 9 

Žiaci zopakujú 2.demonštračný pokus s vodou a izopropylalkoholom, ale namiesto kuchynskej soli použijú najprv modrú 

skalicu (CuSO4.5H2O) a potom sódu (uhličitan sodný – Na2CO3)! 

 

Závery z experimentovania a zovšeobecnenie: 

2. Prečo sa soľ rozpustila iba v jednej kvapaline? (Izopropylalkohol je menej polárna kvapalina v porovnaní s vodou. 

Jeho molekuly v medzimolekulových interakciách s iónmi Na+ a Cl- energeticky nie sú postačujúce na zrušenie 

iónových väzieb v kryštálovej mriežke NaCl.) 

V siedmej úlohe žiaci si opakujú experiment, kde do vzniknutého roztoku izopropylalkoholu a vody sa pridá kuchynská 

soľ a roztok sa  poriadne pomieša. Soľ sa rozpustila a vznikli dve fázy, vrstvy kvapalín navzájom nerozpustne.  

3. Ako sa menila vzájomná rozpustnosť kvapaliny A (vody) a kvapaliny B (izopropylalkoholu) po pridaní kuchynskej 

soli? (vzájomná rozpustnosť dvoch kvapalín sa zhoršila)  

4. Vysvetlite zhoršenie vzájomnej rozpustnosti kvapaliny A (vody) a kvapaliny B (izopropylalkoholu) po pridaní 

kuchynskej soli? (soľ – silný elektrolyt. Pridávaním silného elektrolytu sa naruší rovnovážny stav v nasýtenom 

roztoku, klesá rozpustnosť, čo v našom prípade sa prejavuje vznikom dvoch vrstiev navzájom nerozpustných 

kvapalín.) 

5. Pridaním iných solí pozorujeme rovnakú zmenu vo vzájomnej rozpustnosti kvapalín A a B ako po pridaní NaCl? 

6. Oddelenie dvoch navzájom miešateľných kvapalín pridaním soli sa nazýva vysoľovanie. Kde sa tento proces 

používa? 
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REFLEXIA (CCA 10  MIN.): 
Žiaci hodnotia svoje vedomosti a zručnosti doplnením sebahodnotiacej tabuľky (úloha 10). 

Otázky Odpovede  

Čo sme dnes robili?   

  

Prečo sme to robili?  

Čo som sa dnes naučil? 

 

Kde to môžem využiť?   

Aké otázky stále mám k tejto téme?  

 

POSTREHY A ZISTENIA Z  VÝUČBY 
Závery z experimentovania bod. 4 pojem silný elektrolyt, rovnovážny stav – sú to pojmy, ktoré sa učia až neskôr a môže 

to byť problém vysvetliť 

Je možné vypustiť úlohu 7 a 9 (úlohy 7  týmto sa zoberajú v nižších ročníkoch a úlohy – 9. V prvom ročníku ešte nepoznajú 

pojem silný elektrolyt ani rovnovážny stav – teda je to dosť ťažké na pochopenie) 
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CHEMICKÉ VÝPOČTY, LÁTKOVÉ MNOŽSTVO 
Tematický celok / Téma ISCED / Odporúčaný ročník 
Sústavy látok, pozorovanie a experiment / Chemické 
výpočty 

ISCED 3 / 1. ročník 
 

Ciele 
Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti Žiakom rozvíjané spôsobilosti 
 Vyriešiť úlohy na výpočet látkového množstva 
 Pochopiť dôležitosť významu veličiny látkové 

množstvo 
 Zistiť pomer atómov (skupín) v zlúčenine a pomer 

stechiometrických koeficientov v chemickej rovnici 

 Zisťovať hodnoty premenných 
 Zaznamenávať výsledky 
 Formulovať závery 
 Diskutovať/obhajovať výsledky/argumentovať 

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti  
 Vypočítať molárnu hmotnosť zlúčeniny zo známych hodnôt molárnych hmotností atómov prvkov 
 Použiť exponenciálny zápis čísel a úpravu zlomkov 

Riešený didaktický problém 

Zaujímavé a tvorivé úlohy podnecujú žiakov k správnemu pochopeniu významu látkového množstva. 
Uplatnením bádateľsky orientovanej výučby sa žiaci stávajú samostatnejšími pri získavaní nových vedomostí 
a poznatkov týkajúcich sa témy látkového množstva. Metodika rozvíja medzipredmetové vzťahy 
s matematikou. 

Dominantné vyučovacie metódy a formy Príprava učiteľa a pomôcky 

 riadené bádanie 
 skupinová forma (dvojice) 

 Pracovný list 
 Počítač, dataprojektor 
 video Látkové množstvo (youtube) 

Realizovateľné s použitím digitálnych nástrojov.  
 

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov 

Pre overovanie splnenia cieľov sa použije nástroj formatívneho hodnotenia – metakognícia. 

 
Autor: RNDr. Martin Vavra, PhD. 
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CHEMICKÉ VÝPOČTY, LÁTKOVÉ MNOŽSTVO 

ÚVOD 
Téma chemických výpočtov je neoddeliteľnou súčasťou vyučovania chémie. Pochopenie nevyhnutnosti zavedenia 

veličiny látkového množstva do prírodných vied a uvedomenie si jeho významu je dôležité pre chemickú prax. Jednoduchými 
pomôckami uvedenými v metodickom aj pracovnom liste sa žiaci môžu naučiť porozumieť problematike. Pomocou nich žiaci 
získajú potrebné sebavedomie pri výpočtoch, ktoré je nevyhnuté pre ďalšie napredovanie. 

Súčasťou metodiky je súbor doplňujúcich úloh uvedených v prílohe metodiky, ktoré môže učiteľ zaradiť do 
vyučovacieho procesu podľa časových možnosti a na základe vlastného uváženia. K metodike patrí krátke video, na ktorom 
môžu žiaci vidieť, koľko reálne predstavuje 1 mol rôznych látok. Žiaci si uvedomia, že aj keď je látkové množstvo totožné, ich 
hmotnosť, ale aj objem sú odlišné. 

 

EVOKÁCIA: 
 Na začiatku vyučovacej hodiny vedie učiteľ so žiakmi diskusiu o používaní známeho tuctu, napr. pri nakupovaní 

jabĺk. Kladie žiakom otázky: „Koľko jabĺk je jeden tucet jabĺk?“ a „Koľko melónov je jeden tucet melónov?“. Diskusia 
pokračuje napr. o zvieratách: „Koľko mravcov je jeden tucet mravcov?“ a „Koľko slonov je jeden tucet slonov?“. 

 Prvá fáza sa uzavrie tak, že jeden tucet je vždy 12, nezáleží na hmotnosti ani objeme, pretože nás zaujíma počet. 

 

 
1 tucet mravcov = 12 mravcov 1 tucet slonov = 12 slonov 

 

Diskusia pokračuje analogickými otázkami: „Koľko atómov železa je jeden tucet atómov železa?“ a „Koľko molekúl 
vody je jeden tucet molekúl vody?“ 

 

UVEDOMENIE SI  VÝZNAMU: 
 V bežnom živote používame na vyjadrenie množstva najmä počet N. V prírodných vedách takto počítať nemôžeme, 
pretože jednotlivé atómy, molekuly alebo ióny (všeobecne častíc) sú veľmi malé. Aj jedno maličké zrniečko práškového 
železa obsahuje veľké množstvo atómov železa. A práve toto je dôvod zavedenia látkového množstva n. Učiteľ uvedie vzťah 

pre výpočet látkového množstva n =  a Avogadrovu konštantu NA = 6,022∙1023. Zdôrazní, že 1 mol vždy predstavuje 

6,022∙1023 častíc. Pretože je to uvedené na 1 mol čistej látky, tak jednotka Avogadrovej konštanty je mol–1. 

34



 

 

 

 

 Učiteľ uvedie nasledujúce matematické vzťahy: 
 

n =  N = n∙NA  

 

 Diskusia z prvej fázy vyučovacej hodiny pokračuje otázkami „Koľko atómov železa je jeden mól atómov železa?“ a 
„Koľko molekúl vody je jeden mól molekúl vody?“, pričom sa kladie dôraz na analógiu so známym tuctom. 

 Jeden mól častíc predstavuje toľko častíc, koľko atómov sa nachádza presne v 12 g izotopu uhlíka C. Na 
uvedomenie si veľkosti čísla NA sa použije zápis: 
 

1 mol = 6,022∙1023 = 602 200 000 000 000 000 000 000 častíc 
 

Dôvod zavedenia látkového množstva je jasný. Počítať s takýmito veľkými číslami počtu častíc je veľmi nepraktické. 
Okrem toho, pri slovnom vyjadrovaní sa jednoznačne ľahšie povie 1 mol častíc ako 6,022∙1023 častíc. 
 

 Žiaci si uvedené súvislosti precvičia pri riešení nasledujúcich úloh. Pracujú vo dvojiciach a učiteľ koordinuje ich 
činnosť. Svoje zistenia priebežne prezentujú pred triedou. 
 

Úloha 1: V tlakovej bombe sa nachádza 1500 mólov stlačeného plynného CO2. Určte, koľko molekúl CO2 obsahuje táto tlaková 
bomba. 

 

Úloha žiakom ukáže, ako sami vedia zistiť postup riešenia príkladu (v prípade, ak si nie sú istí). K tomu ich navedieme 
postupným zadávaním súboru jednoduchých pomocných otázok: 

 

Pomocná otázka: Odpoveď: 

Koľko jabĺk sú dva tucty jabĺk? 24 

Ako ste prišli na túto odpoveď? Násobením 2∙12 

A prečo práve 2∙12? Dva tucty musí byť dvakrát viac ako jeden tucet. 

 

 V tejto časti nahradíme vzorovo udané celé čísla 2 a 12 číslami z úlohy. 

Žiak musí vedieť, čo pre tucet znamená číslo 12, tak to pre mól znamená číslo 6,022∙1023. 

 

Riešenie: N(CO2) = n(CO2)∙NA = 1500 mol∙6,022∙1023 mol–1 = 9,033∙1026 

 

 Cieľom je ukázať žiakom postup, ako si sami môžu odvodiť správny postup prepočtu medzi počtom častíc a látkovým 
množstvom. Mnohokrát nastáva situácia, že človek sám príde na postup vypočítania príkladu, ak sú zadané celé okrúhle čísla 
(napr. 2∙12), ale ten istý typ príkladu nevie vypočítať, ak nie sú zadané okrúhle čísla.  

 

Úloha 2: Na základe analógie výpočtov s predchádzajúcou úlohou vypočítajte: 

a) Koľko molekúl vody predstavuje 10 mol molekúl vody? 

 b) Koľko molekúl vody predstavuje 0,0372 mol molekúl vody? 
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 Úloha a) predstavuje zadanie príkladu s okrúhlymi celými číslami, kedy sa očakáva, že človek sám rýchlo príde na 
riešenie príkladu. Riešenie je jednoduchý súčin 10 x Avogadrova konštanta. 

V úlohe b) je namiesto okrúhleho čísla zadané „neokrúhle“ číslo. Ak žiak dokázal vypočítať príklad po a), tak potom 
príklad po b) pre neho nemôže byť problém vypočítať. 

 

Riešenie: a) 10 ∙    6,022∙1023 =    6,022∙1024 

 b) 0,0372 ∙    6,022∙1023 =    2,240∙1022 

 

 Na konci tejto úlohy je potrebné spomenúť, že ak zadanie príkladu obsahuje iba „neokrúhle“ čísla, môže si žiak 
v prípade potreby sám pre seba (ako štartovaciu pomôcku) vymyslieť analogický príklad z celými okrúhlymi číslami. Taký 
postup môže žiaka naviesť na správnu cestu, čím vypočíta príklad, nad ktorým mal na začiatku pochybnosti. 

 

Úloha 3: Určte, aký je pomer uhlíka ku vodíku v nasledujúcich množstvách metánu CH4: 

a) v 1 molekule, 

b) v 3 molekulách, 

c) v 12 molekulách (môže sa opäť spomenúť analógia „v 1 tucte molekúl“), 

d) v 647 543 molekulách, 

e) v 8,42∙1021 molekulách, 

f) v 6,022∙1023 molekulách = v 1 móle molekúl metánu 

g) v 1,59 mólov molekúl 

 

 Odpoveď je vždy 1:4. Žiaci si musia uvedomiť, že z chemického vzorca čistej látky vieme vyčítať (nie vypočítať!) 
pomer atómov tvoriacich danú čistú látku a najmä to, že tento pomer je vždy rovnaký a nezávisí od množstva čistej látky. 
Dôležité je zdôrazniť skutočnosť, že je to nielen pomer atómov, ale zároveň aj pomer látkových množstiev. 

 Takisto veľmi dôležité je zdôrazniť poradie čísel v danom pomere. Ak zadanie príkladu určí poradie: 1. uhlík - 2. 
vodík, tak 1 patrí uhlíku a 4 patrí vodíku. Keby sa zamenilo poradie atómov, tak sa samozrejme zmení aj poradie čísel (pomer 
vodíka ku uhlíku je 4:1). Pri takýchto zápisoch sa dá nájsť pekná analógia so športovými výsledkami, napr. hokejový zápas 
Slovensko – Fínsko 4:0, resp. Fínsko – Slovensko 0:4. 

 

Úloha 4: Pre zlúčeninu MnCl2∙4H2O určte nasledujúce pomery látkových množstiev: 

a) Pomer vody k tetrahydrátu chloridu mangánatého v zlúčenine MnCl2∙4H2O. 

b) Pomer chloridu mangánatého k tetrahydrátu chloridu mangánatého v zlúčenine MnCl2∙4H2O. 

 

Riešenie: Zo vzorca čistej látky dokážeme vyčítať pomer látkových množstiev ľubovoľných zložiek, vrátane samotného celku.  

a) n(H2O) : n(MnCl2∙4H2O) = 4:1. To znamená, že jeden mól častíc1 MnCl2∙4H2O obsahuje 4 móly molekúl vody. 

b) n(MnCl2) : n(MnCl2∙4H2O) = 1:1. To znamená, že jeden mól častíc MnCl2∙4H2O obsahuje 1 mól častíc MnCl2. 

 

 Znalosť vyčítania pomerov látkových množstiev ľubovoľných zložiek čistej látky je veľmi dôležitá. Takto vieme 
vypočítať, napr. množstvo vody v určitom hydráte. 

 
1 Tetrahydrát chloridu mangánatého, tak ako väčšina anorganických zlúčenín v tuhej fáze, nevytvára molekuly, preto je 
vhodnejšie ponechať slovo „častíc“. 
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Pre žiakov mnohokrát nastáva problém pochopiť, napr. zo správnej odpovede úlohy 7, ako môže jeden mól niečoho 
obsahovať 4 móly niečoho iného. 

 

 Veľmi dobrou pomôckou je prirovnanie 
k niečomu, čo žiaci poznajú. Napr. pes. Pri predstave psa 
každí vie, že jeden pes má štyri labky. Teda pomer pes ku 
labky je 1:4. Aký je pomer pes ku hlava? Správna odpoveď 
je 1:1, pretože jeden pes má jednu hlavu. 

 Učiteľ môže ohľadom takéhoto príkladu klásť 
ďalšie otázky, napr. koľko hláv a koľko labiek má 12 (teda 
tucet) psov? Žiaci sami zistia, že tento pomer je vždy 
rovnaký a nezávisí od množstva psov. 

 Na príklade psa žiaci určite pochopia, ako ľahko 
dokážu vyčítať pomer hocijakých dvoch zložiek určitého 
celku, vrátene celku samotného. Úlohou učiteľa bude 
prepojiť tento príklad s chemickou zlúčeninou. 

 

 

 

Úloha 5: Žiakom zadáme viacprvkovú zlúčeninu, napr. kyselinu sírovú H2SO4. Žiaci budú pracovať vo dvojici. Prvý z dvojice 
určí pomer čoho k čomu má druhý žiak z každej dvojice napísať. V priebehu vypracovania úlohy sa budú striedať. 

 

Určia pomer látkových množstiev, napr.: 

n(H) : n(S) n(H) : n(O) n(H2SO4) : n(H) n(H2SO4) : n(S) n(S) : n(O) ... 

2 : 1 2 : 4 = 1 : 2 1 : 2 1 : 1 1 : 4 ... 

 

 Na záver tejto úlohy učiteľ opäť zdôrazní dôležitosť poradia zápisu jednotlivých zložiek daného pomeru. K tomu 
doplní, že nemusí sa jednať vždy iba o pomer dvoch zložiek, ale aj viacerých. Napr. n(H) : n(S) : n(O) = 2:1:4, čo značí vzorec 
kyseliny sírovej H2SO4 (index 1 sa nepíše). 

 

Veličina látkové množstvo má jednu nevýhodu. Neexistuje prístroj, ktorým by sme vedeli odvážiť alebo inak 
odmerať určité látkové množstvo. Preto je dôležité vedieť prepočítavať látkové množstvo na určitú merateľnú veličinu. 
Najbežnejšie používame veličinu molárnu hmotnosť M, prípadne molový objem Vm. 

 

 

 Vyučujúci uvedie nasledujúce matematické vzťahy: 

 

M =  m = M∙n n =  
 

 Bežne používanou jednotkou molárnej hmotnosti je g∙mol-1 (jednotkou SI je kg∙mol–1). 

 Pri prepočítavaní látkového množstva a hmotnosti čistej látky mnohokrát dochádza k zbytočným chybám z dôvodu 
zlého zápisu matematického vzťahu. Istotu správneho počítania môže žiak získať nasledujúcim spôsobom, analyzovaním 
slovného spojenia „molárna hmotnosť“. 
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Molárna hmotnosť = hmotnosť jedného mólu 
 

 

Z toho vyplynie jednotka molárnej hmotnosti, gram na 

mol, t. j.  , prípadne g/mol alebo g∙mol–1. 

V čitateli tejto zloženej jednotky je jednotka gram, čo 
odpovedá hmotnosti a v menovateli je jednotka mol, čo 
odpovedá látkovému množstvu. 

 
 

Takto si vieme podľa jednotky overiť správnosť použitého matematického vzťahu. 

 

 Mnoho zbytočných chýb nastáva pri úprave základného 
matematického vzťahu. Žiak si môže pomôcť jednoduchou pomôckou 
– substitúciou (zámenou) za čísla. Použitím čísel každí nájde správny 
postup výpočtu a potom ho použije na reálny príklad.  

 

Cieľ: 

 

Máme zadané látkové množstvo n čistej 
látky a potrebujeme vyjadriť hmotnosť m, 

t. j. čitateľa pravej strany. 

Porovnanie s analógiou: 

 

Potrebujeme vyjadriť 15, pričom 
k dispozícii máme iba čísla 5 a 3 a funkcie 

násobenie alebo delenie. 
 

 

 

Cieľ: 

 

Máme zadanú hmotnosť čistej látky m 
a chceme vyjadriť látkové množstvo n, 

t .j. menovateľa pravej strany. 

Porovnanie s analógiou: 

 

Potrebujeme vyjadriť 3, pričom k dispozícii 
sú iba čísla 15 a 5 a funkcie násobenie 

alebo delenie. 

 
 Dôležité je spomenúť, že molárnu hmotnosť nikdy nepočítame pomocou tohto základného vzťahu. Molárnu 
hmotnosť získavame algebrickým súčtom atómových hmotností, ktoré vytvárajú danú čistú látku. Je nevyhnutné zdôrazniť, 
že molárnu hmotnosť majú iba čisté látky. 
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Úloha 6: Určte, ktoré z nasledujúcich chemických zložiek majú alebo nemajú svoju molárnu hmotnosť. Pre tie zložky, ktoré ju 
majú, vypočítajte molárnu hmotnosť a výsledok zapíšte do tabuľky. 

 

Zložka Má / nemá molárnu hmotnosť M g∙mol–1 

Destilovaná voda Má 18,0148 

Vzduch Nemá – 

Metán Má 16,0426 

NaCl Má 58,443 

Vodný roztok NaCl Nemá – 

CuSO4 Má 159,608 

CuSO4∙5H2O Má 249,682 

Vodný roztok CuSO4 Nemá – 

 

Úloha 7: Vypočítajte hmotnosť 1 mólu nasledujúcich zlúčenín: H2O, Fe, CuSO4∙5H2O, etanol (C2H5OH) a NaCl. 

 

Riešenie: 

 

m(H2O) = M∙n = 18,0148 g∙mol–1∙1 mol = 18,0148 g = 18,0 g 

m(Fe) = M∙n = 55,845 g∙mol–1∙1 mol = 55,845 g = 55,8 g 

m(CuSO4∙5H2O) = M∙n = 249,682 g∙mol–1∙1 mol = 249,682 g = 249,7 g 

m(etanol) = M∙n = 46,0684 g∙mol–1∙1 mol = 46,0684 g = 46,1 g 

m(NaCl) = M∙n = 58,443 g∙mol–1∙1 mol = 58,443 g = 58,4 g 

 

Krátke video, na ktorom môžeme vidieť 1 mol týchto piatich látok, nájdete na nasledujúcom odkaze: 

https://youtu.be/OUUYTUKZD6g 

 

Úloha 8: Voľnou kryštalizáciou roztoku síranu meďnatého sme získali veľký kryštál modrej skalice, ktorý váži 2,497 g. Určte 
hmotnosť, látkové množstvo a počet častíc CuSO4∙5H2O; CuSO4 a H2O, ktoré sa nachádzajú v tomto kryštály. Výsledky žiaci 
zapíšu do tabuľky. 

  

Riešenie: 

n(CuSO4∙5H2O) = 
(  )

(  )
 = 

,  

,  
 = 0,01 mol 

 

n(CuSO4∙5H2O) : n(CuSO4) = 1:1  n(CuSO4) = n(CuSO4∙5H2O) = 0,01 mol 

n(CuSO4∙5H2O) : n(H2O) = 1:5  n(H2O) = 5∙n(CuSO4∙5H2O) = 0,05 mol 
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m(CuSO4) = n(CuSO4)∙M(CuSO4) = 0,01 mol∙159,608 g∙mol–1 = 1,596 g 

m(H2O) = n(H2O)∙M(H2O) = 0,05 mol∙18,0148 g∙mol–1 = 0,901 g 

 

N(CuSO4∙5H2O = n(CuSO4∙5H2O)∙NA = 0,01 mol∙6,022∙1023mol–1 = 6,022∙1021 

N(CuSO4) = n(CuSO4)∙NA = 0,01 mol∙6,022∙1023mol–1 = 6,022∙1021 

N(H2O) = n(H2O)∙NA = 0,05 mol∙6,022∙1023mol–1 = 3,011∙1022 

 

 m g n mol N 

CuSO4∙5H2O 2,497 0,01 6,022∙1021 

CuSO4 1,596 0,01 6,022∙1021 

H2O 0,901 0,05 3,011∙1022 

 

 Cieľom úlohy je ukázať, že súčet hmotnosti CuSO4 a H2O musí dať hmotnosť modrej skalice, čo predstavuje skúšku 
správnosti riešenia. Zároveň platí, že takúto skúšku správnosti nemôžeme realizovať pre látkové množstvo ani počet častíc. 

Pre látkové množstvo, ale aj počet častíc, je potrebné dodať, že z jednotlivých hodnôt opäť vidíme ich vzájomný 
pomer (pomer látkových množstiev nezávisí od množstva). Pochopiteľne, takáto úvaha určovania pomerov neplatí pre 
hmotnosť, pretože pomer látkových množstiev nemá s pomerom hmotností nič spoločné. 

Vidíme, že modrá skalica obsahuje viac mólov vody ako mólov bezvodého síranu meďnatého, ale pri pohľade na ich 
hmotnosti je to opačne (pretože sa líšia hodnotou molárnej hmotnosti, t. j. hmotnosti jedného mólu). 

Pre lepšie pochopenie problematiky opäť použijeme príklad spomenutý na začiatku metodiky. Napr. 1000 mravcov 
váži menej ako 1 slon. Počet mravcov je oveľa vyšší, ale ich hmotnosť nepresiahne hmotnosť jedného slona (pretože sa 
výrazne líšia v hmotnosti jedného jedinca). A také isté úvahy platia aj o látkových množstvách chemických látok. 
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REFLEXIA: 
 

 Nakoniec žiaci vypracujú metakogníciu. 

 

Otázky Odpovede  

Čo som robil/a na dnešnej hodine? 
 

 
 

Čo nové som sa dnes naučil/a? 
 

 
 

Čo by som sa chcel/a o tejto téme ešte 
dozvedieť? 

 

 
 

Kde to ešte môžem využiť? 
 

 
 

Čo sa mi na dnešnej hodine páčilo? 
 

 
 

 

POSTREHY A ZISTENIA Z VÝUČBY 
Metodika bola úspešne overená a najdôležitejšie postrehy a zistenia boli zapracované do optimalizovanej verzie.  

 

ZDROJE 
 

Vavra, M., a kol.: Základy výpočtov v chémii, Rokus, 2017. ISBN 978-80-89510-57-3. 

 
https://pixabay.com/cs/illustrations/dog-cartoon-pes-ilustrace-d%C3%ADt%C4%9B-pes-4841705/ - dostupné na internete 
dňa 18.8.2020. Označené na opätovné nekomerčné použitie. 
 
https://www.bonami.sk/p/v-tme-svietiaca-samolepka-real-moon-30-
cm?gclid=EAIaIQobChMImcy_oM6B7AIVCIfVCh0UDAIiEAQYCCABEgLj4PD_BwE - dostupné na internete dňa 24.9.2020. 
Označené na opätovné nekomerčné použitie. 
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PROTÓNY, ELEKTRÓNY, NEUTRÓNY A PSP 
Tematický celok / Téma ISCED / Odporúčaný ročník 

Štruktúra atómov a iónov, periodická sústava prvkov ISCED 3 / 1.ročník 
Ciele 

Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti Žiakom rozvíjané spôsobilosti 

• Podľa počtu protónov v jadre identifikovať prvých 20 
prvkov PSP 

• Vlastnými slovami vysvetliť význam atómových čísel 
a atómovej hmotnosti. 

• Charakterizovať prvok pomocou: názvu, symbolu, 
atómového čísla a atómovej hmotnosti. 

• Samostatne porovnať hmotnosť protónu, elektrónu 
a neutrónu 

• Manipulovať s pomôckami/softvérom 

• Určovať vzťahy medzi premennými veličinami, 
napr. na základe grafov 

• Diskutovať o obmedzeniach/predpokladoch 
realizovaného experimentálneho postupu 

• Zovšeobecniť výsledky 

• Zdieľať a prezentovať výsledky pred spolužiakmi 

• Diskutovať/obhajovať výsledky/ argumentovať 

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti  

• Stavba atómu a jeho model (elektrónový obal, jadro atómu, protón, neutrón, elektrón) 

• Symbolické vyjadrenie zloženia látok (značky a vzorce) 

• Uvedomiť si, že počet elektrónov sa rovná počtu protónov v neutrálnom atóme. 

Riešený didaktický problém 

Prvotné osvojenie si periodickej tabuľky prvkov je pre žiakov istou statickou predstavou. Dynamické riešenie 

tohto problému pomôže žiakom si ľahšie vytvoriť a predstaviť PSP. Na základe tejto aktivity žiaci získajú lepšiu 

predstavu o usporiadaní prvkov v PSP a o jednotlivých súvislostiach medzi počtom protónov, elektrónov 

a neutrónov v atóme. 

Dominantné vyučovacie metódy a formy Príprava učiteľa a pomôcky 

• riadené bádanie 

• skupinová forma (dvojice, trojice) 

 

• pracovný list 

• vytlačené a nastrihané kartičky  
počítač a dataprojektor – voliteľné  

Realizovateľné bez použitia digitálnych nástrojov. 

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov 

Formatívne hodnotenie – pojmová mapa 

 

Autor: Mária Babinčáková 
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PROTÓNY, ELEKTRÓNY, NEUTRÓNY A PSP  

ÚVOD  
Metodika je založená na aplikácií bádateľsky orientovanej výučby (BOV) do tematického celku Štruktúra atómov a iónov, 

periodická sústava prvkov. Túto aktivitu možno zaradiť do výučby 1. ročníka gymnázia.  

Predkladaná bádateľská aktivita je zameraná na stavbu periodickej sústavy prvkov (PSP). Je koncipovaná vo forme 

riadeného bádania, kedy žiaci riešia učiteľom sformulovaný problém, pričom postupujú podľa otázok resp. inštrukcií 

zadaných v pracovnom liste. Získajú vedomosti o charakteristike prvkov v PSP, osvoja si kritérium pre usporiadanie prvkov 

v PSP a aplikujú svoje vedomosti o protónoch, elektrnóch a neutrónoch. Všetky tieto zručnosti využijú vo vlastnej konštukcii  

PSP, kde výsledkom aktivity je vyplnená periodická tabuľka s názvom prvku a s počtom protónov, elektrónov a neutrónov. 

Poznámka: 

Pred začatím aktivity učiteľ pripraví pomôcky podľa počtu pracovných skupín žiakov.  

Žiaci budú pri svojej činnosti používať kartičky, ktoré si učiteľ vytlačí. 

Učiteľ pred začatím bádateľskej aktivity rozdá žiakom pracovné listy. 

PRIEBEH VÝUČBY  

ZAPOJENIE  

Úloha 1. Prečítajte si nasledujúci citát a diskutujte o ňom  

Skôr rozbiješ atóm ako ohováranie.    Albert Einstein 

Žiaci by sa mali zamyslieť nad významom tohto citátu. Tento citát nie je len čisto chemický, ale venuje sa aj 

spoločenskému problému. V dnešnej dobe už vieme rozbiť atóm na subatomárne častice, ktoré vieme rozdeliť ďalej. Sú ale 

spoločenské otázky, ktoré vyriešiť nevieme. 

SKÚMANIE  

Úloha 2. Porovnajte jednotlivé dvojice a doplňte znamienka > < =  

a) pokojová hmotnosť protónu 1,6729 · 10-27 > pokojová hmotnosť elektrónu 9,1091 · 10-31 

b) pokojová hmotnosť elektrónu 9,1091 · 10-31 < pokojová hmotnosť neutrónu 1,6749 · 10-27 

c) pokojová hmotnosť neutrónu 1,6749 · 10-27 > pokojová hmotnosť protónu 1,6729 · 10-27  

d) hmotnosť elektrónového obalu   < hmotnosť jadra  

Prvé tri údaje by žiaci mali vedieť doplniť bez akejkoľvek pomoci, pretože to je porovnávanie čísel. Na základe prvých 

troch údajov a informácie, že protón a neutrón sa nachádzajú v jadre, majú žiaci zistiť, že hmotnosť jadra je väčšia, ako 

hmotnosť elektrónového obalu. 

Úloha 3. Doplňte tabuľku podľa príkladu: 

Prvok Počet protónov Počet elektrónov Počet neutrónov Počet nukleónov 

kyslík 8 8 10 18 

dusík 7 7 7 14 

bróm 35 35 46 81 

striebro 47 47 58 105 
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Prvý prvok - kyslík je vyplnený ako vzor. Na základe neho a údajov o tom, že počet protónov a elektrónov je rovnaký, a že 

počet nukleónov je súčtom neutrónov a protónov žiaci vyriešia ostatné prvky. 

Úloha 4. Porovnajte jednotlivé dvojice a doplňte znamienka > < =  

e) počet elektrónov    = počet protónov 

f) počet protónov a neutrónov   = počet nukleónov 

g) počet nukleónov    > počet elektrónov 

h) počet protónov    < počet nukleónov 

 Táto úloha je vyvodením záverov z úlohy 4 

Úloha 5. Vyplňte periodickú tabuľku prvkov na druhej strane . 

Žiaci pomocou informácií na kartičkách a po ich usporiadaní vyplnia tabuľku na druhej strane pracovného listu. 

Učiteľ rozdelí žiakov do skupín a rozdá im kartičky. Každá skupina dostane jednu sériu všetkých kartičiek. 

Vysvetlí im, že každá kartička obsahuje informácie o jednom z prvých 20 prvkov periodickej tabuľky. Úlohou študentov 

je pozorne si prečítať kartičky, zistiť ktorý atóm daná kartička popisuje a umiestniť kartičku ku danému atómu. Výsledné 

počty žiaci zapíšu do PL 

 Študenti majú začať dopĺňať pracovný list o nasledujúce informácie 

o  počet protónov 

o  počet elektrónov 

• Učiteľ môže nechať skupiny spolupracovať pri priradení kartičky k správnemu atómu  

• Buďte prístupný pomôcť študentom, ktorí budú mať problémy s neutrónmi a atómovými hmotnosťami. 

 
Obr. 1 Ukážka možného vypracovania aktivity 
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VYSVETĽOVANIE  
Vysvetliť, čo reprezentujú čísla a písmená v každom štvorci (každej krabičke). 

• Atómové číslo 

• Názov prvku 

• Atómovú hmotnosť 

• Symbol prvku 

ROZŠÍRENIE  
o Učiteľ môže vytvoriť aj kartičky s inými prvkami, ktoré nepatria medzi základné, ktoré majú žiaci ovládať. 

o Ak máte dostatok času - Vytvorenie projektovej práce 

Voviesť študentov do projektovej práce a ukázať online zdroje, ktoré môžu využívať. 

• Priradiť každému žiakovi prvok. Nech si vyhľadá zaujímavosti o ňom, ktoré bude samostatne prezentovať. 

Môže čerpať z kníh, časopisov, internetu. 

• Každí študent by mal  triede prezentovať základné informácie o prvku. Prezentácia môže byť vo forme plagátu, 

letáku, PowerPoint prezentácie alebo akejkoľvek inej forme. Prezentácia by mala byť krátka a mala by 

obsahovať: názov atómu, atómové číslo, pôvod mena, kedy a kde bol atóm objavený, prírodné zdroje prvku, 

hlavné využitie a akékoľvek informácie, ktoré považujete za dôležité. Niektoré zdroje budú prevažovať. 

Prezentácia môže tiež zahŕňať obrázky a videá. Ak je na to čas, nechajte študentov pracovať na tomto 

atómovom projekte v priebehu týždňa. Na prezentáciu projektov si vyhraďte priestor na nasledujúcej hodine. 

Ak je žiakov veľa, môžete ich zase rozdeliť do skupín (dvojíc, trojíc) a viac študentov môže pracovať na jednom 

prvku. 

• Povedzte žiakom, že je potrebné dávať si pozor na to, z akých internetových zdrojov budú čerpať, pretože na 

internete sa nachádza veľké množstvo nepravdivých informácií. Ponúknite im niektoré zaujímavé stránky, 

ktoré už mate overené, napríklad: 

o http://www.chemeddl.org/resources/ptl/ (v angličtine) 
o http://www.chemickeprvky.cz/    

HODNOTENIE  
• Kontrola pracovného listu.  

Úloha 6. Vyberte správnu odpoveď 

a) V rámci vrstvy, počet valenčných elektrónov stúpa/klesá/sa nemení. 

b) V rámci stĺpca (skupiny) počet vrstiev narastá/klesá/sa nemení. 

c) V rámci stĺpca (skupiny) počet valenčných elektrónov stúpa/klesá/sa nemení. 

d) Najjednoduchší prvok je vodík. 

e) Počet protónov v periodickej tabuľke stúpa/klesá/sa nemení. 

f) Prvky sú v periodickej tabuľke zoradené podľa narastajúceho protónového čísla. 
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Vodík 
 

# p+          1 
# e-                1 
# vrstiev  1 
# val. e-    1 
 

Periodická tabuľka  
prvkov 1-20 

Hélium 
 

# p+          2 
# e-                2 
# vrstiev   1 
# val. e-    2 
 

Lítium 
 

# p+          3 
# e-                3 
# vrstiev  2 
# val. e-    1 
 

Berýlium 
 

# p+          4 
# e-                4 
# vrstiev  2 
# val. e-    2 
 

 
Bór 

 
# p+          5 
# e-                5 
# vrstiev  2 
# val. e-    3 
 

Uhlík 
 

# p+          6 
# e-                6 
# vrstiev  2 
# val. e-    4 
 

Dusík 
 

# p+          7 
# e-                7 
# vrstiev  2 
# val. e-    5 
 

Kyslík 
 

# p+          8 
# e-                8 
# vrstiev  2 
# val. e-    6 
 

Fluór 
 

# p+          9 
# e-                9 
# vrstiev  2 
# val. e-    7 
 

Neón 
 

# p+          10 
# e-                10 
# vrstiev  2 
# val. e-    8 
 

Sodík 
 

# p+          11 
# e-                11 
# vrstiev  3 
# val. e-    1 
 

Horčík 
 

# p+          12 
# e-                12 
# vrstiev  3 
# val. e-    2 
 

 
Hliník 

 
# p+          13 
# e-                13 
# vrstiev  3 
# val. e-    3 
 

Kremík 
 

# p+          14 
# e-                14 
# vrstiev  3 
# val. e-    4 
 

Fosfor 
 

# p+          15 
# e-                15 
# vrstiev  3 
# val. e-    5 
 

Síra 
 

# p+          16 
# e-                16 
# vrstiev  3 
# val. e-    6 
 

Chlór 
 

# p+          17 
# e-                17 
# vrstiev  3 
# val. e-    7 
 

Argón 
 

# p+          18 
# e-                18 
# vrstiev  3 
# val. e-    8 
 

Draslík 
 

# p+          19 
# e-                19 
# vrstiev  4 
# val. e-    1 
 

Vápnik 
 

# p+          20 
# e-                20 
# vrstiev  4 
# val. e-    2 
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POSTREHY A ZISTENIA Z  VÝUČBY 
Metodika je určená k téme Atóm do prvého ročníka gymnázia. Je vhodná skôr úplne na úvod k téme. Prvá časť výborne 

slúži na preopakovanie faktov z úvodu do témy Atóm, druhá na zopakovanie vedomostí o tabuľke zo základnej školy. 

Pri porovnávaní veľkosti žiaci majú problém, ak sa jedná o záporné čísla. 

PRÍLOHY 
Kartičky pre učiteľa 

ZDROJE 
ACS Chemistry for Life: Middle School Chemistry. American Chemical Society. [vid. 2017-03-03]. Dostupné z: 

http://www.middleschoolchemistry.com/ 

Banks, A., Bollom, M., Holmes, J., Jacobsen, J., Kotz, J., Moore, J., Chemical Education Digital Library. [vid. 2016-11-03]. 

Dostupné z: http://www.chemeddl.org/resources/ptl/ 

Boing Boing Video. They Might Be Giants: "Meet the Elements". [vid. 2017-09-25]. Dostupné z: 

https://www.youtube.com/watch?v=d0zION8xjbM 

Přírodovědecká fakulta UK v Praze. Periodická video tabulka prvku. [vid. 2018-03-03]. Dostupné z: 

http://www.chemickeprvky.cz/ 

Stanfill, M., Private Hand. [vid. 2016-10-03]. Dostupné z: http://www.privatehand.com/flash/elements.html 

Umenie kreativity. 15 užitočných programov na myšlienkové mapy. [vid. 2017-03-03]. Dostupné z: 

https://www.umeniekreativity.sk/myslienkove-mapy-programy/ 
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PRVKY PERIODICKEJ TABUĽKY PRVKOV  
Tematický celok / Téma ISCED / Odporúčaný ročník 

Periodická sústava prvkov 

ISCED 3 / 1.ročník 
Metodika je prvá z dvojice metodík k téme 
Periodická sústava prvkov 

Ciele 

Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti Žiakom rozvíjané spôsobilosti 

• Uviesť príklady prvkov, ktorých názov je odvodený 
od mien osôb.  

• Uviesť príklady prvkov, ktorých názov obsahuje 
príponu –ík alebo –ium.  

• Uviesť príklady prvkov, ktorých značka (latinský 
názov) nekorešponduje so slovenským názvom.  

• Vedieť priradiť triviálne názvy skupín prvkom.  

• Vyvodiť možné vlastnosti prvkov podľa ich 
umiestnenia v PTP.  

• Vyhľadať údaje v PTP o prvku: elektronegativitu, 
relatívnu atómovú hmotnosť a protónové číslo 

Spôsobilosti vedeckej práce  

• Spôsobilosť pozorovať  

• Spôsobilosť usudzovať  

• Spôsobilosť predpokladať  

• Spôsobilosť klasifikovať (triediť)  

• Spôsobilosť tvoriť závery a zovšeobecnenia  

Spôsobilosti súvisiace s myslením a učením sa  

• Kritické myslenie, kreativita 

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti  

• Pojmy: chemický prvok, značka prvku, elektronegativita, relatívna atómová hmotnosť, periodická tabuľka 
prvkov, skupina a perióda. 

• Poznať používanú formu usporiadania chemických prvkov do periodickej tabuľky, periodický zákon. 
 

Riešený didaktický problém 

Poznať periodickú tabuľku, značiek prvkov, vedieť sa orientovať v PTP, vedieť z tabuľky vyčítať potrebné 

informácie je základom pre úspešné zvládnutie názvoslovia anorganických zlúčenín, učiva o chemickej väzbe, 

chemických reakciách a i 

Dominantné vyučovacie metódy a formy Príprava učiteľa a pomôcky 

• riadené bádanie 

• skupinová forma (dvojice žiakov) 

 

• Periodická tabuľka prvkov (nástenná alebo 

premietaná cez projektor) 

• Pracovný list  

Realizovateľné s aj bez použitia digitálnych nástrojov. 

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov 

Sebahodnotiaca karta 

 

Autor: Zuzana Dzurišinová 

58



 

PRVKY PERIODICKEJ TABUĽKY  

ÚVOD 
Predkladaná metodika je prvou z dvoch metodík k téme Periodická sústava prvkov. Pre žiakov predstavuje súbor úloh 

o prvkoch periodickej tabuľky. Úlohy sú formulované tak, aby si žiak uvedomil, že mnohé vedomosti o tejto téme už získal 

na základnej škole (s niektorými úlohami sa možno stretol) a že tie vedomosti bude potrebovať.  

PRIEBEH VÝUČBY   (MODEL EUR):   

EVOKÁCIA: 

Úvodná úloha ponúka súvislý text o prvkoch nachádzajúcich sa v mobiloch či už v elementárnej forme alebo 

v zlúčeninách. Úloha má žiakov motivovať a vtiahnuť do hľadania či bádania. 

Prvky periodickej tabuľky v našom telefóne  

Keď sa povie „kov a mobilný telefón“, vybaví sa mnohým ľuďom hliník, z ktorého sa vyrába zadný plášť mobilu, niektorým 

lítium ukryté v lítiových batériách. Málokto si uvedomí, že v mobile sa nachádzajú aj najlepšie vodiče elektrického prúdu – 

meď, striebro a zlato. V jednom mobile sa ukrýva asi 25 miligramov zlata a zhruba desaťkrát toľko striebra. V 

polovodičových súčiastkach je pôvodne používaný kremík dnes nahradzovaný inými prvkami ako je gálium a indium. 

Vzácnejší z týchto dvoch kovov, indium, má využitie ako oxid india, kde spolu s cínom tvorí priehľadný a elektricky vodivý 

materiál, preto slúži ako povrchová vrstva v dotykových displejoch. Na výrobu mikrosúčiastok sú používané kovy niób 

a tantal. Dnešná elektronika sa nezaobíde bez lantanoidov, ktorým sa hovorí aj kovy vzácnych zemín, pre najnákladnejší 

proces oddelenia týchto prvkov od iných kovov a minerálov. Aj najmenej vyskytujúceho sa z nich, lutécia, je v zemskej kôre 

asi 200× viac než zlata. V reproduktoroch a v slúchadlách sa nachádzajú silné magnety vyrobené z neodýmu, prazeodýmu a 

dysprózia. Niektoré typy telefónnych displejov spoliehajú na luminiscenčné vlastnosti európia, gadolínia, terbia a yterbia. 

Na leštenie displejov a skla sa používajú lantán, prazeodým ale hlavne cér. Vibračné telieska telefónov sa vyrábajú z 

neodýmu, prazeodýmu, terbia a dysprózia. 

Úloha 1. Vyznačte v texte názvy chemických prvkov a zapíšte ich značky do prázdnej periodickej tabuľky (pomôžte si 

periodickou tabuľkou prvkov): 

                  

Li                  

            Al Si     

          Cu  Ga      

    Nb      Ag  In Sn     

  La  Ta      Au        

  Ac                

 

 

 

 

Ce Pr Nd   Eu Gd Tb Dy    Yb Lu 
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UVEDOMENIE SI VÝZNAMU: 
V hlavnej časti návrhu metodiky využijeme bádateľskú metódu na skúmanie pôvodu názvov chemických prvkov, teda 

na to, ako boli odvodené ich názvy. Na začiatku žiakov môžeme upozorniť na historický fakt o slovenskom názvosloví, 

rovnako, ako aj o českom, z ktorého bolo slovenské odvodené – ide o skupinu prvkov, autorom názvov ktorých je Ján 

Svätopluk Presl - sú to tie s príponou -ík. Ním navrhnuté názvy sa opierali o vlastnosti prvkov (ako to bolo v prvej polovici 

devätnásteho storočia zvykom) a tiež o poetický preklad cudzích názvov (napr. v prípade kobaltu - škriatok kobolt a niklu - 

z nem. Nickel=nezbedník). Nie všetky Preslove názvy sa nakoniec presadili, ako napríklad názov pre chróm – barvík. 

V tejto časti môžeme zaradiť aj video: Ako (by) vyzerala periodická tabuľka prvkov v roku 1719 do 2019: 

https://www.youtube.com/watch?v=mk7u-QrLWvU 

Keďže žiaci majú k dispozícii rôzne periodické tabuľky (niektoré aj s chybnými údajmi), je dobré sa s nimi dopredu 

dohodnúť, že v ďalších úlohách pátrame len po prvkoch s protónovým číslom maximálne 104. 

Úloha 2. Z periodickej sústavy prvkov (vynechajte lantanoidy a aktinoidy) vypíšte názvy aspoň 5 prvkov: 

a) ktorých značky nekorešpondujú so slovenským názvom prvku (napr.: vodík – H) 

vodík, uhlík, dusík, kyslík, hliník, kremík, fosfor, sodík, horčík, draslík, vápnik, železo, kobalt, meď, arzén, 

striebro, kadmium, cín, antimón, volfrám, zlato, ortuť, olovo, skandium 

b) ktorých slovenské názvy obsahujú príponu –ium, 

hélium, lítium, berýlium, skandium, gálium, germánium, rubídium, stroncium, ytrium, zirkónium, 

technécium, ruténium, ródium, paládium, kadmium, indium, cézium, bárium, hafnium, rénium, osmium, 

irídium, tálium, polónium, francium, rádium 

c) ktorých slovenské názvy neobsahujú príponu –ík ani –ium, 

bór, fluór, fosfor, síra, chlór, titán, vanád, chróm, mangán, železo, kobalt, nikel, meď, zinok, arzén, selén, 

bróm, neón, argón, kryptón, niób, molybdén, striebro, cín, antimón, telúr, jód, xenón, lantán, tantal, 

wolfrám, platina, zlato, ortuť, olovo, bizmut, astát, radón  

 

Poznámka: 

Úlohu môžeme využiť ako prípravnú úlohu k názvosloviu anorganických zlúčenín. Pri tvorení prídavných mien od 

názvov týchto prvkov, ktoré končia na prípony –ík a –ium, postupujeme tak, že tieto prípony odčleníme a k základu slova 

dáme príponu prislúchajúcu oxidačnému číslu prvku. Toto si žiak potrebuje uvedomiť, aby vedel správne tvoriť názvy aj od 

jemu menej známych prvkov. 

 

Poznámka 

Môžeme žiakom odporučiť aktuálny článok v časopise ChemZi autora Milana Drábika: „ŠTYRI NOVÉ CHEMICKÉ PRVKY, 

ich objavy a návrhy názvov a značiek.“ (http://www.schems.sk/dokumenty/drabik/IUPAC_4NP_Objavy_Nazvy.pdf). 

Zaujímavo opisuje pôvod novoobjavených prvkov s protónovými číslami 113, 115, 117 a 118. Napríklad: Chemický prvok s 

protónovým číslom 113 je prvým, ktorý objavili v ázijskej krajine a to v Japonsku. Jeho objavitelia navrhli názov Nihonium a 

značku Nh. Slovo Nihon je jednou z dvoch možností ako v japončine túto krajinu pomenovať, výraz doslovne znamená 

„Krajina vychádzajúceho slnka“. Navrhovaný názov má teda priamu súvislosť s národom a krajinou, kde bol prvok 

objavený.  
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Nasledujúca úloha sa venuje kovom, ktoré sa v histórii priraďovali planétam, tiež mali v alchýmii svoje symboly. 

Úloha 3. Naši predkovia v dávnych dobách priraďovali mená nebeských telies kovom, ktoré boli v tej dobe známe. Verilo sa 

dokonca, že nie je viac kovov, než planét. Niektoré nasledujúce priradenia sú zámerne nesprávne. Opravte ich:  

Jupiter – striebro   Merkúr – zlato    Mars – ortuť  

Venuša – olovo    Mesiac – meď    Saturn – cín 

Slnko – železo 
 

Jupiter  _cín__________________ Merkúr  __ortuť______________ Mars   __železo_______________ 

Venuša   __meď_______________ Mesiac   __striebro____________ Saturn __olovo_______________ 

Slnko    __zlato________________   
 

Poznámka 

Žiaci majú k dispozícii obrázok znázorňujúci vzťah kovov k planétam. Môžu ho využiť pri riešení úlohy. 

Žiakov upozorníme, že názov týchto prvkov nebol odvodený od planét, iba symbolicky boli k planétam priradené. Ak 

pátrame po názvoch prvkov, ktorých názov bol odvodený od názvov planét, správnou odpoveďou by bolo:  

Hélium - podľa Slnka – gr. helios (bol objavený v spektre Slnka, ortuť - podľa planéty Merkúr (vo francúštine mercure – 

ortuť), selén – z gr. selene znamená Mesiac, telúr – podľa latinského názvu Zeme – tellus, neptúnium – podľa planéty 

Neptún, plutónium – podľa planéty Pluto a urán – podľa planéty Urán. 

Pri skúmaní periodickej tabuľky v predchádzajúcich úlohách už žiaci iste objavili fakt, že niektoré prvky nesú meno 

významného vedca. V nasledujúcej úlohe žiaci pátrajú po týchto prvkoch. Upozorníme žiakov, že v tomto prípade pátrame 

aj medzi lantanoidmi aj aktinoidmi. 

Úloha 4. Vyhľadajte v periodickej tabuľke a vypíšte aspoň 5 prvkov, ktorých názov je odvodený od mena osôb. 

Napr: Fermium Fm taliansky fyzik E. Fermi 

Curium Cm  manželia P. Curie a M. Curie 

Einsteinium Es  nemecký fyzik A. Einstein 

Gadolínium Gd  fínsky chemik J. Gadolin 

 

Nobelium No   na počesť Alberta Nobela 

Seaborgium Sg  americký chemik G. Seaborg 

Mendelevium Md  na počesť D. I. Mendelejeva 

Zaujímavosťou je, že seaborgium (prvok s atómovým číslom 106), pomenovaný po Seaborgovi, bol prvý prvok, ktorý 

dostal názov ešte za života vedca. Druhý je oganesón (118), ktorý bol pomenovaný podľa známeho vedca Jurija Tsolakoviča 

Oganessiana. Narodil sa v roku 1933, a ak sa prvku nezmení názov, stane sa historicky druhým vedcom, po ktorom bol 

prvok pomenovaný ešte za jeho života. 

Nasledujúce úlohy sú formulované tak, aby pripomenuli žiakovi, čo sa naučil o periodickej tabuľke na základnej škole: 

 

Úloha 5. ZOPAKUJTE SI: Napíšte  znenie periodického zákona:  

Vlastnosti chemických prvkov a ich zlúčenín sa periodicky menia v závislosti od ich vzrastajúceho protónového čísla.  

 

Nielen pri riešení výpočtov sa žiak potrebuje orientovať v údajoch, ktoré mu periodická tabuľka ponúka. V nasledujúcej 

úlohe učiteľ vyzve žiakov, aby uvedené údaje vyhľadali v svojej periodickej tabuľke, ktorú budú používať počas štúdia pri 

výpočtoch a riešení úloh. Ako už bolo uvedené, mnohé tabuľky poskytujú odlišné údaje, tu je priestor na skúmanie. 
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Úloha 6. Doplňte, čo znamenajú údaje uvedené v periodickej tabuľke v okienku pri prvku: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úloha 7. Označte v nakreslenej periodickej tabuľke všetky skupiny a periódy číslami. 

 I.A II.A           III.A IV.A V.A VI.A VII.A VIII.A 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1                   

2               X    

3   III.B IV.B V.B IV.B VI.B VIII.B VIII.B VIII.B I.B II.B       

4 Y                  

5                   

6   La                

7   Ac                

 

              

              

 

Nasledujúce úloha je opakovaním zo základnej školy: 

Úloha 8. V tabuľke hore sú vyznačené dva prvky písmenami X, Y. Doplňte: 

a. Prvok X má v obale …………2……. vrstvy/vrstiev. Na poslednej vrstve, ktorú nazývame …valenčná… sa 

nachádza …5……….. elektrónov. 

b. Prvok Y má v obale ………4.……. vrstvy/vrstiev. Na poslednej vrstve sa nachádza ……1…….. elektrónov. 

Je to prvok s protónovým číslom…19….. 

REFLEXIA:  

V reflexii žiak rieši úlohu súvisiacu s úvodným textom. Má spracovať údaje v texte do pojmovej mapy. 

Úloha 9. Domáca úloha: Vzácne kovy v mobilnom telefóne 

Z úvodného textu doplňte do obrázka názvy vzácnych kovov podľa ich využitia v telefóne: 

3,5 

8O 
kyslík 

15,999 

elektronegativita 

Značka prvku s protónovým číslom 

Názov prvku  

Relatívna atómová hmotnosť Ar 
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Žiak vyplní sebahodnotiacu kartu: 

 samostatne s malou 
pomocou 

s výraznou 
pomocou 

Viem označiť periódy a skupiny v periodickej tabuľke.    

Uvediem príklad kovu, ktorému je priradená planéta.    

Vymenujem názvy aspoň 5 prvkov, ktorých názov je 
odvodený od mena osoby. 

   

Viem vysloviť periodický zákon.    

Viem, čo znamenajú údaje uvedené v periodickej tabuľke 
pri značke prvku. 

   

Viem určiť počet vrstiev a počet elektrónov na valenčnej 
vrstve atómu podľa polohy v periodickej tabuľke. 

   

Viem uviesť 5 príkladov prvkov, ktoré sa využívajú 
v mobilnom telefóne. 

   

 

POSTREHY A ZISTENIA Z  VÝUČBY 
Existujú zdroje s množstvom zaujímavých informácií o prvkoch, napríklad stránka http://www.chemickeprvky.cz/   ponúka 

okrem interaktívnej databázy vlastností prvkov aj mnohé videá s pokusmi demonštrujúcimi vlastnosti prvkov, a to aj menej 

známych, ako napríklad ytrium. Všetky videá sú v češtine, prípadne sú bez zvuku. Vtedy je komentár javu vysvetlený pod 

videom.  

ALTERNATÍVY METODIKY  
V závislosti od času, pre šikovných žiakov - v úlohe č.3 je možné nechať žiakov, aby sami vyhľadali na internete, aké kovy 

predkovia priraďovali nebeským telesám. 

 

Farebná obrazovka 

Eu, Gd, Tb, Yb 

Reproduktor/ 

mikrofón 

Nd, Pr, Dy 

Batéria  

Li 

Vibračné zariadenie 

Nd, Pr, Tb, Dy 

Sústava obvodov 

Cu, Ag, Au, Si, Ga, 

In 

Leštenie skla 

La, Pr, Ce 
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PERIODICKÁ TABUĽKA PRVKOV  
Tematický celok / Téma ISCED / Odporúčaný ročník 

Periodická sústava prvkov 

ISCED 3 / 1.ročník 
Metodika je druhá z dvojice metodík k téme 
Periodická sústava prvkov 

Ciele 

Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti Žiakom rozvíjané spôsobilosti 

• Rozlišovať pojmy perióda, skupina. 

• Priradiť triviálne názvy: alkalické kovy, kovy 
alkalických zemín, chalkogény, halogény, vzácne 
plyny, triády kovov, lantanoidy, aktinoidy 
konkrétnym skupinám prvkov v periodickej tabuľke 
(PTP).  

• Rozdeliť prvky PTP podľa hodnôt elektronegativity, 
atómových polomerov.  

• Rozdeliť prvky v PTP na s-, p-, d-, f-prvky,  

• Rozdeliť prvky v PTP na kovy, nekovy, polokovy. 

• Napísať skrátenú elektrónovú konfiguráciu prvkov 
(okrem f prvkov).  

• Priradiť skrátenú elektrónovú konfiguráciu prvku v 
PTP. 

Spôsobilosti vedeckej práce  

• Spôsobilosť pozorovať  

• Spôsobilosť usudzovať  

• Spôsobilosť predpokladať  

• Spôsobilosť klasifikovať (triediť)  

• Spôsobilosť tvoriť závery a zovšeobecnenia  

Spôsobilosti súvisiace s myslením a učením sa  

• Kritické myslenie, kreativita 

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti  

• Pojmy: periodická sústava prvkov (PSP), periodická tabuľka prvkov (PTP), orbitál, elektrónová konfigurácia, 
atómový polomer, elektronegativita. 

• Určiť maximálny počet elektrónov v orbitáloch s, p, d, f.  

• Poznať periodický zákon. 

Riešený didaktický problém 

Poznať periodickú tabuľku, ako je v nej aplikovaný periodický zákon, vedieť sa orientovať v závislostiach v PTP, 

je základom pre úspešné zvládnutie ďalších tém v chémii. Metodika je zameraná na triedenie a upevnenie si 

pojmov, na orientáciu sa v periodickej tabuľke a hľadanie súvislostí. 

Dominantné vyučovacie metódy a formy Príprava učiteľa a pomôcky 

• riadené bádanie 

• skupinová forma (dvojice žiakov) 

 

• Periodická tabuľka prvkov (nástenná alebo 

premietaná cez projektor) 

• Dataprojektor na premietnutie úloh z pracovného 

listu 

• Pracovný list  

• Farbičky 

Realizovateľné s aj bez použitia digitálnych nástrojov. 

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov 

Sumatívne hodnotenie – súbor otázok 

 

Autor: Zuzana Dzurišinová 
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PERIODICKÁ TABUĽKA PRVKOV  

ÚVOD 
Predkladaná metodika je druhou z dvoch metodík k téme Periodická sústava prvkov. Pre žiakov predstavuje súbor úloh 

o závislostiach a periodicky sa opakujúcich vlastnostiach prvkov v periodickej tabuľke. Žiak pracuje s prázdnou (slepou) 

periodickou tabuľkou, do ktorej vpisuje značky prvkov, maľuje požadované delenia tabuľky, čím zapája do učenia viaceré 

zmysly. 

PRIEBEH VÝUČBY  (MODEL EUR):   

EVOKÁCIA: 
Hlavným zámerom úvodnej úlohy je pomocou hry vtiahnuť žiakov do diania. Prax ukázala, že nie všetci žiaci zvládnu 

v časovom intervale vyčiarkať určené pojmy. Nie je cieľom úlohy, aby ju žiaci vyriešili za 60 sekúnd. Úloha má ukázať 

žiakom, že periodická tabuľka obsahuje oveľa viac prvkov – nielen tých „dvadsať“, o ktorých sa učili na základnej škole. 

Žiaci, ktorí nestihnú vyriešiť úlohu, môžu ju dokončiť na záver/doma/spoločne pri kontrole správnych odpovedí.  

SOM PRVOK V PSP?  

Otestujte sa: V časovom intervale 60 sekúnd vyškrtajte názvy, ktoré nie sú názvami 

prvkov:  

germánium uhlík amazónium ortuť gálium kryptón libérium oceľ draslík berýlium 

berkélium nobélium moratium horčík ródium helium xenón túlium honorárium 

kadmium fluór lantán rutherfordium lutécium kobalt kalgonit kalifornium chróm aktínium rénium neón sodík gymnázium 

adnauzium kranium erbium karbonit bór telúr zirkón austrium meď medium kopernícium samárium vodík gadolínium 

neptúnium titán cézium skandium technécium tantal hliník francium olovo seaborgium amerícium kyslík niób platina meď 

bronz plutónium byzantium striebro astát zirkónium tálium bárium válium polónium baktérium alanín ruténium eisteinium 

tórium fosfor cín belgium zlato indium volfrám bróm ópium argón trítium ultimátum selén zinok európium horčík vápnik 

radón lítium pentium antimón urán solárium kryptonit prazeodým ytrium milénium neodým geranium síra dysprózium 

železo bizmut irídium rubídium osmium arzenik protaktínium nikel curium rádium jód stadium canadium vanád 

mendelevium chlór pódium terbium tedium holmium planetárium molybdén hafnium dusík lawrencium yterbium silikón 

darwinium alimónium 

36 vyčiarnutých pojmov, ktoré nie sú názvami prvkov. 

Poznámka: 

Žiakov upozorníme na názvy zirkón a zirkónium (prvý je názov minerálu). Tiež diskusiu môže vyvolať kopernícium, čo je 

názov prvku s protónovým číslom 112 (Cn), keďže mnohé periodické tabuľky uvádzajú slovenské názvy prvkov iba po prvok 

104Rf. Rovnako menej známe sú pre žiakov lantanoidy a aktinoidy.  

UVEDOMENIE SI VÝZNAMU: 
V hlavnej časti návrhu metodiky využijeme bádateľskú metódu na skúmanie vlastností prvkov v periodickej tabuľke 

a zovšeobecnenie trendov vo vlastnostiach, ako sú nárast či pokles elektronegativity, atómových polomerov a kovového 

charakteru. Možno zaradiť aj nárast či pokles prvej ionizačnej energie. Praktické je premietnuť nasledujúce úlohy 

(periodické tabuľky so zadaním) žiakom cez projektor. 
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Úloha 1. Do nakreslenej periodickej tabuľky vpíšte/doplňte: 

a. všetky skupiny a periódy číslami. 

b. značky prvkov skupín s triviálnym názvom: vzácne plyny, halogény, chalkogény, alkalické kovy, kovy 

alkalických zemín 

c. farebne vyznačenú skupinu prvkov nazývame …triáda železa (aj prvky skupiny železa) ……………………… 

d. vpísaná skupina prvkov Os, Ir, Pt je skupinou, ktorú nazývame …ťažké platinové kovy…………………………. 

e. umiestnenie kovov, polokovov a nekovov (farebne zakreslite).  

 I.A II.A           III.A IV.A V.A VI.A VII.A VIII.A 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1                  He 

2 Li               O F Ne 

3 Na  III.B IV.B V.B VI.B VII.B VIII.B VIII.B VIII.B I.B II.B    S Cl Ar 

4 K Ca              Se Br Kr 

5 Rb Sr              Te I Xe 

6 Cs Ba La     Os Ir Pt      Po At Rn 

7 Fr Ra Ac               Og 

 

              

              
 

e)  V tejto úlohe upozorníme žiakov na to, že lantanoidy a aktinoidy radíme medzi kovy (často zabúdané u žiakov).  

(https://lnk.sk/qrTZ) 

Poznámka: 

Kovy alkalických zemín nazývame prvky II.A skupiny okrem Be, Mg – v niektorých tabuľkách sa uvádza celá skupina. 

Žiakov upozorníme na túto nepresnosť, aj keď je dobré, aby žiaci poznali prvky celej skupiny. 

„Uhlopriečka“ s polokovmi býva sporná – koľko tabuliek, toľko verzií, čo žiakov mätie. Pridržiavajme sa učebnice 

Chémie pre 1. roč. (str. 59) – rozpor je hlavne u prvkov ako polónium a astát. Polónium niektorí autori zaradzujú medzi 

kovy, iní medzi polokovy. Astát je vo viacerých tabuľkách uvedený iba ako halogén, nie je zdôraznené, že je aj polokov.  

Úlohu môžeme doplniť o triviálne názvy skupín ako: transurány (prvky za uránom), kovy vzácnych zemín (Sc, Y, La, 

lantanoidy) a ľahké platinové kovy. 
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Úloha 2 je zameraná na hľadanie súvisu medzi skrátenou elektrónovou konfiguráciou (čo žiaci vedia z témy Atóm) 

a polohou prvku v periodickej tabuľke. Pre lepšie pochopenie súvisu môžeme úlohu rozšíriť o viaceré prvky. Na tejto úrovni 

nie je vhodné zaťažovať žiakov výnimkami z elektrónovej konfigurácie, tiež nezadávame prvkov 6. a 7. periódy. 

Úloha 2. V tabuľke vyfarbite (vždy inou farbou)prvky, ktoré označujeme: s – prvky, p – prvky, d – prvky, f – prvky  

a. Označte miesto v PSP, kde by patril prvok s elektrónovou konfiguráciou:      

• A – [He] 2s2 2p1                                      B – [Ar] 4s1  

• Q - [Kr] 5s2 4d10 5p5      R - [Ar] 4s2 3d7 

b. V tabuľke sú vyznačené prvky písmenami X, Y, Z. Napíšte ich skrátenú el. konfiguráciu: 

• X - [He] 2s2 2p4 ……………………………..........................…………………………..  

• Y - [Ne] 3s2 …………………………………..........................…………………….. 

• Z - [Kr] 5s2 4d4 …………………………………..........................…………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámka: 

Pri tejto úlohe je potrebné zvážiť, či už žiakom na tejto úrovni „prezradíme“, že u d-prvkov dochádza k skríženiu 

energetických hladín a dochádza k odchýlkam od poradia orbitálov vo výstavbovom princípe. Napríklad, že orbitál 3d sa 

stáva energetický nižším ako 4s. Preto sa pri ionizácii atómov d-prvkov odštepujú najprv elektróny s až potom elektróny d.  

Správne uvedená elektrónová konfigurácia v úlohe vyššie má tak byť: Q - [Kr] 4d10 5s2 5p5    R - [Ar] 3d74s2  

Z - [Kr] 4d4 5s2 

Tiež je na zváženie, do akej hĺbky a či vôbec budeme vysvetľovať pojmy prechodné prvky, neprechodné a vnútorne 

prechodné. S týmito pojmami sa žiak pri štúdiu môže stretnúť. 

 

Nasledujúca úloha je zhrnutím trendov v periodicite vlastností prvkov v periodickej tabuľke. Žiakov necháme bádať, 

samostatne objaviť ako narastajú hodnoty elektronegativity v skupinách a periódach. Tiež ich necháme nájsť skupinu, kde 

tento trend neplatí (napr. III.A alebo IV.A skupina). Rovnako pomáhame žiakom objavovať závislosti v tabuľke s údajmi 

o atómových polomeroch.  

                  

            A   X   

 Y                 

B        R          

     Z           Q  

  La                

  Ac                

              

              

 Prvky s 

 Prvky p 

 Prvky d 

 Prvky f 
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Veľmi názorné sú 3D periodické tabuľky (nižšie), poskytujú názornosť v hodnotách a poukazujú na to, že trend v tabuľke 

nie je pravidlo. Tieto periodické tabuľky nájdeme na internete a môžeme ich žiakom premietnuť cez dataprojektor. 

                   

Obr. 1 Nárast/pokles hodnôt elektronegativity      Obr. 2 Nárast atómového polomeru 

(https://www.smore.com/gpdu7-the-periodic-table)     (https://lnk.sk/sAR3)  

    na porovnanie:  

Obr. 3 Nárast prvej ionizačnej energie v porovnaní s nárastom elektronegativity (https://lnk.sk/sAR3)  
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Úloha 3. Do tabuľky zakreslite šípkami smer nárastu  

a. elektronegativity atómov prvkov,  

b. atómových polomerov, 

c. nekovových vlastností 

 

 

 

REFLEXIA: 
V reflexii si žiak overí v samostatnej práci (prípadne ako domáca úloha) pochopenie učiva. V overení sú úlohy zamerané 

na porovnanie vlastnosti prvkov vyplývajúce z ich postavenia v periodickej tabuľke. Žiak využíva periodickú tabuľku.  

Overte si svoje vedomosti: 

1. Na základe trendov v periodickej tabuľke vyberte z atómov: Li, Be, Mg, Na.  Vysvetlite svoj výber. 

a) Ktorý prvok má najnižšiu elektronegativitu? __Na_______________________________ 

b) Ktorý prvok má najmenej typické vlastnosti kovu?  _Be ______________________________ 

c) Ktorý z atómov je najväčší? __Na _____________________________________  3b 

2. V každej dvojici zakrúžkujte atóm s väčšou elektronegativitou. 

a)  Ca    Ga      b)  Li     Rb     c)  Cl    S             d)  Bi     As     4b  

3. Usporiadajte nasledujúce atómy prvkov od najmenšieho po najväčší, vysvetlite: C, O, Sn, Sr. 

   ____O_______   ___C______ ____Sn______ ___Sr______   3b 

4. Ktorá trojica prvkov II.A skupiny je správne usporiadaná podľa od najmenšieho atómového polomeru po 

najväčší? Označte . 

□ Ca, Mg, Be  Be, Mg, Ca  □ Ga, Ge, As  □ Sn, In, Sr 1b 

5. Ktorý zo vzácnych plynov má najmenší atómový polomer? Označte . 

Nárast elektronegativity 

Nárast atómových polomerov 
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□ radón  □ kryptón  □ neón   hélium 1b 

6. V každej dvojici zakrúžkujte atóm s výraznejším kovovým charakterom.   

a)   Li    Be  b)   Ca    Se  c)   Fe  Os  d)  P     As 4b 

7. Označte nasledujúce výroky Pravdivý  alebo Nepravdivý  

a) Horčík má väčší atómový polomer ako sodík.     

b) Fluór má výraznejšie kovové vlastnosti ako francium.    

c) Síra má väčšiu elektronegativitu ako vápnik.     

d) V tretej perióde majú nekovové prvky väčšie atómy ako kovové.   

e) Kremík je polokov.        

f) Je ťažšie odobrať elektróny Mg ako Cl.      

g) Bróm je chalkogén.        

h) Vzácne plyny sú p prvky. (Pozor! Častá chyba žiakov! He nie je p-prvok)   
i) Urán je kov.         9b 

8. Opravte chyby v skrátenej elektrónovej konfigurácii prvkov: 

a) Si  [Ne] 3s2 3p2        c)  N [He] 2s2 2p3      

b) Rb [Kr] 5s1           3b 

 

Hodnotenie:  28 – 25  výborný výkon 

  24 – 21  veľmi dobrý výkon, ale popracujte na nedostatkoch 

  20 – 14  pozorne si ešte raz prečítajte úlohy v pracovnom liste  

  13 –  9  je možné, že ste sa nesústredili pri riešení úloh v pracovnom liste? Požiadajte o pomoc! 

    8 – 0  dnes je to neúspech 

 

POSTREHY A ZISTENIA Z VÝUČBY 
Časovo náročnejšia metodika. Je potrebné strážiť čas – hlavne v prvej úlohe. V prípade, že žiaci pracujú pomalšie, je 

vhodné metodiku rozdeliť alebo test nechať na samostatnú prácu na doma. 

ALTERNATÍVY METODIKY  
Stránka http://www.chemickeprvky.cz/   ponúka okrem interaktívnej databázy vlastností prvkov aj mnohé videá s pokusmi 

demonštrujúcimi vlastnosti prvkov, a to aj menej známych, ako napríklad ytrium. Všetky videá sú v češtine, prípadne sú 

bez zvuku. Vtedy je komentár javu vysvetlený pod videom. 

ZDROJE  
KOHOUT, J., MELNÍK, M. 1997: Anorganická chémia 1. Základy anorganickej chémie, STU Bratislava 1997, ISBN 80-227-

0972-7 

DZURIŠINOVÁ, Z. Periodická sústava prvkov v hrách a pracovných listoch. online. Metodicko-pedagogické centrum. 
Profesijný a kariérový rast zamestnancov. 2013. Dostupné na: https://lnk.sk/yHPU  
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PERIODICITA VLASTNOSTÍ PRVKOV  
Tematický celok / Téma ISCED / Odporúčaný ročník 

Štruktúra atómov a iónov, periodická sústava prvkov ISCED 3 / 1.ročník 
Ciele 

Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti Žiakom rozvíjané spôsobilosti 

• Na konkrétnom príklade vysvetliť periodicitu 
atómového polomeru. 

• Na konkrétnom príklade vysvetliť periodicitu 
ionizačnej energie.  

• Na konkrétnom príklade vysvetliť periodicitu 
elektrónovej afinity. 

• Na konkrétnom príklade vysvetliť periodicitu 
elektronegativity. 

• Určovať vzťahy medzi premennými veličinami, 
napr. na základe grafov 

• Zovšeobecniť výsledky 

• Formulovať závery 

• Diskutovať/obhajovať výsledky/ argumentovať 

• Aplikovať experimentálne postupy na nové 
problémy 

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti  

• Poznať názvy a značky chemických prvkov. 

• Vlastnými slovami definovať periodický zákon. 

• Vlastnými slovami popísať periodickú tabuľku prvkov. 

•  

Riešený didaktický problém 

Periodická sústava prvkov v seba skrýva oveľa viac ako sa na prvý pohľad zdá. Okrem toho, že v PSP sú prvky 

usporiadané podľa protónového čísla, mnohé vlastnosti sa tiež periodicky menia. Úlohy v tejto metodike 

poskytujú žiakom priestor na prehĺbenie si poznatkov o periodicite vybraných vlastností prvkov a tým si 

rozvíjajú logické a kritické myslenie. 

Dominantné vyučovacie metódy a formy Príprava učiteľa a pomôcky 

• nasmerované bádanie 

• práca v dvojiciach 

 

• Počítačová učebňa alebo tablety pre dvojice 
žiakov 

• Periodická tabuľka prvkov (papierová forma) 
Realizovateľné s použitím digitálnych nástrojov.  

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov 

Formatívne hodnotenie – pravdivý a nepravdivý výrok 

 

Autori: Anna Pacovská, Mária Babinčáková 
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PERIODICITA VLASTNOSTÍ PRVKOV   

ÚVOD  
Metodiku je možné zaradiť do výučby tematického celku Periodická sústava prvkov k téme periodicita vybraných 

vlastností prvkov. Metodiku je možné zaradiť ako hodinu sprístupňovania nového učiva alebo ako hodinu upevňovania 

a prehlbovanie učiva. Úlohy v Pracovnom liste pre žiaka sú stavané tak, aby si žiak rozvíjal poznatky o periodicite vlastností 

prvkov a rozvíjal logické a kritické myslenie. Metodika využíva prácu s internetovými zdrojmi a databázami, konkrétne 

dynamickú formu PSP. 

PRIEBEH VÝUČBY  

EVOKÁCIA   

Poznámka 

Žiaci majú v pracovnom liste k dispozícii niekoľko komentárov, ktoré obsahujú základné teoretické poznatky o periodicite 

jednotlivých vlastností prvkov. Niektoré úlohy v pracovnom liste sú viazané na dynamickú formu PSP. Ak nemáte k dispozícii 

PC učebňu alebo tablety či smartfóny, použite klasickú, papierovú formu PSP.  

Vo fáze evokácie riešia úlohy 1 a 2.  Je vhodné, ak žiaci pracujú s internetovou stránkou, pretože sa oboznámia s jej 

prostredím. Je to dynamická forma PSP, na ktorú sú viazané aj ďalšie úlohy pracovného listu. 

Úloha 1. Spojte rovnou čiarou (vodorovne, zvisle alebo šikmo) 4 políčka v tabuľkách tak, aby boli pospájané prvky:  

a) IV.A skupiny, b) 4.periódy, c) VI.A skupiny, d) 3.periódy. Pracujte s informáciami na stránke 

https://www.schoolmykids.com/learn/periodic-table-of-elements/  alebo v papierovou formou PSP.  

a) 

Ne I F Ge 

Al P Pb Li 

Mo Si K Se 

C Te Kr Ti 

 

b) 

Na K H Pd 

Ne Ga Be Si 

P Ge Ta Ar 

Zr Cr Ru F 

 

c)  

B Rb Br Ag 

Na Fe Ga Ni 

Te S O Se 

Mg Zr He Os 

 

d) 

P I Nb Ne 

Au Ar Xe Zn 

Ta Si Al F 

Ba N Kr Na 

 

Komentár 1: 

PROTÓNOVÉ (ATÓMOVÉ) ČÍSLO 

Protónové = atómové číslo  Z zodpovedá počtu protónov v jadre atómu tohto prvku. Rovnako zodpovedá aj počtu 

elektrónov v obale atómu. Atómy v základnom stave sú neutrálne častice (bez náboja). 

Nukleónové = hmotnostné číslo A zodpovedá počtu častíc v jadre (neutrónov + protónov). Názov hmotnostné číslo je 

odvodené od toho, že jadro atómu predstavuje 99,9% hmotnosti celého atómu. 

                                     nukleónové číslo 

                                                                                                                                          prvok  

 

                                      protónové číslo  
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Úloha 2. Doplňte do tabuľky chýbajúce údaje. Pracujte s informáciami na stránke 

https://www.schoolmykids.com/learn/periodic-table-of-elements/ alebo v papierovou formou PSP. 

Tab. 1 Prvky – ktoré informácie o prvkoch je možné vyčítať z PSP 

Názov 
prvku 

Protónové 
číslo 

Počet 
vrstiev 

Číslo 
periódy 

Číslo 
skupiny 

Počet 
valenčných 

e- 

bárium 56 6 6 II.A 2 

cín 

 

50 5 5 IV.A 4 

zlato 79 6 6 I.B 1 

fosfor 15 3 3 V.A 5 

UVEDOMENIE SI VÝZNAMU   
Žiaci si najprv prečítajú komentár 2. Dôležité je, aby si uvedomili rozdiel medzi atómovým a iónovým polomerom. 

Nápomocný im je aj obr. 1, ktorý graficky znázorňuje veľkosť atómov a základnom stave a ich iónov. Na základe informácii 

z komentára a obr. 1 riešia úlohy 3 a 4. 

Podobne žiaci postupujú aj pri riešení ďalších úloh. Okrem toho, že základné teoretické poznatky majú žiaci zhrnuté 

v komentároch, musia pracovať aj s informáciami z obrázkov, grafov a tabuliek. 

Komentár 2: 

ATÓMOVÝ A IÓNOVÝ POLOMER  

Atómový polomer sa udáva ako polovica vzájomnej vzdialenosti stredov dvoch susedných  

atómov v molekule alebo kryštále spojených chemickou väzbou. Rozlišujeme polomery  

kovalentné, iónové a kovové. 

 

  atómový polomer molekuly H2 

 

Atómové polomery prvkov:  

- sa v periódach zľava doprava klesajú 

- v skupinách smerom zhora nadol rastú  

 

 

 

Iónový polomer je polomer nestlačiteľnej nabitej gule, ktorá 

zodpovedá zjednodušenej predstave iónu. Je potrebné poznamenať, 

že ak porovnávame polomery atómov a od nich odvodené ióny 

zistíme, že: 

- katióny sú vždy menšie ako príslušné atómy 

- anióny sú vždy väčšie ako príslušné atómy  

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1 Atómové polomery katiónov a aniónov 

H H 
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Úloha 3. Z každej dvojice zakrúžkujte prvok s väčším atómovým polomerom. Pomôžte si napísaním rámčekovej schémy 

jednotlivých prvkov/iónov. 

a) Cl  Cl-  b)  Ga B c) O C d) Rb+ Rb  

Úloha 4. Zdôvodnite rozdielnu veľkosť atómových polomerov nasledujúcich dvojíc: 

 a) Ca Ge      b) Se Se2- 

a) Vápnik má väčší atómový polomer ako germánium. Germánium má viac protónov aj elektrónov ako vápnik a 

dochádza k väčšej interakcii (priťahovaniu) medzi jadrom a obalom atómu. 

b) Selénatý anión má väčší atómový polomer ako atóm selénu v základom stave, pretože Se2- má o 2 elektróny viac v 

obale, tým pádom sa atómový polomer zväčšil. 

Komentár 3: 

Ionizácia je proces, pri ktorom z elektroneutrálneho atómu vznikajú ióny.  

Ionizačná energia: označenie [ I ],  jednotka [kJ.mol-1] 

 

Definícia:  

Ionizačná energia je energia potrebná na odtrhnutie jedného mólu elektrónov  
z jedného mólu jednoatómových plynných atómov, prípadne iónov (z elektricky  
neutrálnych atómov vznikajú kladne nabité ióny – katióny). 

Úloha 5. Zakrúžkujte prvok s najvyššou prvou ionizačnou energiou. Pracujte s informáciami na stránke 

https://www.schoolmykids.com/tools/periodic-table-trends/ . Zdôvodnite svoje tvrdenie. 

       
 

Horčík má najvyššiu prvú ionizačnú energiu z pomedzi vyššie uvedených prvkov. Horčík má 3 vrstvy elektrónov v obale, 

tým má najmenší atómový polomer a elektróny sú pomerne silno pútané k jadru atómu. Preto je ťažšie odrhnúť elektrón 

z atómu horčíka ako z ostatných uvedených atómov.  
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Úloha 6. Vyberte správne tvrdenie/tvrdenia o vzťahu medzi ionizačnou energiou berýlia a bóru. Pomôžte si  Obr. 2 na 

základe ktorého vidíte, že prvá ionizačná energia prvkov 2. periódy má stúpajúci charakter. 

 

Obr. 2 Hodnoty prvej ionizačnej energie v 2. perióde 

 

a) Berýlium má nižšiu ionizačnú energiu ako bór, pretože má nižšie protónové číslo. 

b) Berýlium má vyššiu ionizačnú energiu ako bór, pretože na valenčnej vrstve má plne obsadený s orbitál.  

c) Bór má vyššiu ionizačnú energiu ako berýlium, pretože má o jednu vrstvu elektrónov viac ako berýlium. 

d) Bór má nižšiu ionizačnú energiu ako berýlium, pretože v p orbitále má 1 elektrón. Na odštiepenie tohto elektrónu 

je potrebná nižšia energia ako na odštiepenie elektrónu z atómu berýlia.  

Komentár 4: 

Podľa počtu odtrhnutých mólov elektrónov z jedného mólu elektroneutrálnych atómov rozlišujeme prvú (I1), druhú (I2), 
tretiu (I3) atď. ionizačnú energiu.  

Prvá ionizačná energia I1 je energia potrebná na odtrhnutie prvého mólu elektrónov z jedného mólu atómov plynnom stave. 

Pre ionizačné energie platí závislosť: I1 < I2 < I3 < ...In 

 

Úloha 7. Zdôvodnite, prečo alkalické kovy majú druhú ionizačnú energiu podstatne vyššiu ako je ich prvá ionizačná energia.  

Tab. 2 Prvé tri ionizačné energie atómu sodíka 

 

 

 

Alkalické kovy majú na valenčnej vrstve (ns1) 1 elektrón, ktorý pomerne ochotne odovzdajú. Ak by sme chceli odštiepiť 

druhý elektrón, museli by sme ho odštiepiť nie z poslednej valenčnej vrstvy ale z predposlednej, a na to je nevyhnutná 

oveľa vyššia energia. 

Komentár 5: 

Elektronegativita: označenie [ X ], bezrozmerná veličina, udáva sa v PSP 

Definícia:  

Elektronegativita je miera schopnosti atómu priťahovať spoločné elektróny (väzbový elektrónový pár).  

Atóm prvku s väčšou hodnotou elektronegativity má schopnosť priťahovať väzbový elektrónový pár, ak sa viaže s atómom 
prvku s menšou hodnotou elektronegativity.  

 

IONIZAČNÁ ENERGIA Na HODNOTA 

I1 495,8 kJ.mol−1 

I2 4 562 kJ.mol−1 

I3 6 910,3 kJ.mol−1 
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Metodická poznámka 

Americký fyzik, chemik a biochemik Linus Carl Pauling vytvoril túto veličinu pre určenie iónového charakteru kovalentnej 
väzby. Existuje viacero stupníc elektronegativity, no najvýznamnejšia a najrozšírenejšia je Paulingova.  

Hodnoty elektronegativít vyjadril aj pán Mulliken. Mullikenova elektronegativita predstavuje matematické vyjadrenie 
priemeru ionizačnej energie a elektrónovej afinity.  

 

Úloha 8. Usporiadajte nasledujúce prvky od najnižšej po najvyššiu hodnotu elektronegativity. Pracujte s informáciami na 

stránke https://www.schoolmykids.com/tools/periodic-table-trends/ . 

        a) Ca, Mg, Sr                                             b) O, Ge, P                          c) As, Se, Ca 

    Sr, Ca, Mg    Ge, P, O     Ca, As, Se 

Úloha 9. Označte šípkou na väzbe, ktorý atóm viac priťahuje väzbové elektróny. Pracujte s informáciami na stránke 

https://www.schoolmykids.com/tools/periodic-table-trends/  a komentárom 5. 

a) Na          F 

b) H          O        H 

c) K        I 

d) Ag         Br  

e) Na         O         H 

REFLEXIA  

Úloha 10. Zdôvodnite, prečo kryptón a xenón majú vysoké hodnoty elektronegativity a naopak hélium, neón, argón a radón 

nemajú elektronegatívnu povahu. Pracujte s informáciami na stránke 

https://www.schoolmykids.com/tools/periodic-table-trends/ .  

 

Úloha 11. Určte pravdivosť nasledujúcich viet.  

          Pravdivý výrok        Falošný výrok 

a) Fluór je prvok s najvyššou hodnotou elektronegativity.               P   F 

b) Alkalické kovy majú vysoké hodnoty elektronegativity.              P   F 

c) Čim je hodnota elektronegativity vyššia, tým atóm menej priťahuje elektróny.            P   F 

d) V rámci skupiny hodnota elektronegativity zhora nadol klesá.              P   F 

e) Prvky 18. skupiny majú najvyššie hodnoty elektronegativity.                  P   F 

 

POSTREHY A ZISTENIA Z  VÝUČBY 
Po odporúčaní učiteľov po odučení metodiky sme z úloh vyradili tie, ktoré sa týkali elektrónovej afinity. Nechali sme ich 

avšak v metodickom liste v časti alternatívy metodiky. 

 

ALTERNATÍVY METODIKY  
Úlohy k afinite: 
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Komentár: 

Elektrónová afinita: označenie [A], jednotka [kJ.mol-1]           

Definícia: 

Elektrónová afinita je energia uvoľnená pri reakcii, pri ktorej jeden mol častíc 

v plynnom stave príjme jeden mol elektrónov (z elektricky neutrálnych atómov 

vznikajú záporne nabité ióny – anióny).  
                         Cl + 1e-              Cl-  
   

Úloha 1. Porovnajte veľkosť elektrónových afinít nasledujúcich prvkov. Pracujte s informáciami na stránke 

https://www.schoolmykids.com/tools/periodic-table-trends/ . 

   a) Mg, Ca, Sr, Ba     b) O, S, Se, Te 

..................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................... 

Úloha 2. V PSP absolútne hodnoty elektrónových afinít prvkov rastú v periódach so zvyšujúcim sa protónovým číslom. 

Odpovedzte na nasledujúce otázky: 

a) Vypíšte z tabuľky 3 prvky, pre ktoré neplatí vyššie uvedené pravidlo.  

..................................................................................................................................................................................................... 

b) Napíšte pomocou rámčekovej schémy elektrónové konfigurácie vybraných prvkov. 

 

 

 

 

 

c)  Zdôvodnite príčinu nízkych hodnôt elektrónových afinít vybraných prvkov. 

..................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................... 

Tabuľka 3 Hodnoty elektrónových afinít prvkov 2. periódy 

Li Be B C N O F Ne 

-59,6 0 -26,7 -153,9 -7 -141 -328 0 
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Komentár 5: 

Elektrónová afinita: označenie [A], jednotka [kJ.mol-1] 

Definícia: 

Elektrónová afinita je energia uvoľnená pri reakcii, pri ktorej jeden mol častíc 
v plynnom stave príjme jeden mol elektrónov (z elektricky neutrálnych atómov 
vznikajú záporne nabité ióny – anióny).  

                         Cl + 1e-              Cl-  
   

Úloha 3. Porovnajte veľkosť elektrónových afinít nasledujúcich prvkov. Pracujte s informáciami na stránke 

https://www.schoolmykids.com/tools/periodic-table-trends/ . 

   a) Mg, Ca, Sr, Ba     b) O, S, Se, Te 

Keďže elektrónová afinita znamená prijatie elektrónov a vznik aniónov, prvky 2. skupiny budú mať nízke hodnoty 

elektrónových afinít, pretože ich s- orbitál na valenčnej vrstve je plne obsadený, na rozdiel od p- orbitálu prvkov 16. 

skupiny. Preto pri prijatí elektrónov u prvkov 16. skupiny sa uvoľní viac energie, preto sú aj hodnoty elektrónových afinít 

vyššie. 

Úloha 4. V PSP absolútne hodnoty elektrónových afinít prvkov rastú v periódach so zvyšujúcim sa protónovým číslom. 

Odpovedzte na nasledujúce otázky: 

a) Vypíšte z tabuľky 3 prvky, pre ktoré určite neplatí vyššie uvedené pravidlo.  

 Be, N, Ne 

b) Napíšte pomocou rámčekovej schémy elektrónové konfigurácie vybraných prvkov. 

4Be [He] 2s2 

 

 7N [He] 2s2 2p3 

 

 10Ne 2s2 2p6 

c)  Zdôvodnite príčinu nízkych hodnôt elektrónových afinít vybraných prvkov. 

Spoločným znakom týchto prvkov je, že orbitály na valenčnej vrstve sú plne obsadené (dusík má napoly obsadený p-

orbitál). Pre tieto prvky je z energetického hľadiska nevýhodné prijímať elektróny, museli by ho obsadiť do ďalšej vrstvy 

(dusík by tak stratil 3-väzbovosť). 

 

Tabuľka 3 Hodnoty elektrónových afinít prvkov 2. periódy [kJ/mol] 

Li Be B C N O F Ne 

-59,6 0 -26,7 -153,9 -7 -141 -328 0 
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KOVALENTNÁ VÄZBA I 
Tematický celok / Téma ISCED / Odporúčaný ročník 

Chemická väzba a štruktúra látok / Kovalentná väzba 
ISCED 3 / 1.ročník 
Metodika nadväzuje na metodiku Kovalentná väzba II 

Ciele 

Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti Žiakom rozvíjané spôsobilosti 

• Vysvetliť vznik kovalentnej väzby medzi atómami v 
molekulách. 

• Vysvetliť zánik kovalentnej väzby medzi atómami v 
molekulách. 

• Vysvetliť podstatu toho, že na štiepenie väzby 
(akejkoľvek) je potrebné energiu dodávať 

• Manipulovať s pomôckami/softvérom 

• Pozorovať/merať 

• Formulovať závery 

• Diskutovať/obhajovať výsledky/ argumentovať 

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti  

• Napísať elektrónovú konfiguráciu prvkov rámčekovým diagramom. 

• Rozumieť pojmom valenčná vrstva, valenčné elektróny. 

• Rozlíšiť katódu od anódy 

• Pojem elektrolýza 

Riešený didaktický problém 

Atómy sú navonok neutrálne častice. Prečo sa teda zlučujú a vytvárajú molekuly? Aký to má význam? Koľkými 

väzbami sa jednotlivé atómy viažu? Predložená metodika poskytuje žiakom odpoveď na uvedené otázky a dáva 

priestor aj na prepojenie a upevnenie učiva z tematického celku Štruktúra atómov a iónov. Žiaci pracujú s 

informáciami zo ZŠ, prepájajú ich s informáciami o atóme, ktoré získali na gymnáziu, odhaľujú súvislosti a dáva 

im to nový rozmer, pohľad na chemické látky a ich vlastnosti. 

Dominantné vyučovacie metódy a formy Príprava učiteľa a pomôcky 

• riadené bádanie 

• skupinová forma (počet žiakov v skupine 3-5) 

 

• 9 V monočlánok (batéria) 

• 2 ceruzky zastrúhané na oboch koncoch 

• 2x prepojovací kábel so zúbkovými svorkami na 
oboch koncoch 

• kadička 

• lepiaca páska 

• voda z vodovodu 
Realizovateľné bez použitia digitálnych nástrojov. 

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov 

Formulácia záverov doplnením textu. 

Formatívne hodnotenie – Sebahodnotiaca karta žiaka. 

 

Autori: Anna Pacovská, Mária Babinčáková 
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KOVALENTNÁ VÄZBA I  

ÚVOD  
Predložená metodika je založená na aplikácii bádateľsky orientovanej výučby (BOV) v téme Chemické väzby. Na 

predloženú metodiku Kovalentná väzba I priamo nadväzuje metodika Kovalentná väzba II. 

Bádateľskú aktivitu Kovalentná väzba je možné začleniť do výučby tematického celku Chemická väzba a štruktúra látok 

pri téme Kovalentná väzba v 1. ročníku gymnázia. 

Predkladaná bádateľská aktivita je zameraná na aplikáciu vedomostí o stavbe atómu, chemickej väzbe, princípe vzniku 

kovalentnej chemickej väzby a jej vlastnostiach. Je koncipovaná pre riadené bádanie ako hodiny sprístupňovania nového 

učiva alebo ako laboratórna práca, kedy žiaci riešia učiteľom sformulovaný problém, pričom postupujú podľa otázok resp. 

inštrukcií zadaných v pracovnom liste. Žiaci potom na základe svojich zistení formulujú závery.   

Poznámka:  

Pred začatím bádateľskej aktivity učiteľ rozdá žiakom pripravené pracovné listy. 

Pred začatím aktivity učiteľ zabezpečí a pripraví všetky pomôcky a chemikálie. Vzhľadom k tomu, že žiaci budú aj 

experimentálne pracovať, je potrebné dbať na bezpečnosť práce. Najvhodnejšie je, ak žiaci pri realizovaní experimentu 

pracujú v skupinách po 3-5 žiakov. 

PRIEBEH VÝUČBY  

ZAPOJENIE  
Učiteľ v úvode bádateľskej aktivity formuluje výskumnú otázku, ktorá slúži ako uvedenie do problematiky vzniku 

kovalentnej väzby, na ktorú budú žiaci v priebehu aktivity hľadať odpoveď.   

Otázka pre žiakov:  

• Ak má atóm rovnaký počet protónov a elektrónov, je teda nábojovo neutrálny, prečo tento atóm tvorí väzbu s 

inými atómami?  

• Prečo tieto 2 atómy neostanú samostatné, nezlúčené?  

Na ilustráciu otázok a uvedenie do problematiky môže učiteľ využiť animáciu zlučovania 2 atómov vodíka, ktorá je 

dostupná pod názvom Covalent Bond in Hydrogen I na stránke: 

http://www.middleschoolchemistry.com/multimedia/chapter4/lesson4#covalent_bond_hydrogen_animation 

Žiaci na základe svojich vedomostí formulujú odpovede na otázky. 

Úloha 1. Každý atóm v základnom stave má rovnaký počet protónov a elektrónov, je teda nábojovo neutrálny. Prečo sa 

atómy zlučujú? Prečo tvoria väzby s inými atómami? Pozrite si animáciu zlučovania dvoch atómov vodíka H 

dostupnú pod názvom Covalent Bond in Hydrogen I na stránke: 

http://www.middleschoolchemistry.com/multimedia/chapter4/lesson4#covalent_bond_hydrogen_animation 

a odpovedajte na otázky. 

1. Na základe animácie a Obr. 1 stručne popíšte priebeh vzniku kovalentnej väzby medzi 2 atómami vodíka. 

 

Obr. 1 Priebeh vzniku kovalentnej väzby medzi atómami vodíka 
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Dva atómy vodíka sa k seba priblížia. Medzi nimi pôsobia príťažlivé sily – kladne nabité jadro priťahuje záporne nabitý 

obal. Atómy sa zlúčia prekrytím atómových obalov. Vytvorí sa väzba tvorená 2 elektrónmi. 

2. Koľkými elektrónmi je tvorená kovalentná väzby? 

Kovalentná väzba je tvorená 2 elektrónmi – väzbovým elektrónovým párom.. 

3. Prečo je molekula vodíka stabilnejšia ako 2 individuálne atómy vodíka?  

Pri vzniku kovalentnej väzby dochádza k prekrytiu valenčných atómových orbitálov viazaných atómov. Ich valenčné 

elektrónové orbitály sú tak plne obsadené. V oblasti medzi jadrami sa zväčšuje elektrónová hustota, čo spôsobí zväčšenie 

záporného náboja v priestore medzi kladne nabitými jadrami, a systém tak nadobudne energeticky výhodné usporiadanie. 

V dôsledku zväčšenia elektrónovej hustoty sa zmenšuje energia systému – vzniká stabilná molekula (molekula je 

stabilnejšia ako voľné atómy). 

SKÚMANIE  

V tejto fáze žiaci podľa postupu v pracovnom liste samostatne uskutočnia experiment.  

V experimente žiaci využijú elektrickú energiu na rozrušenie kovalentnej väzby v molekulách vody, pričom dochádza 

k vzniku atómov vodíka a kyslíka. Dva vodíkové atómy tvoria následne väzbu za vzniku plynného vodíka (H2) a 2 atómy kyslíka 

tvoria väzbu za vzniku plynného kyslíka (O2).  

Poznámka:  

Ak nie je možné experiment zrealizovať je možné využiť video nahrávku daného pokus dostupnú pod názvom Electrolysis 

na stránke:  

http://www.middleschoolchemistry.com/multimedia/chapter4/lesson4#covalent_bond_hydrogen_animation 

 

Výskumná otázka: 

• Čo sa deje s molekulami, keď do vody zavádzame elektrický prúd? 

• Aké látky sa budú tvoriť? 

Úloha 2. Nasledujúcim postupom prakticky overte priebeh elektrolýzy. 

Pomôcky a chemikálie: 

• 9 V monočlánok (batéria) 

• 2 ceruzky zastrúhané na oboch koncoch 

• 2x prepojovací kábel so zúbkovými svorkami na 

oboch koncoch 

• kadička 

• lepiaca páska 

• voda z vodovodu 

 Postup: 

1. Umiestnite 9 V monočlánok (batériu) medzi 2 ceruzky, ktoré sú zastrúhané na oboch koncoch. 

2. Batériu pripevnite lepiacou páskou ku ceruzkám, ako je zobrazené na Obr. 2. 

3. Kadičku naplňte do ½ vodou z vodovodu. 

4. Prepojovací kábel so zúbkovou svorkou pripevnite na jednom konci ku koncovke 

(kolíčku) batérie a druhý koniec kábla pripevnite k jednému koncu ceruzky. 

5. Rovnako spojte aj druhú koncovku batérie s druhou ceruzkou (viď Obr. 2). 

6. Opačné konce ceruziek ponorte do vody v kadičke a sledujte priebeh reakcie. 

 

Obr. 2 Elektrolýza vody 
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VYSVETLENIE (EXPLAIN): 

Úloha 3. Napíšte vlastné pozorovanie z priebehu elektrolýzy a odpovedzte na otázky. 

Po krátkom čase môžu žiaci pozorovať ako sa začínajú tvoriť a k povrchu stúpať bublinky z konca jednej ceruzky. Zanedlho 

sa tvoria a k povrchu stúpajú bublinky aj z konca druhej ceruzky. Žiaci môžu pozorovať, že sa tvorí viac bubliniek jedného 

plynu, než bubliniek druhého plynu. 

Plyn, ktorý sa tvorí vo väčšom množstve, tvorí menšie bublinky a začína sa tvoriť ako prvý, je molekulový vodík. Plyn, 

ktorý sa začína tvoriť oneskorene a tvorí väčšie bublinky, ale v menšom množstve je molekulový kyslík. 

Poznámka: 

Učiteľ by sa mal uistiť, že žiaci si netvoria nesprávne závery o vzniku bubliniek a opraví prípadnú miskoncepciu, že 

bublinky vznikajú ako dôsledok varu vody. Pri vare sa väzby, ktoré udržujú atómy v molekule vody nerozrušujú, zatiaľ čo pri 

elektrolýze áno.  

Elektrolýza je fyzikálno-chemický dej, spôsobený prechodom elektrického prúdu cez roztok, pri ktorom dochádza k 

chemickým zmenám na elektródach. Elektricky vodivý roztok obsahuje zmes 

kladných a záporných iónov, ktoré vznikajú disociáciou molekúl. Prechodom 

elektrického prúdu dochádza k pohybu kladných iónov (katiónov) k zápornej 

elektróde (katóde) a záporných iónov (aniónov) ku kladnej elektróde 

(anóde). Na elektródach takýmto spôsobom môže prebiehať chemická 

reakcia – medzi iónmi a elektródou, medzi iónmi samotnými alebo iónmi a 

roztokom (vďaka vyššej koncentrácii iónov pri elektródach). Pri elektrolýze 

vody sa na kladnej elektróde - anóde vyvíja kyslík O2 a na zápornej elektróde 

- katóde sa uvoľňuje vodík H2. 

Pri elektrolýze vody prebiehajú na elektródach chemické reakcie: 

- na kladnej elektróde – anóde       2 OH- → H2O + ½ O2 + 2e- 

- na zápornej elektróde – katóde   2 H2O + 2e- → 2 OH- + H2 

- výsledná reakcia elektrolýzy           H2O → H2 + ½ O2 

 

1. Čo ste pozorovali pri elektrolýze vody na koncoch ceruziek?  

Pozorovali sme vznik bubliniek, ktoré predstavovali vznikajúce plyny – kyslík a vodík. 

2. Vznikali na koncoch oboch ceruziek bublinky rovnako rýchlo?  

Nie, nevznikali rovnako rýchlo. 

3. Boli vznikajúce bublinky rovnako veľké a vznikali v rovnakom množstve? 

Bublinky boli približne rovnako veľké ale nevznikali v rovnakom množstve. 

4. Z akých atómov je tvorená molekula vody? Aké je ich pomerné zastúpenie v molekule vody? 

Molekula vody je tvorená z dvoch atómov vodíka a jedného atómu kyslíka. Ich pomerné zastúpenie v molekule vody 

je 2:1. 

5. Aký typ chemických väzieb sa nachádza medzi atómami v molekule vody? 

Medzi atómami v molekule vody sa nachádzajú kovalentné väzby. 

ROZPRACOVANIE  
V tejto fáze učiteľ diskutuje so žiakmi o získaných výsledkoch, pomáha im formulovať vedecky správne závery tak, aby 

dokázali správne opísať priebeh experimentu. Učiteľ sa snaží konfrontovať žiakmi získané výsledky s prípadnými 

miskoncepciami. 
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Vo fáze vysvetľovania je úlohou žiakov vypracovať a odpovedať na otázky v pracovnom liste, ktoré sa týkajú kovalentných 

väzieb v molekule vody a v molekulách vodíka a kyslíka.  

Úloha 4. Popíšte chemické väzby vznikajúce medzi atómami v molekule vody – odpovedzte na otázky. 

1. Zapíšte elektrónovú konfiguráciu atómu vodíka rámčekovým diagramom. Koľko nespárených elektrónov sa nachádza 

na valenčnej vrstve atómu vodíka? 

 

 

 

1s1  atóm vodíka obsahuje 1 nespárený elektrón 

2. Koľko kovalentných väzieb môže vytvoriť atóm vodíka s iným atómom? Atóm vodíka môže vytvoriť jednu kovalentnú 

väzbu. 

3. Zapíšte elektrónovú konfiguráciu atómu kyslíka rámčekovým diagramom. Koľko nespárených elektrónov sa nachádza 

na valenčnej vrstve atómu kyslíka? 

 

 

 

 1s2 2s2 2px
2 2py

1 2pz
1 atóm kyslíka obsahuje 2 nespárené elektróny 

4. Koľko kovalentných väzieb môže vytvoriť atóm kyslíka s iným atómom? Atóm kyslíka môže vytvoriť dve kovalentné 

väzby. 

5. Na základe obrázkov stručne popíšte priebeh vzniku kovalentnej väzby v molekule vody. 

 

Obr. 3 Vznik kovalentných väzieb v molekule vody 

Dva atómy vodíka a jeden atóm kyslíka sa priblížia na dostatočnú vzdialenosť. Pričom elektróny 2 atómov vodíka sú 

priťahované protónmi v jadre atómu kyslíka. Dôjde k prekrytiu valenčných vrstiev atómov vodíka a kyslíka, zvýšeniu 

elektrónovej hustoty medzi jadrami atómov a k vytvoreniu kovalentnej väzby medzi atómami vodíka a kyslíka. 

6. Koľko kovalentných väzieb sa vytvorilo v molekule vody? V molekule vody sa vytvorili 2 kovalentné väzby. 

HODNOTENIE  
Úloha 5  je venovaná formatívnemu hodnoteniu – Sebahodnotiaca karta žiaka. 

Úloha 5. Vyplňte sebahodnotiaciu kartu žiaka. 

Vyznač krížikom, do akej miery súhlasíš s uvedeným výrokom Bez pomoci S pomocou 
S výdatnou 
pomocou 

Viem vysvetliť prečo sa elektroneutrálne atómy vodíka spájajú za 
vzniku molekuly H2.   

   

Viem vysvetliť chemickú podstatu kovalentnej väzby.     
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Poznám podmienky vzniku kovalentnej chemickej väzby medzi 
atómami.  

   

Viem uskutočniť experiment rozkladu vody elektrickým prúdom.     

Viem vysvetliť ako vznikajú kovalentné väzby v molekule vody.    

POSTREHY A ZISTENIA Z  VÝUČBY 
Najväčší problém bol so samotným experimentom, keďže výsledok môže byť slabo viditeľný. Odporúčame využiť silnejší 

zdroj el.prúdu.  

Problematická je tvorba hypotéz. 

ALTERNATÍVY METODIKY  
Namiesto ceruziek a 9V monočlánkov možno využiť PEM (proton exchange membrane) elektrolyzéry, ktoré sú súčasťou 

stavebnice k vodíkovým autíčkam. 

ZDROJE 
ACS Chemistry for Life. Middle School Chemistry. American Chemical Society. [vid. 2017-03-03]. Dostupné z: 

http://www.middleschoolchemistry.com/ 

Kmeťová, J., Silný, P., Medveď, M., Vydrová, M. (2010). Chémia pre 1.ročník gymnázií. Bratislava, Slovensko: EXPOL 

PEDAGOGIKA s.r.o. 
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KOVALENTNÁ VÄZBA  II 
Tematický celok / Téma ISCED / Odporúčaný ročník 

Chemická väzba a štruktúra látok / Kovalentná väzba 

ISCED 3 / 1.ročník 
Metodika priamo nadväzuje na metodiku 
Kovalentná väzba I 

Ciele 

Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti Žiakom rozvíjané spôsobilosti 

• Vysvetliť vznik kovalentnej väzby medzi atómami 
v molekulách. 

• Definovať a vysvetliť väzbovosť atómov. 

• Porovnať rozdiely a spoločné znaky medzi 
kovalentnou a koordinačnou väzbou. 

• Rozlíšiť polárnu a nepolárnu väzbu. 

• Rozdeliť kovalentnú väzbu podľa násobnosti 

• Formulovať závery 

• Diskutovať/obhajovať výsledky/ argumentovať 

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti  

• Napísať elektrónovú konfiguráciu prvkov rámčekovým diagramom. 

• Rozumieť pojmom valenčná vrstva, valenčné elektróny. 

• Vymenovať podmienky vzniku kovalentnej väzby medzi atómami. 

• Vysvetliť chemickú podstatu kovalentnej väzby. 

Riešený didaktický problém 

Atómy sú navonok neutrálne častice. Prečo sa teda zlučujú a vytvárajú molekuly? Aký to má význam? Koľkými 

väzbami sa jednotlivé atómy viažu? Predložená metodika poskytuje žiakom odpoveď na uvedené otázky a dáva 

priestor aj na prepojenie a upevnenie učiva z tematického celku Štruktúra atómov a iónov. 

Dominantné vyučovacie metódy a formy Príprava učiteľa a pomôcky 

• riadené bádanie 

• samostatná práca žiakov/práca v dvojiciach 

 

• Pracovný list 

• Periodická sústava prvkov 
Realizovateľné bez použitia digitálnych nástrojov. 

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov 

Formatívne hodnotenie – Sebahodnotiaca karta žiaka 

 

Autori: Anna Pacovská, Mária Babinčáková 
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KOVALENTNÁ VÄZBA II  

ÚVOD  
Predložená metodika je založená na aplikácii bádateľsky orientovanej výučby (BOV) v téme Chemické väzby a priamo 

nadväzuje na metodiku Kovalentná väzba I.Aktivitu je možné začleniť do výučby tematického celku Chemická väzba a 

štruktúra látok pri téme Kovalentná väzba v 1. ročníku gymnázia. 

Žiaci majú v úlohách logicky rozmýšľať a aplikovať teoretické poznatky.   

Predkladaná bádateľská aktivita je zameraná na aplikáciu vedomostí o stavbe atómu, chemickej väzbe, princípe vzniku 

kovalentnej chemickej väzby a jej vlastnostiach. Je koncipovaná pre riadené bádanie ako hodina sprístupňovania nového 

učiva, kedy žiaci riešia učiteľom sformulovaný problém, pričom postupujú podľa otázok resp. inštrukcií zadaných v 

pracovnom liste. Žiaci potom na základe svojich zistení formulujú závery. 

Poznámka:  

Pred začatím bádateľskej aktivity učiteľ rozdá žiakom pripravené pracovné listy. Keďže táto metodika nadväzuje na 

metodiku Kovalentná väzby I, žiaci by mali mať pracovné listy z predchádzajúcej vyučovacej hodiny. 

PRIEBEH VÝUČBY  
V úvode žiaci lúštia tajničku, kde si žiaci zopakujú kľúčové pojmy z predchádzajúcej hodiny. Ak si chce učiteľ ušetriť čas, 

spolu so žiakmi len podčiarkne nové pojmy a osemsmerovku žiaci môže lúštiť na konci vyučovacej hodiny. 

ZAPOJENIE  

Úloha 1. Vyplňte nasledujúcu tajničku 

  

1. Príťažlivé sily medzi atómami v 

molekule 

2. Väzba sprostredkovaná jedným 

väzbovým párom  

3. Pri chemickej väzbe dochádza k jej 

zväčšeniu v priestore medzi atómovými 

jadrami. Elektrónová.. 

4. Energia potrebná na rozštiepenie 

chemickej väzby 

5. Vzdialenosť zlúčených atómov v 

molekule 

6. Určuje počet kovalentných väzieb 

ktorými sa atóm daného prvku viaže v 

molekule 

 

Poznámka:  

Problematické výroky 1. a 3 a to hlavne z dôvodu, že žiaci uvedené pojmy definujú inými slovami. Pojmy sme ale 

nezmenili, pretože ak žiaci trochu porozmýšľajú pojmy nakoniec uhádnu. 
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SKÚMANIE  
Žiaci nadväzujú na poznatky nadobudnuté na predchádzajúcej vyučovacej hodine. V Úlohe 2 žiaci pracujú s informáciami, 

ktoré získajú z elektrónovej konfigurácie prvkov. Pomocou rámčekovej schémy a jednoduchej dedukcie sami zistia, že na 

kovalentnej väzbe sa podieľajú nespárené elektróny.  

Úloha 3 je zameraná na rozdelenie kovalentnej väzby na základe elektronegativít prvkov. Pri riešení tejto úlohy žiaci 

pracujú aj PSP, z ktorých vyčítajú hodnoty elektronegativít jednotlivých prvkov 

Poznámka:  

Učiteľ na príklade molekúl kyslíka a dusíka žiakom sprístupní aj pojem násobnosť väzby. Násobnosť väzby je definovaná 

ako počet zdieľaných väzbových elektrónových párov medzi dvoma atómami. Pri násobných väzbách rozlišujeme σ a π väzby. 

Väzba σ nastáva, ak je iba jeden prekryv orbitálov na spojnici jadier atómov. Väzba π nastáva, ak sú dva prekryvy orbitálov 

mimo spojnice jadier atómov. 

Úloha 2. Aplikujte poznatky o vzniku kovalentnej väzby na iné atómy – odpovedzte na nasledujúce otázky.  

a) Zapíšte skrátenú elektrónovú konfiguráciu atómu kyslíka rámčekovou schémou. Koľko nespárených elektrónov sa 

nachádza na valenčnej vrstve atómu kyslíka? 

[He] 

             2s2     2px
2     2py

1       2pz
1  

atóm kyslíka obsahuje 2 nespárené elektróny 

b) Napíšte koľko kovalentných väzieb sa tvorí medzi atómami v molekule O2. 

 V molekule kyslíka sa tvoria 2 kovalentné väzby. 

c) Zapíšte skrátenú elektrónovú konfiguráciu atómu dusíka N rámčekovou schémou. Koľko nespárených elektrónov sa 

nachádza na valenčnej vrstve atómu dusíka?  

 [He] 

   2s2 2px
1 2py

1 2pz
1   

atóm dusíka obsahuje 3 nespárené elektróny 

d) Napíšte koľko kovalentných väzieb sa tvorí medzi atómami v molekule N2. 

 V molekule dusíka N2 sú 3 kovalentné väzby. 

e) Koľko kovalentných väzieb môže vytvárať atóm fluóru F? Zdôvodnite prečo. 

Fluór môže vytvárať 1 kovalentnú väzbu. Má 1 nespárený elektrón na valenčnej vrstve, na doplnenie valenčného 

oktetu mu chýba 1 elektrón. 

Úloha 3. Kovalentná väzba má niekoľko podôb. Na základe rozdielu elektronegativít prvkov, rozlišujeme kovalentné väzby 

nepolárne, polárne a iónové. Nepolárne väzby majú rozdiel elektronegativít Δχ≤0,4. Polárne väzby majú rozdiel 

elektronegativít Δχ=0,4 – 1,7. Iónové väzby majú rozdiel elektronegativít Δχ≥1,7. 

Určte, aká väzba sa nachádza v nižšie uvedených molekulách. 

H2O – polárna  Δχ = χO– χH = 3,5 – 2,2 = 1,3 

NaCl – iónová Δχ = χNa– χCl = 2,8 – 1 = 1,8 

Br2 – nepolárna Δχ = χBr– χBr = 2,7 – 2,7 = 0 

Úloha 4. Viete, že kovalentná väzba vzniká interakciou medzi atómami, vždy medzi dvoma nespárenými elektrónmi. Avšak 

kovalentná väzba má viacero podôb. Jeden z typov kovalentnej väzby je koordinačná väzba. Príkladmi molekúl 

s koordinačnou väzbou sú napr. katióny NH4
+ a H3O+. Pokúste sa zakresliť rámčekovou schémou skrátené 

elektrónové konfigurácie atómov v týchto zlúčeninách. 
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a) NH3 + H+ → NH4
+ 

N
+

H

H

H

HN

H

H
H

+ H
+

 

 

7N: [He]  

  2s2 2px
1 2py

1 2pz
1 

 

1H:   1H:     1H:    1H+:  

  1s1  1s1 1s1 1s 

 

b) H2O + H+ → H3O+ 

O
+

H

H

H

O
H

H

+ H
+

 

 

8O+: [He]  

 2s2 2px
2 2py

1 2pz
1  

 

1H:   1H:     1H+:      

  1s1  1s1 1s 

Poznámka:  

Niektorí žiaci nevedia ako pomocou rámčekovej schémy zakresliť vodíkový protón. 

VYSVETLENIE  
V tejto fáze učiteľ diskutuje so žiakmi o získaných výsledkoch. Vo fáze vysvetľovania je úlohou žiakov vypracovať 

a odpovedať na Úlohu 5, ktorá sa týka porovnania kovalentnej a koordinačnej väzby.  

Úloha 5. Vlastnými slovami vysvetlite rozdiel medzi kovalentnou väzbou v molekule vody a koordinačnou väzbou 

v molekule oxóniového katiónu. Zamyslite sa a napíšte, ako s koordinačnou väzbou súvisia pojmy akceptor 

(príjemca) a donor (darca) voľného elektrónového páru.  

Obe väzby sú tvorené 2 elektrónmi. V kovalentnej väzbe poskytuje kyslík aj vodík jeden elektrón. V koordinačnej väzby 

kyslík poskytuje jeden voľný elektrónový pár a vodík a poskytuje voľný orbitál. Kyslík je darca (donor) voľného 

elektrónového páru a vodík je príjemca (akceptor) voľného elektrónového páru. 

ROZPRACOVANIE  
Vo fáze rozpracovania žiaci formulujú záver, čím si skompletizujú a zovšeobecnia poznatky o kovalentnej väzbe. Žiaci 

dopĺňajú chýbajúce slová do vopred pripravenej predlohy, pričom na ich správne doplnenie musia prepájať a  integrovať 

poznatky, ktoré nadobudli počas celej aktivity (Kovalentná väzba I a Kovalentná väzba II). 
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Úloha 6. Na základe predchádzajúcich úloh sa pokúste formulovať záver. Doplňte nasledovný text. Pomôžu Vám 

slová/slovné spojenia z Úlohy 1. 

Molekuly vznikajú na základe prítomnosti istých súdržných síl medzi 1ATÓMAMI. Tieto sily vo všeobecnosti nazývame 
2CHEMICKÉ VÄZBY. Pri vzniku kovalentných väzieb dochádza k prekrytiu 3ELEKTRÓNOVÝCH OBALOV viazaných atómov 

a k spárovaniu dvoch nespárených 4ELEKTRÓNOV. Atómy, ktoré tvoria molekulu, spoločne zdieľajú jeden alebo viac 

(väzbových) 5ELEKTRÓNOVÝCH PÁROV tak, aby každý z interagujúcich atómov dosiahol 6ELEKTRÓNOVÚ KONFIGURÁCIU 

atómu najbližšieho vzácneho plynu. Počet kovalentných väzieb, ktorými sa atóm daného prvku viaže v molekule, určuje 

jeho 7VÄZBOVOSŤ. Napríklad, atóm kyslíka je v molekule O2, dvojväzbový a atóm dusíka v molekule N2 je  8TROJVÄZBOVÝ. 

Násobnosť väzby je definovaná ako počet zdieľaných väzbových párov medzi dvomi 9ATÓMAMI. 
10.KOORDINAČNÁ väzba je typ kovalentnej väzby, pričom jeden atóm poskytuje voľný 11ELEKTRÓNOVÝ PÁR, je tzv. darca 

12(DONOR). Druhý atóm je tzv. príjemca 13(AKCEPTOR) voľného 14ELEKTRÓNOVÉHO PÁRU, ktorý disponuje voľným 

orbitálom.   

 

HODNOTENIE (EVALUATE): 
Úloha 7 je venovaná formatívnemu hodnoteniu tvorenému zo sebahodnotiacej karty žiaka. 

 

Úloha 7. Vyplňte sebahodnotiacu kartu žiaka. 

Vyznač krížikom, do akej miery súhlasíš s uvedeným výrokom 
Bez pomoci 

 
S pomocou 

S výraznou 
pomocou 

Viem zakresliť skrátenú elektrónovú konfiguráciu rámčekovou schémou.      

Viem vysvetliť chemickú podstatu kovalentnej väzby.     

Poznám podmienky vzniku kovalentnej chemickej väzby medzi atómami.     

Viem porovnať kovalentnú a koordinačnú väzbu.    

Viem vysvetliť ako vznikajú kovalentné väzby v molekule vody.    

Viem určiť na základe elektrónovej konfigurácie atómov prvkov, koľko 
kovalentných väzieb vytvárajú. 

   

Viem zdôvodniť, prečo sa vzácne plyny zlučujú len výnimočne.    

 

 

POSTREHY A ZISTENIA Z  VÝUČBY 
Žiaci si zamieňajú pojmy donor-akceptor. 

Väčšinu úloh žiaci zvládnu, problém majú s úlohou 4 a 5, ktoré sa týkali koordinačnej väzby a tiež zakresľovania do 

rámčekovej schémy – potebujú naviesť. 

91



  

  

ZDROJE 
ACS Chemistry for Life. Middle School Chemistry. American Chemical Society. [vid. 2017-03-03]. Dostupné z: 

http://www.middleschoolchemistry.com/ 

Kmeťová, J., Silný, P., Medveď, M., Vydrová, M. (2010). Chémia pre 1.ročník gymnázií. Bratislava, Slovensko: EXPOL 

PEDAGOGIKA s.r.o. 

 

92

http://www.middleschoolchemistry.com/


 

 

IÓNOVÁ VÄZBA 
Tematický celok / Téma ISCED / Odporúčaný ročník 

Anorganické zlúčeniny a základy ich názvoslovia, 
chemická väzba 

ISCED 3 / 1.ročník 

Ciele 

Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti Žiakom rozvíjané spôsobilosti 

• Opísať priebeh vzniku katiónu 

• Opísať priebeh vzniku aniónu 

• Vysvetliť prechod valenčných elektrónov z jedného 
atómu do druhého 

• Aplikovať poznatky o vzniku iónových zlúčenín na ich 
vlastnosti 

• Zakresliť rámikovú schému atómov iónovej väzby 
 

• Pozorovať/merať 

• Diskutovať/obhajovať výsledky/ argumentovať 

• Formulovať závery 

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti  

• Popísať vznik kovalentnej väzby 

• Z periodickej tabuľky vyčítať počet protónov jednotlivých atómov 

• Napísať zápis chemickej reakcie 

Riešený didaktický problém 

Metodika pomôže žiakom ľahšie si predstaviť chemickú väzbu, konkrétne iónovú. Na základe vlastnej činnosti 

vedia predpokladať, ako budú vznikať ióny, koľko elektrónov príjmu, resp. odovzdajú. 

Dominantné vyučovacie metódy a formy Príprava učiteľa a pomôcky 

• Potvrdzujúce bádanie 

• Pozorovanie 

• Skupinová forma (dvojice - štvorice) 

• Rozhovor a diskusia 

 

• petriho misky 

• lupy (mikroskop) 

• čierny papier 

• soľ 

• guličkové modely (môžu aj iné) 

• počítač a dataprojektor  

• pracovné listy 
Realizovateľné s aj bez použitia digitálnych nástrojov. 

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov 

Formatívne hodnotenie – sebahodnotiaca karta 

 

Autor: Mária Babinčáková 
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IÓNOVÁ VÄZBA  

ÚVOD  
Metodiku Iónová väzba je možno začleniť do výučby tematického celku Chemická väzba a štruktúra látok pri téme Typy 

chemických väzieb - Iónová väzba v 1. ročníku gymnázia so štvorročným a v 5. ročníku gymnázia s osemročným štúdiom. 

Aktivita je zameraná na aplikáciu vedomostí o vzniku iónov   ̶ katiónov a aniónov, o prijímaní, resp. odovzdávaní elektrónov. 

Je koncipovaná pre riadené objavovanie, kedy žiaci riešia učiteľom sformulovaný problém, pričom postupujú podľa otázok 

resp. inštrukcií zadaných v pracovnom liste. Žiaci potom na základe svojich zistení formulujú závery.  

Metodika rozvíja predovšetkým logické myslenie žiakov ako aj čitateľskú gramotnosť. Výhodou sú aj úlohy, pretože každá 

je iná a rozvíja inú spôsobilosť. 

Metodika nadväzuje na systém metodík k téme Chemická väzba a štruktúra látok. 

Poznámka:  

Pred začatím aktivity učiteľ pripraví pomôcky a chemikálie podľa počtu pracovných skupín žiakov.  

Žiaci budú pri svojej činnosti používať Petriho misky, lupy, čierne papiere a chemické modely, ktoré si musí učiteľ 

zabezpečiť.  

Učiteľ musí zabezpečiť učebňu vybavenú PC s prístupom na internet a dataprojektorom.  

Učiteľ pred začatím aktivity rozdá žiakom pracovné listy. 

PRIEBEH VÝUČBY  

ZAPOJENIE  
Učiteľ ukáže žiakom balík kuchynskej soli a kladie im otázky: 

• Čo to je? 

• Na čo sa to používa? 

• Viete, odkiaľ sa soľ získava? 

• Aký má chemický vzorec? 

• Čo viete povedať o chlóre? 

• Čo viete povedať o sodíku? 

Učiteľ oboznámi žiakov s priebehom hodiny, povie im, že sa budú venovať kuchynskej soli a jej chemickému zloženiu.  

Úloha 1. Sledujte priebeh chemickej reakcie vo videu a zapíšte reakciu sodíka s chlórom. Pomenujte produkty tejto reakcie. 

Na základe rozdielu elektronegativít určte, aký typ väzby sa nachádza vo výslednom produkte 

Učiteľ spustí cez dataprojektor video a zároveň popisuje každý krok, ktorý sa na ňom odohrá: 

 www.middleschoolchemistry.com/multimedia/chapter4/lesson5#sodium_chlorine_react 

• V banke vidíme zelený plyn - jedovatý chlór. 

• Vložíme do nej kúsok kovového sodíka. 

• Na urýchlenie a uľahčenie reakcie prikvapneme k reakčnej zmesi vodu. Keďže sodík reaguje s vodou  

mimoriadne búrlivo, dochádza k jeho vznieteniu, čo urýchli reakciu s prítomným chlórom za vzniku chloridu 

sodného a uvoľnenia obrovského množstva energie.  

Pomôcky: PC s pripojením na internet, dataprojektor 

Postup:   

1. Žiaci sledujú video a na základe toho, čo učiteľ povedal sa každý žiak pokúsi zapísať reakciu sodíka s chlórom. 

2. Jeden vyvolaný žiak napíše reakciu na tabuľu, učiteľ ju skontroluje, poprípade opraví.  
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3. Žiaci dostanú za úlohu zistiť, na základe rozdielu elektronegativít, aká väzba sa nachádza v chloride sodnom.   

Otázky pre žiakov:  

• Ako ste zapísali reakciu sodíka s chlórom? Čo je produktom tejto reakcie?  

  2 Na + Cl2 → 2 NaCl, produktom reakcie je teda chlorid sodný 

• Aká väzba je v chloride sodnom? Ako to vieme zistiť? 

  Typ väzby vieme zistiť z rozdielu elektronegativít chlóru a sodíka: ΔX = XCl - XNa =  3,16 - 0,93= 2,23 ˃ 1,7, 

ide o iónovú väzbu 

Vysvetlenie: Ukázali sme si ako vzniká chlorid sodný v laboratórnych podmienkach a dokázali sme si, že sa v jeho 

štruktúre nenachádza kovalentná, ale iónová väzba, a preto sa mu dnes budeme venovať, aby sme si na konkrétnom príklade 

ukázali vznik a vlastnosti iónovej väzby (iónových zlúčenín).   

Poznámka:  

Ak by sa žiaci pýtali, či sa aj tá soľ, ktorú doma konzumujeme, vyrába rovnakým spôsobom, ako to videli na obrázku, je 

potrebné im vysvetliť, že nie, pretože soľ, ktorú konzumujeme získavame z halitu (minerál) alebo odparovaním a čistením  

z morskej vody. 

SKÚMANIE  
Učiteľ si so žiakmi stručne zopakuje podstatu vzniku kovalentnej väzby a následne premostí k iónovej väzbe.  

Učiteľ spustí animáciu - je potrebné sa prekliknúť na video: Ionic Bond in Sodium Chloride: 

http://www.middleschoolchemistry.com/multimedia/chapter4/lesson5#ionic_bond_in_sodium_chloride 

Úloha 2. Na obrázku je znázornený elektroneutrálny atóm sodíka a atóm chlóru. Doplňte chýbajúce údaje pod obrázkom. 

Zapíšte elektrónovú konfiguráciu oboch atómov. Pomocou rámikovej schémy zakreslite valenčnú vrstvu oboch 

atómov. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Počet protónov: 11 

Počet elektrónov: 11 

Počet elektrónov na valenčnej vrstve: 1 

Počet protónov: 17 

Počet elektrónov: 17 

Počet elektrónov na valenčnej vrstve: 7 
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Elektrónová konfigurácia a rámiková schéma oboch atómov: 

Na: 1s2, 2s2, 2p6, 3s1; [Ne] 3s1 

     

 

Cl: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5; [Ne] 3s2, 3p5 

     

Úloha 3. Pri vzniku iónovej väzby dochádza počas reakcie k prechodu jedného elektrónu z valenčnej vrstvy sodíka do 

valenčnej vrstvy chlóru. Doplňte chýbajúce údaje a podčiarknite správnu možnosť v tabuľkách pod obrázkami. 

Zapíšte elektrónovú konfiguráciu oboch iónov. Pomocou rámikovej schémy zakreslite valenčnú vrstvu oboch iónov. 

  

Elektrónová konfigurácia a rámiková schéma oboch iónov: 

Na+: 1s2, 2s2, 2p6,; [Ne] 

     

Cl-: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6; [Ne] 3s2, 3p6; [Ar] 

     

Úloha 4. Vlastnými slovami, stručne charakterizujte podstatu iónovej väzby. 

Podstatou vzniku iónovej väzby je vznik kladne nabitej častice - katiónu a záporne nabitej častice - aniónu, ktoré sa 

navzájom priťahujú. 

Hlavným zámerom úvodnej úlohy je zistiť, či si žiaci pamätajú zo ZŠ vetu o Talesovej kružnici a zopakovať so žiakmi 

základné množiny všetkých bodov v rovine s danou vlastnosťou. 

Úloha 5. Pomocou lupy pozorujte kryštáliky kuchynskej soli na tmavom podklade.  Aký majú tvar? 

Pomôcky: Petriho misky, Petriho misky, lupy, čierne papiere, soľ 

• Aký tvar majú kryštály NaCl?  

Kubický, kockový. 

Poznámka:  

Ak má učiteľ k dispozícii mikroskopy, môže ich využiť. Obraz bude kvalitnejší a detailnejší. 

 

Ión sodíka: 

Značka vzniknutej častice: Na+ 

Náboj vzniknutej častice: +1  

Počet protónov: 11 

Počet elektrónov: 10 

Počet elektrónov na valenčnej vrstve: 8 

Atóm sodíka prijal / odovzdal elektrón, pričom  získal 

kladný / záporný celkový náboj a stal sa z neho sodný 

katión / anión. Priebeh tejto reakcie môžeme zapísať 

rovnicou:  Na - e- →Na+ 

Ión chlóru: 

Značka vzniknutej častice: Cl- 

Náboj vzniknutej častice: -1 

Počet protónov: 17 

Počet elektrónov: 18 

Počet elektrónov na valenčnej vrstve: 8 

Atóm chlóru prijal / odovzdal elektrón, pričom  získal 

kladný/ záporný celkový náboj a stal sa z neho 

chloridový katión / anión. Priebeh tejto reakcie môžeme 

zapísať rovnicou:  Cl + e- →Cl- 
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Úloha 6. Pomocou modelov vytvorte molekulu NaCl.  Vytvorte vrstvu o rozmere 4 x 4 ióny. Vytvorenú vrstvu si načrtnite. 

Náčrt:  

 

Podľa dostupnosti model zostavia žiaci molekuly NaCl. Jednotlivé vrstvy už zostavia spoločne. 

 

 

Úloha 7. Prečo majú kryštály NaCl takýto tvar? Odôvodnite na základe vytvoreného modelu. 

Základom je kubické uloženie iónov na molekulovej úrovni, ktoré sa neustále opakuje a preto sa prejaví aj na 

makroskopickej úrovni vo forme kubických kryštálov NaCl.  

Úloha 8. Prečo sú iónové zlúčeniny krehké? Svoje tvrdenie odôvodnite na základe vytvoreného modelu 

Na základe  nášho modelu vieme, že ak sa podarí posunúť vrstvy iónov v kryštáli tak, že sa k sebe priblížia ióny s rovnakým 

nábojom, medzi vrstvami prevládnu odpudivé sily a kryštál sa rozpadne. 

 

VYSVETĽOVANIE  
V tejto fáze učiteľ diskutuje so žiakmi o pozorovaných javoch, žiada od žiakov, aby sami formulovali to, čo sa naučili, 

spoločne zhŕňajú najdôležitejšie informácie.  

Otázky a úlohy pre žiakov: 

• Aký je rozdiel medzi kovalentnou a iónovou väzbou? 

• Čo je podstatou vzniku iónovej väzby? 

• Ktorá zlúčenina, obsahujúca iónovú väzbu je najbežnejšia?  

• Ako sa usporiadajú ióny v NaCl? 

Základným rozdielom medzi kovalentnou a iónovou väzbu spočíva v tom, že na vzniku kovalentnej väzby sa podieľajú dva 

elektróny  ̶  od každého atómu jeden, pričom nie je možné určiť, ktorý elektrón je od ktorého atómu. Iónová väzba vzniká 

odovzdaním elektrónu jedného atómu druhému, za súčasného vzniku katiónu a aniónu, ktoré sa na základe svojich 

protikladných nábojov priťahujú.  

Najbežnejšia zlúčenina, obsahujúca iónovú väzbu, je chlorid sodný NaCl. Obsahuje sodné katióny Na+ a chloridové anióny  

Cl-, ktoré sa navzájom priťahujú a v priestore sa usporiadajú do najtesnejšieho kubického uloženia, pričom každý katión je 

obkolesený aniónmi a naopak, každý anión je obkolesený katiónmi.  

ROZŠÍRENIE  
Učiteľ pustí žiakom animáciu vzniku iónovej väzby v molekule CaCl2: 

Učiteľ spustí animáciu - je potrebné sa prekliknúť na video: Calcium Chloride Ion: 

 http://www.middleschoolchemistry.com/multimedia/chapter4/lesson5#calcium_chloride_ion 

Úloha 9. Sledujte priebeh reakcie na videu. Zapíšte reakciu vápnika s chlórom a pomenujte produkty tejto reakcie. 

Ca + Cl2 → CaCl2  chlorid vápenatý 

Úloha 10. Ku každej zlúčenine doplňte chýbajúce údaje, podčiarknite správnu možnosť v tabuľkách, zapíšte elektrónovú 

konfiguráciu iónov a zakreslite ich valenčnú vrstvu podľa rámikovej schémy. 
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Chlorid vápenatý 

 

 

Elektrónová konfigurácia a rámiková schéma oboch iónov: 

Ca2+: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6; [Ar]  

     

Cl-: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6; [Ne] 3s2, 3p6; [Ar] 

     

Cl-: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6; [Ne] 3s2, 3p6; [Ar] 

     

 

HODNOTENIE  
Fáza je zameraná na overovanie žiackeho porozumenia poznatkov o podstate vzniku iónovej väzby a rozdiele medzi 

kovalentnou a iónovou väzbou. Ako nástroj pre overenie vedomostí a zručností žiakov použijeme sebahodnotiaciu kartu 

žiaka.  

Úloha 11. Vyplňte sebahodnotiaciu kartu žiaka. 

 

Vyznačte krížikom, do akej miery súhlasíte s uvedeným 
výrokom. 

Bez pomoci S pomocou 
S výdatnou 
pomocou 

Viem vysvetliť rozdiel medzi kovalentnou a iónovou väzbou. 
   

Poznám chemickú podstatu vzniku iónovej väzby.  
   

Pomocou rámikovej schémy viem znázorniť vznik katiónu a 
aniónu z elektroneutrálneho atómu.  

   

Dokážem uviesť príklady zlúčenín s iónovou väzbou. 
   

Viem popísať priestorové usporiadanie iónov v iónovej zlúčenine.  
   

POSTREHY A ZISTENIA Z  VÝUČBY 
Ak učiteľovi nefungujú videá, odporúčame použiť iný prehliadač. 

Celkový počet prenesených elektrónov: 2 

Atóm vápnika prijal/odovzdal jeden/ viac elektrón(ov), pričom  získal kladný/záporný celkový náboj a stal sa z neho 

vápenatý katión/anión. Priebeh tejto reakcie môžeme zapísať rovnicou:  

Ca - 2e- → Ca2+ 

Každý atóm chlóru prijal/odovzdal jeden/viac elektrón(ov), pričom  získal kladný/záporný celkový náboj a stal sa z neho 

chloridový katión/anión. Priebeh tejto reakcie môžeme zapísať rovnicou:  

2 Cl + 2e- →2 Cl- 
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Pojem chemická reakcia je v časovotematických plánoch predmetu chémia neskôr, preto pri zápise reakcií v úlohách je 

potrebná pomoc učiteľa. 

Žiakov je potrebné upozorniť na zápis rámikovej schémy valenčnej vrstvy, nakoľko niektorí môžu zapisovať celú rámikovú 

schému. 

Žiaci si môžu pripraviť uvedený model štruktúry NaCl vopred doma, ušetril by sa čas, potrebný na riešenie daných úloh. 

Učiteľ môže podobne použiť už vytvorený model. 

Najčastejšie chyby žiakov:  

• Zápis počtu protónov a elektrónov v iónoch 

• Zápis elektrónovej konfigurácie valenčnej vrstvy bez vzácneho plynu 

• Presnosť zápisu chemickej reakcie a je vyrovnanie 

• Odôvodnenie krehkosti iónových kryštálov 

Niektorí učitelia by nezaradili pri vysvetľovaní iónovej chemickej väzby i problematiku iónových kryštálov. „Na jednu 

hodinu je to až príliš a potom, uprednostňujem žiakom objasniť najskôr všetky typy väzieb a následne s nimi rozoberám 

kryštály.“ 

ALTERNATÍVY METODIKY  
Alternatívy pomôcok: Namiesto polystyrénových guliek je možné vyrobiť si papierové, ktoré sa obalia farebným 

(zeleným alebo sivým) papierom a oblepia sa lepiacou páskou. Žiaci ich môžu spájať lepiacou páskou alebo lepidlom. Môžu 

sa použiť aj biele polystyrénové gule, ktoré sa nezafarbia, ale pomocou fixky sa na nich vyznačí náboj + a -.  

V prípade, že nebude k dispozícii PC s prístupom na internet alebo dataprojektor, je možné použiť klasický model iónovej 

mriežky.  

Aby bola metodika realizovateľná počas 1 vyučovacej hodiny, vyradili sme z pracovného listu nasledujúce úlohy, ktoré 

nechávame ako súčasť metodického listu pre inšpiráciu učiteľa. 

Chlorid horečnatý 

 

Elektrónová konfigurácia a rámiková schéma oboch iónov: 

 

Kyselina fluorovodíková 

 

Elektrónová konfigurácia a rámiková schéma oboch iónov: 

 

Celkový počet prenesených elektrónov: ……… 

Atóm horčíka prijal/odovzdal jeden/viac elektrón(ov), pričom  získal kladný/záporný celkový náboj a stal sa z neho 

horečnatý katión/anión. Priebeh tejto reakcie môžeme zapísať rovnicou:  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Každý atóm chlóru prijal/odovzdal jeden/viac elektrón(ov), pričom  získal kladný/záporný celkový náboj a stal sa z 

neho chloridový katión/anión. Priebeh tejto reakcie môžeme zapísať rovnicou: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Celkový počet prenesených elektrónov: ……… 

Atóm vodíka prijal/odovzdal jeden/viac elektrón(ov), pričom  získal kladný/záporný celkový náboj a stal sa z neho 

vodikový katión/anión. Priebeh tejto reakcie môžeme zapísať rovnicou:  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Každý atóm fluóru prijal/odovzdal jeden/viac elektrón(ov), pričom  získal kladný/záporný celkový náboj a stal sa z neho 

fluoridový katión/anión. Priebeh tejto reakcie môžeme zapísať rovnicou: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Odpovede: 

Chlorid horečnatý 

 

Elektrónová konfigurácia a rámiková schéma oboch atómov: 

Mg2+: 1s2, 2s2, 2p6,; [Ne] 

     

Cl-: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6; [Ne] 3s2, 3p6; [Ar] 

     

Cl-: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6; [Ne] 3s2, 3p6; [Ar] 

     

 

Kyselina fluorovodíková 

 

Elektrónová konfigurácia a rámiková schéma oboch atómov: 

H+: 1s0 

     

 

F-: 1s2, 2s2, 2p6; [He] 2s2, 2p6 [Ne]  
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http://www.middleschoolchemistry.com/ 

Kmeťová, J., Silný, P., Medveď, M., Vydrová, M. (2010). Chémia pre 1.ročník gymnázií. Bratislava, Slovensko: EXPOL 

PEDAGOGIKA s.r.o. 

Truxová, E. Ionty [PowerPoint]. Získané z: http://slideplayer.cz/slide/3149696/ 

Celkový počet prenesených elektrónov: 2 

Atóm horčíka prijal/odovzdal jeden/ viac elektrón(ov), pričom  získal kladný/záporný celkový náboj a stal sa z neho 

horečnatý katión/anión. Priebeh tejto reakcie môžeme zapísať rovnicou:  

Mg - 2e- → Mg2+ 

Každý atóm chlóru prijal/odovzdal jeden/viac elektrón(ov), pričom  získal kladný/záporný celkový náboj a stal sa z neho 

chloridový katión/anión. Priebeh tejto reakcie môžeme zapísať rovnicou:  

2 Cl + 2e- →2 Cl- 

 

Celkový počet prenesených elektrónov: 1 

Atóm vodíka prijal/odovzdal jeden/ viac elektrón(ov), pričom  získal kladný/záporný celkový náboj a stal sa z neho 

vodíkový katión/anión. Priebeh tejto reakcie môžeme zapísať rovnicou:  

H - 1e- → H+ 

Každý atóm fluóru prijal/odovzdal jeden/viac elektrón(ov), pričom  získal kladný/záporný celkový náboj a stal sa z neho 

fluoridový katión/anión. Priebeh tejto reakcie môžeme zapísať rovnicou:  

F + 1e- → F- 
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ZÁKON ZACHOVANIA HMOTNOSTI  
Tematický celok / Téma ISCED / Odporúčaný ročník 

Chemické reakcie a chemické rovnice / Chemické 
reakcie 

ISCED 3 / 1.ročník 

2 vyučovacie hodiny 
Ciele 

Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti Žiakom rozvíjané spôsobilosti 

• Charakterizovať zákon zachovania hmotnosti. 

• Na konkrétnej reakcii dokázať platnosť zákona 
zachovania hmotnosti. 

• Formulovať hypotézu, ktorá sa bude testovať 

• Manipulovať s pomôckami/softvérom 

• Pozorovať/merať 

• Realizovať výpočty  počas merania 

• Transformovať výsledky do štandardných foriem 
(napr. tabuľky, grafy) 

• Porovnať dáta s hypotézou/predpoveďami 

• Diskutovať o obmedzeniach/predpokladoch 
realizovaného experimentálneho postupu 

• Zovšeobecniť výsledky 

• Formulovať závery 

• Diskutovať/obhajovať výsledky/ argumentovať 

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti  

• Zapísať stavové rovnice reakcií železa s kyselinou sírovou a železa s roztokom síranu meďnatého 

• Zručnosti s prácou s meracím zariadením Labquest a digitálnymi váhami 

• Výpočty z chemických rovníc 

Riešený didaktický problém 

Žiaci na strednej škole sa stretávajú v rámci chémie aj fyziky s rôznymi zákonmi. Daná metodika ponúka žiakom 

dôkaz zákona zachovania hmotnosti pomocou počítačom podporovaného experimentu, pričom prepája ich 

poznatky z chémie aj z fyziky. 

Dominantné vyučovacie metódy a formy Príprava učiteľa a pomôcky 

• riadené bádanie 

• skupinová forma (3-5  žiakov v skupine ) resp. 
demonštračná forma pri nedostatku materiálnych 
pomôcok 

 

• Vernier merací systém 

• LabQuest/PC s programom LoggerPro 

• digitálne váhy s prepojením na Vernier 

• 250 ml kadička 

• odmerný valec 

• 5% H2SO4 (15 ml) 

• 10% CuSO4 (15 ml) 

• 2 x 2,5 g železných pilín 
Realizovateľné s použitím digitálnych nástrojov.  

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov 

Formatívne hodnotenie - sumár 

 

Autori: Anna Pacovská, Mária Babinčáková 
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ZÁKON ZACHOVANIA HMOTNOSTI   

ÚVOD  
Predložená metodika je založená na realizácii počítačom podporovaného experimentu (PPE) k téme „Chemické reakcie 

a chemické rovnice“. V rámci PPE budú žiaci sledovať zmenu hmotností východiskových látok a produktov v dvoch reakciách 

a to reakciu železných pilín s roztokom síranu meďnatého a reakciu železných pilín s kyselinou sírovou. Na konci experimentu 

by mali žiaci vedieť vysvetliť zmenu hmotností reakčne sústavy, a že sa v rámci experimentu uplatňuje zákon zachovania 

hmotnosti. Na základe PPE žiaci spracujú získané dáta a interpretované výsledky sformulujú do záverov. Metodika je 

zaraďovaná k téme Chemické reakcie a chemické rovnice s využitím počítačom podporovaných experimentov. 

PRIEBEH VÝUČBY  

EVOKÁCIA   

Úloha 1. Napíšte stavové rovnice reakcií: a) železa s kyselinou sírovou, b) železa s roztokom síranu meďnatého. 

a) 𝑭𝒆 (𝒔) + 𝑯𝟐𝑺𝑶𝟒(𝒂𝒒) → 𝑭𝒆𝑺𝑶𝟒 (𝒂𝒒) + 𝑯𝟐 (𝒈) 

b) 𝑭𝒆 (𝒔) + 𝑪𝒖𝑺𝑶𝟒(𝒂𝒒) → 𝑭𝒆𝑺𝑶𝟒 (𝒂𝒒) + 𝑪𝒖 (𝒔) 

Úloha 2. Napíšte svoj predpoklad. Aký bude vzťah medzi hmotnosťou východiskových látok a produktov reakcií z Úlohy 1?  

Hmotnosť reaktantov aj produktov je rovnaká, platí ZZH. 

UVEDOMENIE SI VÝZNAMU: 

Úloha 3. Prakticky overte priebeh oboch reakcií. Sledujte zmenu hmotnosti východiskových látok a produktov. 

Pomôcky: 

• notebook/počítač s programom LoggerPro 

• digitálne váhy  

• 250 ml kadička 

• odmerný valec 

Chemikálie: 

• 5% H2SO4 (15 ml) 

• 10% CuSO4 (15 ml) 

• 2 x 2,5 g železné piliny 

Postup práce:  

1. V notebooku zapnite počítačový program LoggerPro. K notebooku pripojte digitálne váhy. 

2. Zvoľte „Experiment → „Sběr dát“ a čas merania nastavte na 360 s. 

3. Na váhy položte prázdnu kadičku. Pripravte si 2,5 g železných pilín a 15 ml 10% roztoku CuSO4. 

4. Zapnite Zber dát. Do kadičky dajte železné piliny. Po 10 s pridajte roztok síranu meďnatého. 

5. Sledujte priebeh reakcie a zmenu hmotnosti. Po ukončení reakcie uložte meranie v záložke „Experiment → 

„Uchovat poslední meraní)“. 

6. Na váhy položte prázdnu kadičku. Pripravte si 2,5 g železných pilín a 15 ml 5% H2SO4. 

7. Zapnite Zber dát. Do kadičky dajte železné piliny. Po 10 s pridajte kyselinu sírovú. 
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8. Sledujte priebeh reakcie a zmenu hmotnosti. Po ukončení reakcie uložte meranie v záložke „Experiment → 

„Uchovat poslední meraní)“. 

Úloha 4. Navrhnite tabuľku s nameranými údajmi z grafu tak, aby bol viditeľný vzťah medzi hmotnosťou východiskových 

látok a produktov oboch reakcií.  

 

 

Úloha 5. Vypočítajte hmotnosť produktov oboch reakcií. Porovnajte ju s údajmi vo vašej tabuľke. 

a) 𝐹𝑒 (𝑠) + 𝐻2𝑆𝑂4(𝑎𝑞) → 𝐹𝑒𝑆𝑂4 (𝑎𝑞) + 𝐻2 (𝑔) 

m (Fe) = 2,5  g 

M (Fe) = 55,845 g/mol 

V (H2SO4) = 15 ml 

w (H2SO4) = 0,05 

ρ (H2SO4) = 1,032 g/cm3 

M (FeSO4)= 151,908 g/mol 

M (H2SO4) = 98,08 g/ mol 

n (H2SO4) = m/M = ρ.V/M = 1,032 g/cm3 . 15ml/ 98,08 

g/mol = 0,158 mol 

n (Fe) = m/M = 2,5g / 55,845 g/mol = 0,045 mol 

m (FeSO4) = n.M = 0,045mol . 151,908 g/mol = 6,835g 

m (H2) = n.M = 0,045mol . 2 g/mol = 0,09g 

 

b) 𝐹𝑒 (𝑠) + 𝐶𝑢𝑆𝑂4(𝑎𝑞) → 𝐹𝑒𝑆𝑂4 (𝑎𝑞) + 𝐶𝑢 (𝑠) 

m (Fe) = 2,5  g 

M (Fe) = 55,845 g/mol 

V (CuSO4) = 15 ml 

w (CuSO4) = 0,10 

M (CuSO4) = 159,609 g/mol 

ρ (10% CuSO4) = 1,107 g/ cm3 

n (Fe) = m/M = 2,5 / 55,845 = 0,045 mol 

m (FeSO4) = n.M = 0,045 . 151,91 = 6,836 g 

m (Cu) = n.M = 0,045. 65,55 = 2,95 g 

 

REFLEXIA (CCA 10  MIN.): 

Úloha 6. Sformulujte záver. Napíšte 10 – 15 viet, kde zhrniete rozdiel medzi reakciou železa s kyselinou sírovou a železa 

s roztokom síranu meďnatého, ako sa menila hmotnosť počas chemických reakcií.  

POSTREHY A ZISTENIA Z  VÝUČBY 
Výpočty sú v tejto metodike rozširujúce učivo a mnohým žiakom môžu robiť problém. 

Napísanie sumára vo forme niekoľkých viet robí tiež žiakom veľký problém. 

ZDROJE 
Kolesárová, Z. (2019). Informačno - komunikačné technológie vo výučbe chémie. (Diplomová práca). UPJŠ 

 

103



 

 

EXOTERMICKÉ A ENDOTERMICKÉ REAKCIE I 
Tematický celok / Téma ISCED / Odporúčaný ročník 

Chemické reakcie, chemické rovnice  
Energetické zmeny pri chemických reakciách 

ISCED 3 / 1. ročník 

Ciele 

Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti Žiakom rozvíjané spôsobilosti 

• Poznať reakcie, pri ktorých sa teplo uvoľňuje 
(exotermické) a pri ktorých sa teplo spotrebúva 
(endotermické). 

• Overiť prakticky tepelné zmeny pri chemických 
reakciách. 

• Predpovedať výsledok experimentu 

• Manipulovať s pomôckami 

• Pozorovať/merať 
• Zaznamenávať výsledky pozorovania a merania 

• Formulovať závery 

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti  

• Vysvetliť pojmy: teplota, teplo, exotermická a endotermická reakcia. 

• Poznať príklady exotermických a endotermických reakcií. 
• Dodržiavať zásady bezpečnej práce s chemikáliami a laboratórnymi pomôckami. 

Riešený didaktický problém 

Vonkajším merateľným prejavom energetických zmien počas exotermických a endotermických reakcií je 
zmena teploty sústavy. Zmenu teploty sústavy môžeme sledovať napríklad pri reakciách octu so sódou 
bikarbónou a sódy bikarbóny (roztok) s chloridom vápenatým.  

Dominantné vyučovacie metódy a formy Príprava učiteľa a pomôcky 

• potvrdzujúce bádanie 

• práca v dvojiciach alebo v skupinách (3 – 5 žiakov) 

• Pracovný list 

• Vrecúška s okamžitým hrejivým a chladivým 
účinkom 

• Pomôcky: 3 kadičky (250 cm3), 2 odmerné valce 
(50 cm3), odmerná banka (50 cm3), zátka,           
2 teplomery (sklenený alebo digitálny), 2 lyžičky, 
tyčinka, váhy 

• Chemikálie: ocot, sóda bikarbóna 
(hydrogenuhličitan sodný), chlorid vápenatý 
(bezvodý)  

• Počítač, dataprojektor 
Realizovateľné s aj bez použitia digitálnych nástrojov. 

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov 

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov bude realizovaná prostredníctvom kontroly úloh, ktoré žiaci riešili 
v pracovnom liste.  

 

Autor: RNDr. Ivana Sotáková, Ph.D. 

104



 

 
 

   

EXOTERMICKÉ A ENDOTERMICKÉ REAKCIE I 

ÚVOD 
Predložená metodika je prvou metodikou v sade metodík k téme „Exotermické a endotermické reakcie“. Je koncipovaná 

pre potvrdzujúce bádanie ako laboratórna práca, v ktorej žiaci overia prakticky tepelné zmeny pri chemických reakciách, 

pričom postupujú podľa pokynov zadaných v pracovnom liste.  

PRIEBEH VÝUČBY 
Využívať budeme model vyučovania 5E. 

ZAPOJENIE (CCA 15  MIN.): 

Učiteľ rozdelí žiakov do dvojíc alebo skupín (3-5 žiakov) a rozdá im pracovné listy. 

V úlohe 1 si žiaci prečítajú informácie o vrecúškach s okamžitým chladivým alebo hrejivým účinkom. Následne ústne 

odpovedajú na otázky, pričom použijú poznatky o exotermických a endotermických reakciách. 

Vrecúška s okamžitým chladivým alebo hrejivým účinkom (obr. 1) sa aktivujú stlačením 

vnútorného priestoru v balení. Tým prebehne chemická reakcia, ktorou sa obal vrecúška 

stane chladivým alebo hrejivým.  

Obsah chladivého vrecúška tvorí voda a niektorá z látok – dusičnan amónny, dusičnan 

vápenatý, chlorid amónny, močovina. 

Obsah hrejivého vrecúška tvorí voda a niektorá z látok – síran horečnatý, chlorid 

vápenatý. 

Otázky pre žiakov v pracovnom liste: 

1. Vysvetlite rozdiel medzi exotermickou a endotermickou reakciou? 

Pri exotermickej reakcii sa teplo uvoľňuje. Pri endotermickej reakcii sa teplo 

spotrebúva. 

2. Určte, ktorý typ reakcie (exotermická alebo endotermická) sa používa na výrobu chladivého a hrejivého vrecúška.  

Na výrobu chladivého vrecúška sa používa endotermická reakcia. Na výrobu hrejivého vrecúška sa používa 

exotermická reakcia. 

3. Uveďte konkrétne príklady z bežného života, kde by sa tieto vrecúška dali použiť. 

Chladivé vrecúška sa používajú na lokálne ochladenie časti tela (pri modrinách, horúčke, po bodnutí hmyzom, pri 

bolestiach hlavy, ľahkých popáleninách, migréne, krvácaní z nosa, pomliaždeninách, opuchu, vykĺbení, vyvrtnutí 

členka, výrone, bolestiach zubov alebo natiahnutí svalu). 

Hrejivé  vrecúška sa používajú na lokálne zahriatie časti tela (pri bolestiach krížov, menštruačných bolestiach, 

bolestiach svalov, reumatických bolestiach, bolestiach chrbta alebo celkovom napätí ). 

SKÚMANIE (CCA 30  MIN.): 

Učiteľ diskutuje so žiakmi o vlastnostiach a použití octu, sódy bikarbóny a chloridu vápenatého.  

Poznámka: 

Informácie o chemikáliách 

Kyselina octová (kyselina etánová, CH3COOH) – je bezfarebná kvapalina s ostrým zápachom, žieravina a horľavina. 

Používa sa ako rozpúšťadlo, surovina na výrobu plastov, pri spracovaní koží. Jej soli sa nazývajú octany. Kyselina octová sa 

vyrába kvasením. Riedením sa z nej vyrába ocot (8 %). Ocot sa používa na dochucovanie jedál, pri konzervovaní potravín, aj 

na odstraňovanie vodného kameňa. Žltohnedé sfarbenie octu je spôsobené karamelom, ktorý sa do octu pridáva v malom 

množstve.  

 Hydrogenuhličitan sodný (NaHCO3) sóda bikarbóna alebo tiež jedlá sóda je biely prášok so zásaditým pH. 

Obr. 1   Vrecúška s okamžitým 
               chladivým a 

               hrejivým účinkom 
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Použitie: 

         -  v potravinárstve: kypriaca látka, regulátor kyslosti (E500), šumivý prášok  

         -  na neutralizáciu žalúdočných štiav 

         -  na neutralizáciu poleptania kyselinou 

         -  v domácnosti: pri pečení, na čistenie, ekologické pranie, zmäkčovač vody, bielenie zubov  

         -  ako náplň do hasiacich prístrojov 

Chlorid vápenatý (CaCl2) je biela, kryštalická až práškovitá látka. Bezvodý chlorid vápenatý je hygroskopický (pohlcuje 

vzdušnú vlhkosť za vzniku hydrátov). Je rozpustný vo vode, metanole, etanole a menej v acetóne. Pripravuje sa reakciou 

uhličitanu vápenatého (vápenca, CaCO3) a kyseliny chlorovodíkovej (HCl).  

Použitie: 

  -  elektrolýzou taveniny chloridu vápenatého sa pripravuje vápnik a chlór 

  -  sušiace činidlo do exikátorov pre látky, ktoré slabo viažu vodu  

  -  posyp vozoviek 

        -  chladiaca zmes (zmes ľadu a hexahydrátu chloridu vápenatého v pomere 1:1,5)  

  -  v potravinárstve (E509) a farmácii ako látka na úpravu pH 

Bezpečnostné upozornenia: P 102, 234, 260, 261, 262, 280, 303+361+353, 304+340, 305+351+338, 309+311  

Výstražné upozornenie:  H319 

 

Žiaci potom majú odhadnúť v úlohe 2, ktorý účinok (chladivý alebo hrejivý) sa prejaví po reakciách octu so sódou 

bikarbónou a roztoku sódy bikarbóny s chloridom vápenatým. Následne overia prakticky svoje predpoklady v úlohe 3 (tab. 

1). 

Tabuľka 1 

Reakcia t1 

začiatočná teplota 

[°C] 

t2 

konečná teplota 

[°C] 

rozdiel 

t2 – t1 

[°C] 

exotermická/ endotermická 

reakcia 

ocot a sóda bikarbóna 
 

22  15  -7  endotermická 

sóda bikarbóna (roztok) 

a chlorid vápenatý (bezvodý) 

22  27  +5  exotermická 

Pri reakcii roztoku sódy bikarbóny s chloridom vápenatým je zvýšenie teploty spôsobené nielen samotnou reakciou, ale 

i rozpúšťaním chloridu vápenatého vo vode, pri ktorom sa uvoľňuje teplo.  

Poznámka: 

Vzhľadom k tomu, že žiaci budú pracovať s chemikáliami a laboratórnymi pomôckami, je potrebné dbať na bezpečnosť 

práce. Učiteľ pripraví v predstihu pomôcky a chemikálie podľa počtu dvojíc alebo skupín žiakov.  

Na meranie teploty je možné použiť sklenený alebo digitálny teplomer.   

POSTREHY A ZISTENIA Z VÝUČBY 
Niektorí žiaci majú problém s chemickými výpočtami na prípravu 50 cm3 10 % roztoku sódy bikarbóny a s vyjadrením Δt 

= t2 – t1.  

ALTERNATÍVY METODIKY 
V prípade, že nemáme k dispozícii chlorid vápenatý, je možné ho nahradiť roztokom HCl a skúmať nasledovnú reakciu:  

NaHCO3(aq) + HCl(aq) --> NaCl(aq) + CO2(g) + H2O(l) 
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Táto zmena si vyžaduje úpravy v pracovnom liste v úlohách 2 a 3. 

Sledovať zmeny teploty pri chemických reakciách je možné aj prostredníctvom meracích systémov Vernier alebo Coach 

pomocou senzora teploty. V tomto prípade by mali žiaci grafické záznamy priebehu sledovaných reakcií (závislosti teploty 

od času) prekresliť a určiť pomocou funkcie Analyze – Statistics maximum ako začiatočnú teplotu a minimum ako konečnú 

teplotu. 

ZDROJE 
Európska komisia (2012). SAMANCTA. Bezpečnosť a ochrana zdravia. H-vety a P-vety. Získané 27. februára 2017,  z 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/SAMANCTA/SK/Safety/HP_SK.htm 

Jedlá sóda (hydrogénuhličitan sodný). Získané 27. februára 2017, z https://www.chloritansodny.sk/Jedla-soda-

hydrogenuhlicitan-sodny-1kg-d62.htm 

Kessler, J.H. & Galvan, P.M. (2007). Inquiry in Action: Investigating Matter Through Inquiry, 3rd ed. USA: American 

Chemistry Society.  

Kmeťová, J., Silný, P., Medveď, M., Vydrová, M. (2010). Chémia pre 1. ročník gymnázií. Bratislava: EXPOL PEDAGOGIKA. 

Obrázok 1. Vrecúška s okamžitým chladivým alebo hrejivým účinkom. Získané 27. februára 2017, z 

https://www.carolina.com/teacher-resources/Interactive/hot-and-cold-packs-a-thermochemistry-activity/tr29415.tr 

Obrázok 2. Ocot. [upravený]. Získané 27. februára 2017, z https://www.prelika.sk/produkty/ocot/ 

Obrázok 3. Sóda bikarbóna. Získané 27. februára 2017, z http://www.flora.sk/obr/2014/soda-bicarbona-florask.jpg 

Obrázok 4. Chlorid vápenatý. Získané 27. februára 2017,  z 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Chlorid_v%C3%A1penat%C3%BD#/media/File:Chorid_v%C3%A1penat%C3%BD.PNG 
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EXOTERMICKÉ A ENDOTERMICKÉ REAKCIE II 
Tematický celok / Téma ISCED / Odporúčaný ročník 

Chemické reakcie, chemické rovnice  
Energetické zmeny pri chemických reakciách 

ISCED 3 / 1. ročník 

Ciele 

Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti Žiakom rozvíjané spôsobilosti 

• Poznať reakcie, pri ktorých sa teplo uvoľňuje 
(exotermické) a pri ktorých sa teplo spotrebúva 
(endotermické). 

• Formulovať závery 

• Diskutovať/obhajovať výsledky/argumentovať 

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti  

• Vysvetliť pojmy: teplota, teplo, exotermická a endotermická reakcia. 

• Poznať príklady exotermických a endotermických reakcií. 
• Dodržiavať zásady bezpečnej práce s chemikáliami a laboratórnymi pomôckami. 

Riešený didaktický problém 

Vonkajším merateľným prejavom energetických zmien počas exotermických a endotermických reakcií je 
zmena teploty sústavy. Zmenu teploty sústavy môžeme sledovať napríklad pri reakciách octu so sódou 
bikarbónou a sódy bikarbóny (roztok) s chloridom vápenatým.  S praktickým použitím exotermických a 
endotermických reakcií sa možno stretnúť pri samoohrievacích konzervách, „ohrievačoch rúk a nôh“ či 
vrecúškach s okamžitým hrejivým alebo chladivým účinkom. 

Dominantné vyučovacie metódy a formy Príprava učiteľa a pomôcky 

• potvrdzujúce bádanie 
• práca v dvojiciach alebo v skupinách (3 – 5 žiakov) 

• Pracovný list 
• Počítač, dataprojektor 
Realizovateľné s aj bez použitia digitálnych nástrojov. 

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov 

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov bude realizovaná prostredníctvom kontroly úloh, ktoré žiaci riešili 
v pracovnom liste.  

 

Autor: RNDr. Ivana Sotáková, Ph.D. 
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EXOTERMICKÉ A ENDOTERMICKÉ REAKCIE II 

ÚVOD 
Predložená metodika je druhou nadväzujúcou metodikou v sade metodík k téme „Exotermické a endotermické reakcie“. 

V tejto metodike žiaci na základe svojich zistení formulujú závery a zovšeobecnenia. Rozširujú si poznatky o praktickom 

použití exotermických a endotermických reakcií. 

PRIEBEH VÝUČBY 
Využívať budeme model vyučovania 5E. 

VYSVETLENI E (CCA 20  MIN.): 

Žiaci odpovedajú na otázky v pracovnom liste na základe pozorovania. 

1. Čo ste pozorovali po pridaní sódy bikarbóny do octu? 

šumenie a uvoľňovanie bubliniek plynu 

2. Ako sa zmenila teplota po reakcii octu so sódou bikarbónou? 

klesla 

3. Čo ste pozorovali po pridaní chloridu vápenatého do roztoku sódy bikarbóny? 

šumenie a uvoľňovanie bubliniek plynu, vznik bielej zrazeniny (uhličitan vápenatý) 

4. Ako sa zmenila teplota po reakcii roztoku sódy bikarbóny s chloridom vápenatým? 

vzrástla 

5. Ktorý plyn sa uvoľňoval pri obidvoch reakciách? 

oxid uhličitý, CO2 

6. Potvrdili sa Vaše predpoklady z úlohy 2? 

áno/nie 

      V úlohe 4 žiaci napíšu stavové rovnice sledovaných reakcií a určia v nich stechiometrické koeficienty. 

1. kyselina octová + sóda bikarbóna → octan sodný + voda + oxid uhličitý  

CH3COOH(aq) + NaHCO3(s) → CH3COONa(aq) + H2O(l) + CO2(g) 

2. sóda bikarbóna + chlorid vápenatý → uhličitan vápenatý + chlorid sodný + voda + oxid uhličitý  

2NaHCO3(aq) + CaCl2 (s) → 2NaCl(aq) + CaCO3(s) + H2O(l) + CO2(g) 

     V úlohe 5 žiaci čítaním z grafov A, B určujú zmeny entalpie látok počas endotermických a exotermických reakcií. 
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Riešenie úlohy 5: 

Graf A znázorňuje priebeh exotermickej/endotermickej reakcie. Entalpia produktov je väčšia/menšia ako entalpia 

reaktantov. ΔH>0/ΔH<0 

Graf B znázorňuje priebeh exotermickej/endotermickej reakcie. Entalpia produktov je väčšia/menšia ako entalpia 

reaktantov. ΔH>0/ΔH<0  

ROZPRACOVANI E (CCA 15  MIN.): 

Učiteľ môže prezentovať žiakom zaujímavé informácie o samoohrievacích konzervách alebo zadať žiakom úlohu, aby 

vyhľadali informácie o použití exotermických a endotermických reakcií v bežnom živote. 

Ďalším príkladom využitia exotermických reakcií sú „ohrievače rúk a nôh“, základné informácie o nich sú dostupné na 

https://www.vsetkopreobuv.sk/katalog/osetrenie-a-doplnky-pre-obuv/ohrievace. 

HODNOTENIE (CCA 10  MIN.): 

Žiaci na základe výučby i skúsenosti z bežného života rozdelia zadané chemické reakcie na exotermické a endotermické 

(úloha 6). 

Samoohrievacie konzervy (MRE Meals, Ready to Eat, 1980) boli vyrobené pre potreby americkej armády 

tak, aby sa ľahko mohli previezť (i padákom) a vydržali pri teplotách od -15,6 °C do 48,9 °C. Na zachovanie 

dlhšej trvanlivosti sa pri ich výrobe nepoužívali chemické konzervanty. Trojvrstvová laminátová fólia 

chránila jedlo v konzervách pred oxidáciou a  vlhkosťou, dvoch hlavných činiteľov kazenia potravín. 

Zahrievanie jedla v týchto konzervách prebieha na základe reakcie vody s oxidom horečnatým za 

prítomnosti kuchynskej soli. Produktami reakcie sú hydroxid horečnatý a vodík. Pri reakcii vzniká teplo  

a dochádza k varu vody. Vznikajúca para zahreje jedlo asi za 10 minút. Zahrievanie sa začína 

potiahnutím rukoväte na konzerve, čím sa uvoľní voda, a tak môže prebehnúť chemická reakcia. 

Takéto konzervy (Hot Can) sa neskôr začali používať aj v civilnom živote napríklad pri stanovaní, 

turistike či horolezectve. 

 

Zdroj: Hvízdalová, I. (2005, 15. august). Samoohřívací plastové konzervy. Meat Processing. Získané 4. januára 2017, z 

http://www.agronavigator.cz/default.asp?ch=13&typ=1&val=38725&ids=176  

„Ako sa aktivuje samoohrievacia konzerva?“ 

Hot can – Instructions. How to activate. Získané 28. februára 2017, z http://www.hotcan.com/instructions.html 

Blake, J. Hot Can Self Heating Emergency Food [video]. Zverejnené: 22. 8. 2013. Získané 12. februára 2017, z 

https://www.youtube.com/watch?v=D4lm-CQpZvI 

Samoohrievacia 

konzerva 
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Riešenie úlohy 6: 

Exotermické reakcie Endotermické reakcie 

horenie dreva fotosyntéza 

hasenie páleného vápna varenie 

reakcia horčíka s kyslíkom výroba železa vo vysokej peci 

dýchanie výroba páleného vápna 

reakcia sodíka s vodou reakcia dusíka s kyslíkom 

reakcia kyseliny chlorovodíkovej s hydroxidom sodným rozklad manganistanu draselného 
 

POSTREHY A ZISTENIA Z VÝUČBY 
Niektorí žiaci majú problém so zápisom rovnice reakcie kyseliny octovej s hydrogenuhličitanom  sodným. Vzorec kyseliny 

octovej by mali žiaci poznať už zo základnej školy, so vzorcom octanu sodného im musí učiteľ pomôcť. Ako problém sa 

ukazuje aj čítanie údajov z grafu s porozumením v úlohe 5. Pri klasifikácii reakcií z termochemického hľadiska v úl ohe 6 žiaci 

nesprávne zaraďujú reakciu dusíka s kyslíkom a rozklad manganistanu draselného medzi exotermické reakcie.  
 

ZDROJE 
Hvízdalová, I. (2005). Samoohřívací plastové konzervy. Meat Processing, 5 (44). Získané 4. januára 2017, z 

http://www.agronavigator.cz/default.asp?ch=13&typ=1&val=38725&ids=176  

Hot Can.  [obrázok]. Získané 28. februára 2017, z http://www.hotcan.com/index.html 

Kessler, J.H. & Galvan, P.M. (2007). Inquiry in Action: Investigating Matter Through Inquiry, 3rd ed. USA: American 

Chemistry Society.  

Kmeťová, J., Silný, P., Medveď, M., Vydrová, M. (2010). Chémia pre 1. ročník gymnázií. Bratislava: EXPOL PEDAGOGIKA. 
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ENERGETICKÉ ZMENY PRI CHEMICKÝCH REAKCIÁCH  
Tematický celok / Téma ISCED / Odporúčaný ročník 

Chemické reakcie, chemické rovnice 
ISCED 3 / 1.ročník 

2 vyučovacie hodiny 
Ciele 

Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti Žiakom rozvíjané spôsobilosti 

• Rozlíšiť exotermické a endotermické reakcie.  
Porovnať exotermickú a endotermickú reakciu. 

• Vedieť popísať grafy exotermickej a endotermickej 
reakcie. Porovnať grafický priebeh exotermickej 
a endotermickej reakcie. 

• Vymenovať príklady exotermickej a endotermickej 
reakcie zo života. 

 

• Manipulovať s pomôckami/softvérom 

• Pozorovať/merať 

• Transformovať výsledky do štandardných foriem 
(napr. tabuľky, grafy) 

• Formulovať závery 

• Diskutovať/obhajovať výsledky/ argumentovať 

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti  

• Zapísať chemickú reakciu chemickou rovnicou.  

• Nácvik práce s meracím systémom.  

• Meranie teploty s použitím teplotného senzora.  

• Nácvik spustenia záznamu krivky v grafe závislosti teploty od času a nácvik spustenia krivky ďalšieho 
merania. 

• Rozlišovať pojmy teplo a teplota. 

Riešený didaktický problém 

Prínosom použitia počítačom podporovaného experimentu v danej téme je, že žiaci neurčujú hodnoty teploty  

v reakčnej nádobe pred a po skončení reakcie, ale určujú a registrujú hodnoty meniacej sa veličiny v priebehu 

chemického deja. Žiaci sledujú kontinuálne teplotné zmeny a získavajú graf teplotných zmien počas celého 

priebehu experimentu. Paralelná prehľadná tvorba grafického záznamu umožňuje žiakom vyvodiť závery 

vystihujúce pozorované chemické exotermické a endotermické deje. 

Dominantné vyučovacie metódy a formy Príprava učiteľa a pomôcky 

• riadené bádanie 

• skupinová forma (trojice až pätice) – podľa 
dostupnosti meracích zariadení a senzorov 

• rozhovor, diskusia 

• 2x 250 ml kadičky 

• lyžička 

• polystyrénový pohárik 

• sóda bikarbóna 

• roztok kyseliny citrónovej (w=0,30) 

• odvlhčovacia tableta, resp. chlorid vápenatý 

• počítač, meracie zariadenie, teplotný senzor 

• kyselina chlorovodíková (w=0,05) 

• práškový horčík 
Realizovateľné s aj bez použitia digitálnych nástrojov. 

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov 

Formatívne hodnotenie - sebahodnotiaca karta žiaka 

 

Autori: Monika Antušová, Mária Babinčáková 
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ENERGETICKÉ ZMENY PRI CHEMICKÝCH REAKCIÁCH   

ÚVOD  
Metodika je zasadená do prvého ročníka gymnázia do celku Chemické reakcie, chemické rovnice. Je založená na 

počítačom podporovanom experimente, kde žiaci pomocou monitorovacích senzorov zaznamenávajú teplotu priebehu 

reakcie.  

Poznámka:  

Aktivitu je možné využiť aj v časti sprístupňovanie nového učiva, kedy sa žiaci na strednej škole prvý krát stretávajú s 

energetickými zmenami chemických reakcií. 

PRIEBEH VÝUČBY  

EVOKÁCIA   

Úloha 1. Prakticky overte priebeh reakcií, pri ktorých sa teplo spotrebuje/uvoľňuje. 

Žiaci prakticky overia reakciu sódy s odvlhčovacou tabletou a reakciu sódy s kyselinou citrónovou. Príklad slúži na 

jednoduché pripomenutie si energetických zmien chemických reakcií. Pri tomto príklade nie je dôležité presné množstvo 

látky, keďže príklad je motivačný a evokačný. 

Poznámka:  

Tablety obsahujú chlorid vápenatý, ktorý so sódou bikarbónou poskytuje exotermickú reakciu.  

Tablety môžeme nahradiť chloridom vápenatým. Ak toto nemáme k dispozícii, vieme použiť aj reakciu horčíka s kyselinou 

chlorovodíkovou. 

UVEDOMENIE SI VÝZNAMU: 

Úloha 2. Odpovedajte na nasledujúce otázky: 

a) Ak chytíte kadičky do rúk, cítite, že sa zmenila ich teplota? Ak áno, napíšte ako. 

Zmenila sa teplota kadičiek. Kadička so sódou bikarbónou a tabletou sa ohriala a kadička s kyselinou citrónovou 

a sódou sa naopak ochladila. 

b) Predpona exo- znamená von, predpona endo- znamená do. Slovo termický znamená  tepelný, súvisiaci 

s termikou (odbor zaoberajúci sa teplom a tepelnými javmi). Pomocou týchto slov skúste nazvať nasledujúce 

reakcie a priradiť im príklady z úlohy 1: 

reakcie, pri ktorých sa teplo uvoľňuje – exotermické – sóda a tableta 

reakcie, pri ktorých sa teplo spotrebuje – endotermické – sóda a kyselina citrónová 

Úloha 3. Preskúmajte teplotné zmeny chemickej reakcie kyseliny chlorovodíkovej s horčíkom pomocou počítačom 

podporovaného experimentu. 

 

Napíšte chemickú reakciu kyseliny chlorovodíkovej s horčíkom. Mg + 2 HCl → MgCl2 + H2 
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Tab. 1 Namerané a doplnené hodnoty reakcie kyseliny chlorovodíkovej a práškového horčíka 

 Kyselina chlorovodíková a horčík 

Začiatočná teplota t1 23,43 °C 

Koncová teplota t2 102,1 °C 

Zmena teploty t (t = t2 – t1) 78,67 °C 

Teplota produktov je vyššia/nižšia ako teplota reaktantov 

Reakcia  exotermická/endotermická 

Teplo sa uvoľňuje/spotrebuje 

 

 

Obr. 1 Priebeh reakcie kyseliny chlorovodíkovej a práškového horčíka 

Úloha 4. Preskúmajte teplotné zmeny chemickej reakcie kyseliny citrónovej s jedlou sódou pomocou počítačom 

podporovaného experimentu. 

Tab. 2 Namerané a doplnené hodnoty reakcie kyseliny citrónovej a sódy bikarbóny 

 Kyselina citrónová a jedlá sóda 

Začiatočná teplota t1 20,94 °C 

Koncová teplota t2 11,76 °C 

Zmena teploty t (t = t2 – t1) 9,18  °C 

Teplota produktov je vyššia/nižšia ako teplota reaktantov 

Reakcia  exotermická/endotermická 

Teplo sa uvoľňuje/spotrebuje 
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Obr. 2 Priebeh reakcie kyseliny citrónovej a sódy bikarbóny 

 

Žiaci majú v pracovnom liste pripomenutý rozdiel medzi teplom a teplotou, ktorý by už mali poznať z fyziky. Je však 

potrebné sa tu pozastaviť, zopakovať to a uviesť nové veličiny – entalpiu. 

Úloha 5. Preskúmajte teplotné zmeny pozmenenej chemickej reakcie kyseliny chlorovodíkovej s horčíkom pomocou 

počítačom podporovaného experimentu. 

Je potrebné pripomenúť žiakom, aby nezabudli zmeniť množstvo reaktantov! 

 

Tab. 3 Namerané a doplnené hodnoty reakcie kyseliny chlorovodíkovej a práškového horčíka 

 Kyselina chlorovodíková a horčík 

Začiatočná teplota t1 23,43 °C 

Koncová teplota t2 60,5 °C 

Zmena teploty t (t = t2 – t1) 37,07 °C 

Poznámka:  

V jednotlivých úlohách sa namerané teploty môžu od seba odlišovať. 

 

REFLEXIA (CCA 10  MIN.): 

Úloha 6. Zakrúžkujte správnu možnosť. 

a) Reakcia kyseliny chlorovodíkovej a práškového horčíka je exotermická, pretože entalpia produktov je väčšia/menšia 

ako entalpia reaktantov a H je </> ako 0 

b) Reakcia kyseliny citrónovej a sódy bikarbóny je endotermická, pretože entalpia produktov je väčšia/menšia ako 

entalpia reaktantov a H je </> ako 0 
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Úloha 7. Porovnajte výsledky z úlohy 3 a výsledky z úlohy 5 

a) V čom sa odlišoval postup v jednotlivých úlohách? 

V úlohe 3 sme pridali väčšie množstvo reaktantov ako v úlohe 5. 

b) V čom sa odlišovali zmeny teplôt v jednotlivých úlohách? 

V úlohe tri bola zmena teploty oveľa vyššia – uvoľnilo sa viac tepla. 

c) Aký záver môžeme z týchto dvoch zistení vyvodiť? 

Čím je množstvo reaktantov väčšie, tým je viac uvoľneného tepla. Čiže množstvo uvoľneného tepla závisí od množstva 

reaktantov. 

Úloha 8. Vyplňte nasledujúcu tabuľku 

Žiaci vyplnia po úlohách krátku sebahodnotiacu kartu. 

Označte krížikom možnosť, ktorá vyjadruje Váš súhlas s uvedenými 
tvrdeniami. 

áno čiastočne nie 

Viem vysvetliť rozdiel medzi exotermickými a endotermickými reakciami    

Viem vymenovať príklady exotermických reakcií    

Viem vymenovať príklady endotermických reakcií    

Viem uskutočniť pokus na overenie tepelných zmien pri chemických reakciách    

 

POSTREHY A ZISTENIA Z  VÝUČBY 
Žiakom robí problém rozlišovať pojmy teplo a teplota. 

Mnohí učitelia používali v experimentoch miesto práškového horčíka hobliny Mg, pretože práškový nemali k dispozícii. 

ZDROJE 
Kmeťová, J., Silný, P., Medveď, M., Vydrová, M. (2010). Chémia pre 1.ročník gymnázií. Bratislava, Slovensko: EXPOL 

PEDAGOGIKA s.r.o. 

Holmquist, D.D., Randall, J., Volz, D.L. (2017). Chemistry with Vernier. Beaverton, USA: Vernier Software & Technology 
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FAKTORY OVPLYVŇUJÚCE RÝCHLOSŤ CHEMICKÝCH REAKCIÍ I 
Tematický celok / Téma ISCED / Odporúčaný ročník 

Chemické reakcie, chemické rovnice  
Faktory ovplyvňujúce rýchlosť chemických reakcií 

ISCED 3 / 1. ročník 

Ciele 

Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti Žiakom rozvíjané spôsobilosti 

• Poznať príklady chemických reakcií v bežnom 
živote, ktorých rýchlosť je ovplyvňovaná 
jednotlivými faktormi.  

• Overiť prakticky vplyv faktorov (koncentrácie 
reaktantov, teploty a veľkosti povrchu tuhého 
reaktantu) na rýchlosť chemických reakcií.  

• Predpovedať výsledok experimentu 

• Manipulovať s pomôckami 

• Pozorovať/merať 
• Zaznamenávať výsledky pozorovania a merania 

• Formulovať závery 

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti  

• Vedieť definovať rýchlosť chemických reakcií.  
• Uviesť príklady pomalých a rýchlych chemických reakcií.  

• Poznať faktory, ktoré ovplyvňujú rýchlosť chemických reakcií (koncentrácia reaktantov, teplota, veľkosť 
povrchu tuhého reaktantu, katalyzátory).  

• Dodržiavať zásady bezpečnej práce s chemikáliami a laboratórnymi pomôckami. 

Riešený didaktický problém 

Naučiť žiakov chápať reakčnú rýchlosť ako dôležitú vlastnosť reakcií látok, pomocou ktorej môžeme reakcie 
poznávať, rozlišovať a určovať ich priebeh. Chemická reakcia potrebuje vždy určitý čas na svoj priebeh, to 
závisí od vlastností reaktantov a podmienok, za ktorých chemická reakcia prebieha. Žiaci si vytvárajú určitú 
predstavu o rýchlosti reakcií na základe pozorovania toho, ako rýchlo: vzniká plynná látka; sa mení intenzita 
sfarbenia reaktantov alebo produktov; sa zmenšuje množstvo tuhých látok; vzniká zrazenina a pod.  

Dominantné vyučovacie metódy a formy Príprava učiteľa a pomôcky 

• potvrdzujúce bádanie 

• práca v dvojiciach alebo v skupinách (3 – 5 žiakov) 

• Pracovný list 

• Pomôcky: 2 rovnaké odmerné banky (fľaše), 
odmerný valec (50 cm3), 2 kadičky (400 cm3), 
filtračný lievik, lyžička, filtračný papier, trecia 
miska s tĺčikom, váhy, teplomer, varič, 6 
balónikov rovnakej veľkosti  

• Chemikálie: ocot, sóda bikarbóna – 
hydrogenuhličitan sodný (prášok, tablety), voda, 
ľad 

Realizovateľné bez použitia digitálnych nástrojov. 

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov 

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov bude realizovaná prostredníctvom kontroly úloh, ktoré žiaci riešili 
v pracovnom liste.  

 

Autor: RNDr. Ivana Sotáková, Ph.D. 
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FAKTORY OVPLYVŇUJÚCE RÝCHLOSŤ CHEMICKÝCH REAKCIÍ I 

ÚVOD  
Predložená metodika je prvou metodikou v sade metodík k téme „Faktory ovplyvňujúce rýchlosť chemických reakcií.“ Je 

koncipovaná pre potvrdzujúce  bádanie ako laboratórna práca, v ktorej žiaci overia prakticky vplyv jednotlivých faktorov na 

rýchlosť chemickej reakcie octu so sódou bikarbónou, pričom postupujú podľa pokynov zadaných v pracovnom liste.  

PRIEBEH VÝUČBY 
Využívať budeme model vyučovania 5E. 

ZAPOJENIE (CCA 10  MIN.): 

Učiteľ zopakuje so žiakmi poznatky o priebehu a rýchlosti chemických reakcií. 

Otázky pre žiakov: 

1. Ktoré dve podmienky musia byť splnené, aby sa reaktanty premenili na produkty? 

2. Definujte pojem rýchlosť chemických reakcií.  

3. Uveďte príklady pomalých a rýchlych chemických reakcií. 

4. Ktoré faktory ovplyvňujú rýchlosť chemických reakcií?  

SKÚMANIE (CCA 35  MIN.): 

Učiteľ diskutuje so žiakmi o vlastnostiach a použití octu a sódy bikarbóny.  

Poznámka: 

Informácie o chemikáliách 

Kyselina octová (kyselina etánová, CH3COOH) – je bezfarebná kvapalina s ostrým zápachom, žieravina a horľavina. 

Používa sa ako rozpúšťadlo, surovina na výrobu plastov, pri spracovaní koží. Jej soli sa nazývajú octany. Kyselina octová sa 

vyrába kvasením. Riedením sa z nej vyrába ocot (8 %). Ocot sa používa na dochucovanie jedál, pri konzervovaní potravín, aj 

na odstraňovanie vodného kameňa. Žltohnedé sfarbenie octu je spôsobené karamelom, ktorý sa do octu pridá va v malom 

množstve.  

 Hydrogenuhličitan sodný (NaHCO3) sóda bikarbóna alebo tiež jedlá sóda je biely prášok so zásaditým pH. 

Použitie: 

         -  v potravinárstve: kypriaca látka, regulátor kyslosti (E500), šumivý prášok  

         -  na neutralizáciu žalúdočných štiav 

         -  na neutralizáciu poleptania kyselinou 

         -  v domácnosti: pri pečení, na čistenie, ekologické pranie, zmäkčovač vody, bielenie zubov  

         -  ako náplň do hasiacich prístrojov 

Po diskusii učiteľ rozdelí žiakov do dvojíc alebo skupín (3-5 žiakov) a rozdá im pracovné listy. 

Žiaci v úlohe 1 napíšu vyčíslenú stavovú rovnicu reakcie octu so sódou bikarbónou:  

 Riešenie úlohy 1: 

      kyselina octová + sóda bikarbóna (hydrogenuhličitan sodný) → octan sodný + voda + oxid uhličitý 

      CH3COOH(aq) + NaHCO3(s) → CH3COONa(aq) + H2O(l) + CO2(g) 

      Žiaci následne v úlohe 2 určia faktor (tab. 1), ktorý ovplyvňuje rýchlosť chemickej reakcie  octu so sódou bikarbónou. 

 

118



 

 
 

 

 

Riešenie úlohy 2:  

Tab. 1  Faktory, ktoré ovplyvňujú rýchlosť reakcie octu so sódou bikarbónou  

reaktant  reaktant  Ktorý faktor ovplyvňuje reakciu? 

a) 1 g sódy bikarbóny (prášok) 20 cm3 octu koncentrácia reaktantu (octu) 

5 cm3 octu + 15 cm3 vody 

b) 1 g sódy bikarbóny (prášok) 20 cm3 octu  (reakčná sústava ponorená do 

studenej vody) 

teplota 

20 cm3 octu (reakčná sústava ponorená do 

teplej vody) 

c) 20 cm3 octu celá tableta sódy bikarbóny (1 g) veľkosť povrchu tuhého reaktantu 

rozdrvená tableta sódy bikarbóny (1 g) 

 

Poznámka: 

Vzhľadom k tomu, že žiaci budú pracovať s chemikáliami a laboratórnymi pomôckami, je potrebné dbať na bezpečnosť 

práce. Učiteľ pripraví v predstihu pomôcky a chemikálie podľa počtu dvojíc alebo skupín žiakov.  

Na meranie teploty je možné použiť sklenený alebo digitálny teplomer.   

Žiaci v úlohe 3 overia prakticky vplyv jednotlivých faktorov na rýchlosť  chemickej reakcie octu so sódou 

bikarbónou. Úlohou žiakov je pozorovať intenzitu vyvíjania CO2 a rýchlosť nafukovania balónikov nad fľašami, 

v ktorých prebieha uvedená chemická reakcia. Výsledky pozorovania napíšu do tabuľky 2. 

 

Riešenie úlohy 3: 

Tab. 2  Výsledky pozorovania vplyvu jednotlivých faktorov na rýchlosť chemickej reakcie octu so sódou 

bikarbónou 

reaktant  reaktant  intenzita 

vyvíjania CO2 

(väčšia/menšia) 

rýchlosť nafúknutia 

balónika 

(väčšia/menšia) 

a) 1 g sódy bikarbóny (prášok) 20 cm3 octu väčšia väčšia 

5 cm3 octu + 15 cm3 vody menšia menšia 

b) 1 g sódy bikarbóny (prášok) 20 cm3 octu  (reakčná sústava ponorená 

do studenej vody) 

menšia menšia 

20 cm3 octu (reakčná sústava ponorená 

do teplej vody) 

väčšia väčšia 

c) 20 cm3 octu celá tableta sódy bikarbóny (1 g) menšia menšia 

rozdrvená tableta sódy bikarbóny (1 g) väčšia väčšia 

Ocot reaguje so sódou bikarbónou, pričom vzniká oxid uhličitý, voda a  octan sodný, látka ktorá je rozpustná vo vode .   

Uvedená reakcia je endotermická a neutralizačná. 

Oxid uhličitý je bezfarebný a nehorľavý plyn, ťažší ako vzduch. Vo vode sa rozpúšťa, pričom sa sčasti (asi z 0,003 %) zlučuje 

s vodou na kyselinu uhličitú (H2CO3). V roztoku oxidu uhličitého vo vode je iba veľmi malé množstvo kyseliny uhličitej (aj 

to ionizovanej do prvého alebo druhého stupňa), väčšinu molekúl tvorí nezreagovaný oxid uhličitý, ktorý je s kyselinou 

uhličitou v chemickej rovnováhe:  CO2 + H2O ⇌ H2CO3 

POSTREHY A ZISTENIA Z VÝUČBY 

Niektorí žiaci majú problém so zápisom rovnice reakcie kysliny octovej s hydrogenuhličitanom sodným. Vzorec kyseliny 
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octovej by mali žiaci poznať už zo základnej školy, so vzorcom octanu sodného im musí učiteľ pomôcť.  
 

ALTERNATÍVY METODIKY 
V bádateľskej aktivite žiaci môžu skúmať priebeh reakcie kyseliny chlorovodíkovej s uhličitanom vápenatým (kúsky, 

práškový). 

ZDROJE 
Obrázok 1. Ocot. [upravený]. Získané 27. februára 2017, z https://www.prelika.sk/produkty/ocot/ 

Obrázok 2. Sóda bikarbóna (prášok). Získané 27. februára 2017, z http://www.flora.sk/obr/2014/soda-bicarbona-

florask.jpg 

Kmeťová, J., Silný, P., Medveď, M., Vydrová, M. (2010). Chémia pre 1. ročník gymnázií. Bratislava: EXPOL PEDAGOGIKA. 
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FAKTORY OVPLYVŇUJÚCE RÝCHLOSŤ CHEMICKÝCH REAKCIÍ II 
Tematický celok / Téma ISCED / Odporúčaný ročník 

Chemické reakcie, chemické rovnice  
Faktory ovplyvňujúce rýchlosť chemických reakcií 

ISCED 3 / 1. ročník 

Ciele 

Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti Žiakom rozvíjané spôsobilosti 

• Vysvetliť vplyv jednotlivých faktorov (koncentrácie 
reaktantov, teploty, veľkosti povrchu tuhého 
reaktantu, katalyzátorov) na rýchlosť chemických 
reakcií.  

• Pozorovať 

• Zaznamenávať výsledky pozorovania 

• Formulovať závery 
• Diskutovať/obhajovať výsledky/argumentovať 

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti  

• Vedieť definovať rýchlosť chemických reakcií.  

• Uviesť príklady pomalých a rýchlych chemických reakcií.  

• Poznať faktory, ktoré ovplyvňujú rýchlosť chemických reakcií (koncentrácia reaktantov, teplota, veľkosť 
povrchu tuhého reaktantu, katalyzátory).  

• Dodržiavať zásady bezpečnej práce s chemikáliami a laboratórnymi pomôckami. 

Riešený didaktický problém 

Naučiť žiakov chápať reakčnú rýchlosť ako dôležitú vlastnosť reakcií látok, pomocou ktorej môžeme reakcie 
poznávať, rozlišovať a určovať ich priebeh. Chemická reakcia potrebuje vždy určitý čas na svoj priebeh, to 
závisí od vlastností reaktantov a podmienok, za ktorých chemická reakcia prebieha.  

Dominantné vyučovacie metódy a formy Príprava učiteľa a pomôcky 

• potvrdzujúce bádanie 

• práca v dvojiciach alebo v skupinách (3 – 5 žiakov) 

• Pracovný list 

• Počítač, dataprojektor/ 
Realizovateľné s použitím digitálnych nástrojov.  

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov 

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov bude realizovaná prostredníctvom kontroly úloh, ktoré žiaci riešili 
v pracovnom liste. Hodnotiacim nástrojom je tiež „karta mapujúca proces učenia sa žiakov“, ktorá tvorí súčasť 
pracovného listu. 

 

Autor: RNDr. Ivana Sotáková, Ph.D. 
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FAKTORY OVPLYVŇUJÚCE RÝCHLOSŤ CHEMICKÝCH REAKCIÍ II 

ÚVOD  
Predložená metodika je druhou nadväzujúcou  metodikou v sade metodík k téme „Faktory ovplyvňujúce rýchlosť 

chemických reakcií.“ Je koncipovaná pre potvrdzujúce bádanie ako laboratórna práca, v ktorej žiaci overia prakticky vplyv 

jednotlivých faktorov na rýchlosť chemickej reakcie octu so  sódou bikarbónou, pričom postupujú podľa pokynov zadaných 

v pracovnom liste. V tejto metodike žiaci na základe svojich zistení formulujú závery a zovšeobecnenia. Rozširujú si poznatky 

o praktickom použití katalyzátora. 

PRIEBEH VÝUČBY 
Využívať budeme model vyučovania 5E. 

VYSVETLENI E (CCA 20  MIN.): 

Žiaci v úlohe 4 vysvetľujú vplyv jednotlivých faktorov na rýchlosť chemickej reakcie octu so sódou bikarbónou na základe 

výsledkov pozorovania a použitím poznatkov z predchádzajúcej výučby („zrážková teória“). 

Riešenie úlohy 4: 

a) faktor: koncentrácia 

Vysvetlenie: Vo fľaši s väčšou koncentráciou octu bola rýchlosť reakcie väčšia, pretože dochádzalo za určitý čas 

k väčšiemu počtu účinných zrážok medzi časticami reaktantov. Preto sa vyvíjalo viac CO2 a balónik nad fľašou sa 

nafúkol skôr. 

b) faktor: teplota               

Vysvetlenie: Vo fľaši ponorenej v teplom vodnom kúpeli bola rýchlosť reakcie väčšia, pretože pri vyššej teplote mali 

častice reaktantov väčšiu kinetickú energiu, čím sa zväčšil počet častíc s aktivačnou energiou. Dochádzalo tak za 

určitý čas k väčšiemu počtu účinných zrážok medzi časticami reaktantov. Preto sa vyvíjalo viac CO2 a balónik nad 

fľašou sa nafúkol skôr. 

c)  faktor: veľkosť povrchu tuhého reaktantu 

Vysvetlenie: Rozdrvením tablety sódy bikarbóny sme zväčšili jej povrch , pretože mnohé častice nachádzajúce sa vnútri 

tablety sa dostali na povrch. V dôsledku toho sa pri reakcii zväčšil počet účinných zrážok reaktantov. Preto sa vyvíjalo 

viac CO2 a balónik nad fľašou sa nafúkol skôr. 

ROZPRACOVANI E (CCA 15  MIN.): 

       V úlohe 5 učiteľ prezentuje/žiaci sledujú činnosť katalyzátora v aute pomocou animácie „How Car Exhaust System 

Works?“ dostupnej na https://www.youtube.com/watch?v=W6dIsC_eGBI 

 Na prezentovanie funkcie katalyzátora v aute možno použiť aj jednoduchú animáciu. Animácia sa nachádza na portáli 

Planéta vedomostí v Úroveň 2 – Chémia – XIII. Chemické reakcie  – 67. Katalyzátory – Automobilový katalyzátor , 

http://planetavedomosti.iedu.sk/index.php/resources/ako_funguje_katalyzator_inhibitor_inhibitory_katalyzatory_nie_su

_v_reakcii_spotrebovane_pri_ochrane_zivotneho_prostredia_selektivne_ochrana_prostredie_reakcia_selektivny_t_page1

6.html 
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Poznámka: 

Na zvládnutie tejto aktivity je lepšie žiakom odkazy na uvedené zdroje vopred sprístupniť.  

       Žiaci následne diskutujú o získaných informáciách s učiteľom a spolužiakmi (úloha 5). 

HODNOTENIE (CCA 10  MIN.): 

Za účelom monitorovania procesu učenia žiakov v bádateľsky orientovanej výučbe žiaci v  úlohe 6 vypĺňajú kartu 

mapujúcu vlastný proces učenia sa.  Táto karta je jedným z nástrojov formatívneho hodnotenia, v ktorej žiaci 

k naformulovaným poznatkom z témy Rýchlosť chemických reakcií a jej ovplyvňovanie vyberajú spôsob, ako ho získali (napr. 

Počúval/a som výklad učiteľa alebo Získal/a som poznatok pri realizácii pokusov a  pod.). Karta ďalej zisťuje, ktorými 

spôsobmi sa žiaci učia najčastejšie, ktoré spôsoby učenia by si chceli vyskúšať a ktoré spôsoby učenia zatiaľ nepoužili. 

Vzhľadom k tomu, že učiteľ a žiaci nemusia mať skúsenosti s opísaným nástrojom formatívneho hodnotenia je vhodné, aby 

učiteľ žiakom vysvetlil jeho význam ešte pred použitím. 

POSTREHY A ZISTENIA Z VÝUČBY 
Niektorí žiaci majú problém s tvorbou záverov resp. vysvetlení vplyvu jednotlivých faktorov na rýchlosť chemických 

reakcií (úloha 4) na základe pozorovania a zistení. Neuvažujú v širších súvislostiach, nevyužívajú poznatky zo „zrážkovej 

teórie“. 

ALTERNATÍVY METODIKY 
Ako alternatívu úlohy 5 môže  učiteľ realizovať demonštračný pokus „Faraónove hady“. 

Na motiváciu žiakov učiteľ môže realizovať alebo premietnuť pokus „Faraónove hady“.  

Odkazy:  

Studium Chemie – Portal PřF Uk pro podporu výuky chemie na SŠ a ZŠ – Chemické experimenty – Všechny obory  

https://studiumchemie.cz/experiment/faraonovi-hadi/ 

Virtual Lab.sk – Virtuálne prírodovedecké laboratórium – Videozáznamy – Videozáznamy experimentov a exkurzií – 

Chémia – Faraónove hady, http://www.virtual-lab.sk/videozaznamy.html 

 Dovalová, L. (2013). Faraónov had – motivačný pokus. In: Dnešná škola – človek a príroda. Roč. I, č. 1, s. 21.    

https://www.zuch.sk/images/dnesna_skola_1.pdf 

Ako alternatívu na prezentovanie funkcie katalyzátorov v chemických reakciách možno použiť napríklad rozklad peroxidu 

vodíka za prítomnosti MnO2 (katalyzátor) alebo reakciu zinku s kyselinou chlorovodíkovou za prítomnosti močoviny 

(inhibítor). 

ZDROJE 
How Car Exhaust System Works? (8.2.2013) [animácia]. Získané 22. marca 2017,  z 

https://www.youtube.com/watch?v=W6dIsC_eGBI 

Szarka, K. & Brestenská, B. (2014). Prostriedky rozvíjajúceho hodnotenia vo vyučovaní prírodovedných predmetov. In: 

Inovácie a trendy v prírodovednom vzdelávaní. Bratislava: Univerzita Komenského. 

Kmeťová, J., Silný, P., Medveď, M., Vydrová, M. (2010). Chémia pre 1. ročník gymnázií. Bratislava: EXPOL PEDAGOGIKA. 
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VPLYV KONCENTRÁCIE REAKTANTOV NA RÝCHLOSŤ 

CHEMICKEJ REAKCIE 
Tematický celok / Téma ISCED / Odporúčaný ročník 

Chemické reakcie, chemické rovnice  / Faktory 
ovplyvňujúce rýchlosť chemických reakcií 

ISCED 3 / 1.ročník 

Ciele 

Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti Žiakom rozvíjané spôsobilosti 

• Vysvetliť podstatu vplyvu koncentrácie reaktantov 
na rýchlosť chemickej reakcie. 

• Overiť vplyv koncentrácie reaktantov na rýchlosť 
priebehu chemickej reakcie počítačom 
podporovaným experimentom. 

• Vyhodnotiť grafický záznam experimentu vplyvu 
koncentrácie reaktantov na rýchlosť chemickej 
reakcie. 

• Porovnať  grafický záznam kriviek reakcií 
prebiehajúcich pri rôznej koncentrácií. 

• Manipulovať s pomôckami/softvérom 

• Pozorovať/merať 

• Zaznamenávať výsledky pozorovania a merania 

• Určovať vzťahy medzi premennými veličinami, 
napr. na základe grafov 

• Diskutovať o obmedzeniach/predpokladoch 
realizovaného experimentálneho postupu 

• Formulovať závery 

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti  

• Charakterizovať chemické reakcie. 

• Definovať podmienky pre úspešný priebeh chemickej reakcie. 

• Ovládať prácu s meracím systémom Vernier a orientovať sa v programe Logger Pro. 

Riešený didaktický problém 

Na úrovni strednej školy sa často uskutočňujú experimenty k téme Vplyv faktorov na rýchlosť chemickej 

reakcie, len na základe pozorovania. Počítačový merací systém umožní žiakom určovať a zaznamenať hodnoty 

meniaceho sa tlaku plynného produktu (kyslíka) v priebehu rozkladu peroxidu vodíka pri rôznej koncentrácii 

jodidu draselného. Žiaci tak môžu zaznamenať meraný tlak plynu v malých intervaloch, sledovať paralelnú 

súčasnú tvorbu grafického záznamu, namerané dáta uložiť a následne ich vyhodnotiť. 

Dominantné vyučovacie metódy a formy Príprava učiteľa a pomôcky 

• riadené bádanie 

• skupinová forma (dvojice)  

 

• LabQuest, počítač a program LoggerPro 

• Vernier senzor tlaku plynu s  plastovou hadičkou 
a gumenou dvojotvorovou zátkou 

• 200 ml Erlenmayerova banka 

• odmerné valce 

• 600 ml kadička 

• magnetická miešačka s miešadielkom 

• 20 ml injekčná striekačka 

• 1,5 % roztok H2O2 (4x30 ml) 

• roztoky KI s koncentráciami 1 mol.dm-3 (10 ml); 
0,75 mol.dm-3 (10 ml); 0,5 mol.dm-3 (10 ml);  
0,25 mol.dm-3 (10 ml) 

Realizovateľné s použitím digitálnych nástrojov.  

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov 

Formatívne hodnotenie – sebahodnotiaca karta 

 

Autori: Monika Antušová, Mária Babinčáková 
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VPLYV KONCENTRÁCIE REAKTANTOV NA RÝCHLOSŤ 

ROZKLADU PEROXIDU VODÍKA  

ÚVOD  
Predložená metodika je založená na realizácii počítačom podporovaného experimentu (PPE) k téme Vplyv koncentrácie 

reaktantov na rýchlosť chemickej reakcie. V rámci PPE žiaci budú skúmať vplyv koncentrácie reaktantov na priebeh rozkladu 

peroxidu vodíka katalyzovaného jodidom draselným. 

Metodika nadväzuje na systém metodík k téme Faktory ovplyvňujúce rýchlosť chemických reakcií s využitím počítačom 

podporovaných experimentov. 

Poznámka: 

Aktivita môže byť zaradená do vyučovacej hodiny ako interaktívna demonštrácia alebo ako riadené bádanie, ktoré vedie 

učiteľ ako laboratórne cvičenie pre skupinovú prácu žiakov. 

Pred začatím aktivity má učiteľ pripravené chemikálie, počítač alebo notebook pripojený k meracej jednotke so senzorom 

tlaku plynu a spustený program, v ktorom bude pracovať. V prípade interaktívnej demonštrácie je počítač prepojený 

s dataprojektorom. Ak sa experiment bude realizovať ako riadené bádanie v rámci laboratórneho cvičenia formou 

skupinovej práce žiakov je potrebné, aby mu predchádzal nácvik práce s meracím systémom. Žiaci musia vedieť pripojiť 

senzor tlaku plynu k interfejsu, prepojiť interfejs s počítačom alebo notebookom, ďalej orientovať sa v ponuke programu, 

ktorý umožňuje zber dát pomocou senzora tlaku plynu a vedieť zmeniť štandardnú frekvenciu merania. Pri laboratórnom 

cvičení volí učiteľ počet žiakov v skupine podľa počtu meracích jednotiek. Učiteľ pred začatím experimentu rozdá žiakom 

pracovné listy. 

PRIEBEH VÝUČBY  

EVOKÁCIA   
Žiaci si zopakujú základné učivo k chemickým reakciám pomocou pojmovej mapy. Ukážka pojmovej mapy je znázornená 

v Ukážke 1: 

Doplňujúce otázky, ktoré učiteľ môže položiť žiakom pri tvorbe pojmovej mapy: 

• Čo je to chemická reakcia? Chemická reakcia je zjednodušene premena reaktantov 
na produkty. 

• Aké sú podmienky pre úspešný priebeh chemickej 
reakcie? 

Chemická reakcia je úspešná, ak dôjde k úspešnej zrážke. 

• Za akých podmienok dôjde k úspešnej zrážke? K účinnej zrážke dôjde vtedy, ak reaktanty majú 
dostatočnú energiu (aktivačná energia EA), ak majú 
molekuly vhodnú priestorovú orientáciu. 

• Prebiehajú všetky reakcie rovnako rýchlo? Nie, neprebiehajú. Poznáme reakcie rýchle a pomalé. 

• Ktoré faktory ovplyvňujú rýchlosť chemickej 
reakcie? 

Koncentrácia reaktantov, teplota prostredia, prítomnosť 
katalyzátora, veľkosť povrchu reaktantov. 
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Obr. 1 Pojmová mapa 

 

V rámci evokácie učiteľ môže zrealizovať jednoduchý demonštračný pokus – reakcia kyseliny chlorovodíkovej a zinku. 

 Pomôcky:  

• laboratórny stojan 

• 2 lapáky na skúmavky 

• 2 skúmavky 

Chemikálie: 

• kyselina chlorovodíková 5% a 10% 

• granulovaný zinok 

  

Postup pre učiteľa. 

1. Skúmavky vložte do lapákov a uchopte ich na laboratórny stojan. 

2. Do jednej skúmavky nalejte 4 ml 5% HCl. Do druhej skúmavky nalejte 4 ml 10% HCl. 

3. Do oboch skúmaviek naraz vložte 1 kúsok granulovaného zinku. 

 

Ďalej žiaci odpovedajú na otázky v Úlohe 1. 
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Úloha 1. Pozorujte demonštračný pokus učiteľa. Odpovedzte na nasledujúce otázky. 

1. Napíšte rozdiel medzi reakciami v skúmavke 1 a v skúmavke 2. 

Skúmavka 1 obsahovala HCl s nižšou koncentráciou ako skúmavka 2. V skúmavke 2 prebehla reakcia viditeľne 

rýchlejšia ako v skúmavke 1. 

2. Napíšte vyčíslenú rovnicu reakcie zinku s kyselinou chlorovodíkovou. 

𝟐 𝑯𝑪𝒍 + 𝒁𝒏 → 𝒁𝒏𝑪𝒍𝟐 +𝑯𝟐 

 

UVEDOMENIE SI VÝZNAMU: 
V tejto fáze budú žiaci prakticky overovať priebeh rozkladu peroxidu vodíka za použitia rôznych koncentrácií roztoku KI. 

Učiteľ musí v predstihu pripraviť roztoky KI s koncentráciami 1 mol.dm-3 0,75 mol.dm-3 0,5 mol.dm-3 0,25 mol.dm-3.  

Pri tomto PPE budú používať senzor tlaku plynu. Všetky pomôcky, chemikálie ako aj postup sú uvedené v Úlohe 2.  

Po zrealizovaní PPE žiaci doplnia Tabuľku 1 a prekreslia graf priebehu danej reakcie v Úlohe 3. K dispozícií je Ukážka 2 – 

Graf vplyvu koncentrácie reaktantov na rýchlosť rozkladu peroxidu vodíka.  

Úloha 2. Prakticky overte priebeh rozkladu peroxidu vodíka za použitia rôznych koncentrácií roztoku jodidu draselného. 

Doplňte Tabuľku 1. 

Pomôcky: 

• LabQuest 

• počítač a program LoggerPro 

• Vernier senzor tlaku plynu s  plastovou hadičkou 

a gumenou dvojotvorovou zátkou 

• 200 ml Erlenmayerova banka 

• odmerné valce 

• 600 ml kadička 

• magnetické miešadlo 

• 20 ml injekčná striekačka 

Chemikálie: 

• 1,5 % roztok H2O2 

• roztoky KI s koncentráciami 1 mol.dm-3 

0,75 mol.dm-3,  0,5 mol.dm-3 0,25 mol.dm-3 

Postup práce: 

1. Do 200 ml Erlenmayerovej banky nalejte 30 ml 1,5% roztoku peroxidu vodíka. Banku uzavrite gumenou 

dvojotvorovou zátkou. Na jeden otvor pripevnite dvojcestný ventil. Skontrolujte, či je ventil uzavretý a potom 

naň pripojte striekačku s 10 ml roztoku jodidu draselného s koncentráciou 0,25 mol.dm-3. Do druhého otvoru 

vsuňte plastovú hadičku spojenú so senzorom tlaku plynu. Do banky vložte magnet a postavte ju na magnetické 

miešadlo. 

2. Pripojte senzor tlaku plynu na LabQeust a počítač . 

3. V programe LoggerPro v menu Experiment → Zber dát → Trvanie merania nastavte na zaznamenávanie jedného 

údaju za sekundu a trvanie pokusu nastavte na 60 sekúnd.  

4. Začnite zber dát. Po asi 10 sekundách otvorte ventil, stlačte piest striekačky a všetkých 10 ml roztoku KI pridajte 

do banky. Zatvorte ventil. 

5. Zber dát sa zastaví po 1 minúte. Pre lepšie znázornenie grafu kliknite na tlačidlo Automatické měřítko grafu 

    . 

6. Opatrne odstráňte striekačku, neotvárajte dvojcestný ventil na uvoľnenie tlaku v banke. 

7. Namerané hodnoty tlaku zapíšeme do Tabuľky 1. Pripravte si meranie č. 2. 

8. Do čistej a  suchej banky vlejeme 30 ml 1,5% roztoku peroxidu vodíka na druhé meranie. Zopakujte jednotlivé 

kroky 1 - 7 a uskutočnite druhý pokus s rovnakým množstvom KI, ale s koncentráciou 0,5 mol.dm-3. Po kliknutí 

na Zber dát sa objaví ponuka, z ktorej vyberte možnosť Uložiť posledné meranie. 
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9. Rovnako zopakujte tretie a štvrté  meranie s  nezmeneným množstvom 30 ml 1,5% roztoku peroxidu vodíka 

 a 10 ml roztoku KI, ktorý však bude mať  postupne sa zvyšujúcu koncentráciu  0,75 mol.dm-3 a 1 mol.dm-3.    

10. Údaje z každého merania zaznamenajte do Tabuľky 1. 

 

Tab. 1 Dynamická konštrukcia pre interaktívnu demonštráciu 

 Meranie č. 1 Meranie č. 2 Meranie č. 3 Meranie č. 4 

Objem 1,5% H2O2  [ml] 30 30 30 30 

Objem KI [ml] 10 10 10 10 

Koncentrácia KI [mol.dm-3] 0,25 0,5 0,75 1 

Maximálny tlak [kPa] 109,19 126,22 134,30 149,29 

Začiatočný tlak [kPa] 95,57 95,59 95,70 96,52 

Zmena tlaku [kPa] 13,62 30,63 38,6 52,77 

 

Poznámka: 

Pri tomto experimente dochádza ku dvom reakciám – ku uvedenému katalytickému rozkladu H2O2 a k reakcii H2O2 s KI. 

Katalytický rozklad peroxidu vodíka umožňuje prítomný jodid draselný – peroxid vodíka sa tak rozkladá na vodu a kyslík, 

ktorý je možné dokázať tlejúcou drevenou špajľou. Reakciou peroxidu vodíka s jodidom draselným vzniká jód (žltohnedé 

zafarbenie) a hydroxid draselný. Vzniknutý jód je možno dokázať prikvapnutím škrobu. 

2 𝐻2𝑂2 → 2 𝐻2𝑂 + 𝑂2 

𝐻2𝑂2 + 2 𝐾𝐼 → 2 𝐾𝑂𝐻 + 𝐼2 

3 𝐻2𝑂2 + 2 𝐾𝐼 →  2 𝐾𝑂𝐻 + 𝐼2 + 𝑂2 + 2 𝐻2𝑂 

 

Poznámka: 

Množstvo vznikajúceho produktu možno pozorovať rôznymi spôsobmi. Ak medzi reaktantmi nie je plynná látka, ale plyn 

je jedným z produktov, možno reakciu pozorovať pomocou senzora tlaku plynu nakoľko to indikuje vznikajúci produkt.  

Z krivky tlaku plynu je možné zistiť dve základné informácie: absolútnu hodnotu tlaku plynu, ktorá súvisí s množstvom 

vzniknutého produktu a strmosť krivky udávajúcu rýchlosť vzniku plynného produktu. Žiaci môžu sledovať strmosť krivky 

nárastu tlaku plynu, resp. koncentrácie O2 alebo množstvo uvoľneného O2 v určitom čase. 

Jedným z cieľov úlohy je porovnať priebeh grafických záznamov rozkladu peroxidu vodíka, a preto je dôležité odmerať 

presné objemy.  

Je potrebné dávať pozor na dôkladné uzavretie Erlenmayerovej banky zátkou, inak dôjde k úniku plynu a tým poklesne 

tlak plynu – je to možné pozorovať v grafe. Na zátku by sa  však počas experimentu nemalo príliš a striedavo tlačiť, nakoľko 

aj náhle zatlačenie na zátku má vplyv na tlak plynu v banke – náhle stúpne. 

 

 

 

 

 

 

 

128



  

 

 

  

 

 

Úloha 3. Prekreslite graf nameraných hodnôt   

 
Obr. 2 Graf vplyvu koncentrácie reaktantov na rýchlosť rozkladu peroxidu vodíka 

 

Úlohy 4 a 5 sú zamerané na vysvetlenie daného PPE.  

Úloha 4. Odpovedzte na nasledujúce otázky: 

1. Napíšte a vyčíslite chemickú rovnicu reakcie rozkladu peroxidu vodíka za použitia katalyzátora KI. 

𝟐 𝑯𝟐𝑶𝟐
𝑲𝑰
→ 𝟐 𝑯𝟐𝑶 + 𝑶𝟐 

2. Pri pokuse ste používali senzor tlaku plynu. Zdôvodnite prečo. 

Merali sme tlak vznikajúceho plynu – kyslíka. 

3. Na základe ktorého faktora sa sledovaná fyzikálna veličina menila? 

Sledovaná veličina sa menila  

Úloha 5. Vyberte odpoveď, ktorú ste zistili na základe pozorovania experimentu: 

1. So znižujúcou sa koncentráciou KI klesá / stúpa intenzita vyvíjajúceho sa kyslíka. 

2. Pri nižšej koncentrácii reaktantov sa zníži / zvýši aj počet účinných zrážok. 

3. So znížením počtu účinných zrážok sa zníži / zvýši aj rýchlosť reakcie. 

4. Najrýchlejšie prebiehala chemická reakcia za katalýzy KI s koncentráciou c = 1 mol/dm3. 

 

REFLEXIA: 
Reflexia spočíva vo vyplnení Tabuľky 2 v Pracovnom liste. 
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Tabuľka 2  Tabuľka sebahodnotenia 

Inštrukcie: Prečítajte si tvrdenia v stĺpci „Už som sa to naučil/a“. Uveďte pri každom tvrdení číslo zo stĺpca „Ako som sa 

to naučil/a“. Zoznam „Ako som sa to naučil/a“ môžete doplniť.  

Už som sa to naučil/a: Ako som sa to naučil/a: 

Poznám podmienky, ktoré musia byť splnené, aby sa reaktanty 

premenili na produkty, lebo ...  

1. Počúval/a som výklad učiteľa o téme. 

2. Pozoroval/a som činnosť učiteľa. 

3. Robil/a som si poznámky. 

4. Pozrel/a som si to v učebnici. 

5. O téme som diskutoval/a so 

spolužiakmi. 

6. O téme som diskutoval/a s rodičmi/s 

niekým iným. 

7. Získal/a som poznatok/zručnosť pri 

realizácii pokusov. 

8. Použil/a som informačno-

komunikačné technológie. 

9. Precvičoval/a som si to doma. 

10. Naučil/a som sa to naspamäť. 

11. Iné ... 

Viem definovať rýchlosť chemických reakcií, lebo ...  

Viem vymenovať faktory, ktoré ovplyvňujú rýchlosť chemických reakcií, 

lebo ... 

Viem vysvetliť, ako koncentrácia reaktantov ovplyvňuje rýchlosť 

chemických reakcií, lebo ... 

Poznám aspoň 2 príklady z bežného života, v ktorých rýchlosť 

chemických reakcií ovplyvňujeme teplotou, lebo ... 

Poznám metódu, ktorou zväčšíme veľkosť povrchu tuhej látky, lebo ... 

Poznám látku, ktorá je katalyzátorom, lebo ... 

Viem uskutočniť pokus na overenie vplyvu jednotlivých faktorov na 

rýchlosť chemických reakcií, lebo...  

Inštrukcie:  

Po vyplnení spočítaj, koľkokrát si priradil k jednotlivým tvrdeniam rôzne čísla a zistíš, ako sa najčastejšie učíš.  

Najčastejšie sa učím nasledujúcim spôsobom: 

Chcel/a by som si vyskúšať učenie pomocou: 

Zatiaľ som nepoužil/a spôsob, ako sa učiť: 

POSTREHY A ZISTENIA Z  VÝUČBY 
Pre realizáciu metodiky počas jednej hodiny odporúčame každej skupine dať dve merania (jedno s vyššou koncentráciou 

a jedno s nižšou) a výsledky ostatných meraní si potom medzi sebou vymenia. 

Je dôležité upozorniť žiakov, aby potom, čo na banku nasadia zátku, vyrovnali tlak vo vnútri banky pomocou ventilu.  

Štandardne robia žiakom problémy úlohy, ktoré majú vedieť z predchádzajúcich školských rokov  ̶  napríklad názvoslovie, 

vyrovnávanie rovníc. 

ALTERNATÍVY METODIKY  
Experiment je možné zaradiť aj do výučby ďalších tém ako sú Exotermické reakcie a Zlúčeniny vodíka resp. kyslíka. 

Pri experimente je možné na meranie teploty vodného kúpeľa použiť aj laboratórny teplomer. 

Experiment je možné realizovať aj prostredníctvom počítačového meracieho systému Coach.  

Alternatívou je meranie tlaku plynu pomocou senzora O2. 

ZDROJE 
Ganajová, M., Sotáková, I. (2017). Možnosti aplikácie formatívneho hodnotenia do výučby chémie so zameraním na 

overovanie porozumenia prírodovedných poznatkov. Dnešná škola — človek a príroda. 3(1), 17-21. ISSN 1339-7761. 

Kmeťová, J., Silný, P., Medveď, M., Vydrová, M. (2010). Chémia pre 1.ročník gymnázií. Bratislava, Slovensko: EXPOL 

PEDAGOGIKA s.r.o. 

Randall, J. (2018). Advanced Chemistry with Vernier. Beaverton, USA: Vernier Software & Technology 
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VPLYV TEPLOTY NA RÝCHLOSŤ ROZKLADU PEROXIDU VODÍKA  
Tematický celok / Téma ISCED / Odporúčaný ročník 

Chemické reakcie, chemické rovnice  / Faktory 
ovplyvňujúce rýchlosť chemických reakcií 

ISCED 3 / 1.ročník 

Ciele 

Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti Žiakom rozvíjané spôsobilosti 

• Vysvetliť podstatu vplyvu teploty na rýchlosť 
chemickej reakcie. 

• Overiť vplyv teploty na rýchlosť priebehu chemickej 
reakcie počítačom podporovaným experimentom. 

• Vyhodnotiť grafický záznam experimentu vplyvu 
teploty na rýchlosť chemickej reakcie. 

• Porovnať  grafický záznam kriviek reakcií 
prebiehajúcich pri rôznej teplote. 

• Spracovať hodnoty nameraných dát do tabuľky. 
 

• Manipulovať s pomôckami/softvérom 

• Pozorovať/merať 

• Zaznamenávať výsledky pozorovania a merania 

• Diskutovať o obmedzeniach/predpokladoch 
realizovaného experimentálneho postupu 

• Formulovať závery 
 

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti  

• Vedieť definovať rýchlosť chemickej reakcie. 

• Ovládať základy práce s meracím systémom pre realizáciu počítačom podporovaného experimentu. Vedieť 
ho prepojiť so senzorom tlaku plynu a notebookom, orientovať sa v základnej ponuke programu, ktorý 
umožňuje meranie dát pomocou senzora tlaku plynu, zmeniť frekvenciu merania. 

Riešený didaktický problém 

Na úrovni strednej školy sa často uskutočňujú experimenty k téme Vplyv faktorov na rýchlosť chemickej 

reakcie, len na základe pozorovania. Počítačový merací systém umožní žiakom určovať a zaznamenať hodnoty 

meniaceho sa tlaku plynného produktu (kyslíka) v priebehu rozkladu peroxidu vodíka pri rôznej teplote.  Žiaci 

tak môžu zaznamenať meraný tlak plynu v malých intervaloch, sledovať paralelnú súčasnú tvorbu grafického 

záznamu, namerané dáta uložiť a následne ich vyhodnotiť. 

Dominantné vyučovacie metódy a formy Príprava učiteľa a pomôcky 

• riadené bádanie 

• skupinová forma (5-7 dvojíc žiakov) 

• rozhovor 

 

• notebook príp. počítač so softvérom Logger Pro 3  

• meracia interfejsová jednotka LabQuest 2 

• senzor tlaku plynu ale senzo CO2 

• teplotný senzor 

• 200 ml Erlenmayerova banka (2 ks) 

• 50 ml odmerný valec (2 ks) 

• 600 ml kadička 

• magnetická miešačka s miešadielkom 

• 1,5 % roztok H2O2 (2x30 ml) 

• roztok KI s koncentráciou 0,5 mol.dm-3 

• ľad 

• teplá voda z vodovodu 
Realizovateľné s použitím digitálnych nástrojov.  

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov 

Formatívne hodnotenie - metakognícia 

 

Autori: Monika Antušová, Mária Babinčáková 
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VPLYV TEPLOTY NA RÝCHLOSŤ ROZKLADU PEROXIDU VODÍKA  

ÚVOD  
Predložená metodika je založená na realizácii počítačom podporovaného experimentu (PPE) k téme Vplyv teploty na 

rýchlosť chemickej reakcie. V rámci PPE žiaci budú skúmať vplyv teploty na priebeh rozkladu peroxidu vodíka katalyzovaného 

jodidom draselným. Metodika napomáha lepšie pochopiť význam teploty v priebehu chemických reakcií a prehĺbiť poznatky 

nielen z reakčnej kinetiky, ale aj o vlastností a chemickom rozklade peroxidu vodíka. Na konci experimentu by mali žiaci vedieť 

vysvetliť ako teplota ovplyvňuje rýchlosť chemickej reakcie a prečo na meranie pre zber dát použili senzor tlaku plynu. Na 

základe PPE žiaci spracujú  získané dáta a interpretované výsledky sformulujú do záverov. 

Metodika nadväzuje na systém metodík k téme Faktory ovplyvňujúce rýchlosť chemických reakcií s využitím počítačom 

podporovaných experimentov. 

Poznámka: 

Aktivita môže byť zaradená do vyučovacej hodiny ako interaktívna demonštrácia alebo ako riadené bádanie, ktoré vedie 

učiteľ ako laboratórne cvičenie pre skupinovú prácu žiakov. 

Pred začatím aktivity má učiteľ pripravené chemikálie, počítač alebo notebook pripojený k meracej jednotke so senzorom 

tlaku plynu a spustený program, v ktorom bude pracovať. V prípade interaktívnej demonštrácie je počítač prepojený 

s dataprojektorom. Ak sa experiment bude realizovať ako riadené bádanie v rámci laboratórneho cvičenia formou 

skupinovej práce žiakov je potrebné, aby mu predchádzal nácvik práce s meracím systémom. Žiaci musia vedieť pripojiť 

senzor tlaku plynu k interfejsu, prepojiť interfejs s počítačom alebo notebookom, ďalej orientovať sa v ponuke programu, 

ktorý umožňuje zber dát pomocou senzora tlaku plynu a vedieť zmeniť štandardnú frekvenciu merania. Pri laboratórnom 

cvičení volí učiteľ počet žiakov v skupine podľa počtu meracích jednotiek. Učiteľ pred začatím experimentu rozdá žiakom 

pracovné listy. 

PRIEBEH VÝUČBY  

EVOKÁCIA: 
Učiteľ diskutuje so žiakmi o poznatkoch o chemických reakciách, o príkladoch z bežného života, o tom, aký vplyv má zvýšenie 

alebo zníženie teploty na javy a procesy okolo nás.  

Otázky a úlohy pre žiakov: 

• Vieme, že rýchlosť chemických reakcií  nie je vždy rovnaká. Ako vieme ovplyvniť rýchlosť chemických reakcií? 

• Ako je definovaná rýchlosť chemických reakcií? 

• Aké sú podmienky úspešného priebehu chemickej reakcie? 

• K akým procesom dochádza na potravinách, ktoré nie sú správne uskladnené? 

• Aký je význam chladničky/mrazničky pri skladovaní potravín? 

• Aký je význam tlakového hrnca pri príprave pokrmov? 

• Ako je možné predísť znehodnoteniu potravín? Ktorý faktor, tu zohráva dôležitú úlohu? 

• Napíšte rovnicu rozkladu peroxidu vodíka (H2O2) za použitia jodidu draselného (KI) ako katalyzátora a vyčíslite ju. 

• Pri experimente budeme využívať senzor tlaku plynu. Zdôvodnite prečo. 

• Napíšte predpoklad, ako bude prebiehať rozklad peroxidu vodíka pri rôznych teplotách. 

• Vysvetlite, prečo má rôzna teplota vplyv na rýchlosť chemickej reakcie. 
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UVEDOMENIE SI VÝZNAMU: 
Žiaci si prečítajú text v Pracovnom liste. Na základe informácii z textu vypracujú Úlohu 1.  

 

Peroxid vodíka je dvojprvková zlúčenina kyslíka a vodíka. Jeho vzorec je H2O2. Ako 3% vodný roztok sa peroxid vodíka 

používa na dezinfekciu rán. Tiež sa využíva na bielenie celulózy, zubov, melírovanie a pod. Koncentrovaný peroxid vodíka 

spôsobuje silné popáleniny a poleptanie. 

Peroxid vodíka je nestabilný a pomaly sa rozkladá na vodu a kyslík v prítomnosti zásady alebo katalyzátora. Ako 

katalyzátory sa najčastejšie používajú burel (MnO2) a jodid draselný (KI). Vzhľadom na svoju nestabilitu, sa peroxid vodíka 

zvyčajne skladuje so stabilizátorom v slabo kyslom roztoku. 

Úloha 1. Napíšte vyčíslenú rovnicu rozkladu peroxidu vodíka za prítomnosti katalyzátora jodidu draselného. Pomenujte 

reaktanty a produkty reakcie. 

𝟐 𝑯𝟐𝑶𝟐
𝑲𝑰
→ 𝟐 𝑯𝟐𝑶 +𝑶𝟐 

Reaktanty – peroxid vodíka, katalyzátor – jodid draselný, produkty – voda a kyslík 

 

Na skúmanie vplyvu teploty na rozklad peroxidu vodíka (katalyzovaného KI) využijeme počítačom podporovaný 

experiment (PPE).  

Žiaci uskutočňujú PPE podľa postupu v pracovnom liste a riešia nasledujúce problémové úlohy:  

1. Zistite ako teplota ovplyvňuje priebeh rozkladu peroxidu vodíka. 

2. Merajte tlak kyslíka vznikajúceho rozkladom peroxidu vodíka pri rôznych teplotách. 

Vplyv teploty na priebeh rozkladu peroxidu vodíka budú žiaci skúmať pri dvoch rôznych teplotách vodného kúpeľa, a to 

s ľadom a v teplej vode (z vodovodu). Ich úlohou je porovnať grafický záznam kriviek závislosti tlaku plynu od času reakcií 

prebiehajúcich pri rôznej teplote a spracovať hodnoty nameraných dát do tabuľky. 

Žiaci na základe PPE spracujú získané dáta do tabuľky, vyhodnotia získané dáta a sformulujú závery. 

Úloha 2. Prakticky overte ako teplota ovplyvňuje rozklad peroxidu vodíka. Merajte tlak kyslíka vznikajúceho pri rozklade 

peroxidu vodíka pri rôznych teplotách. 

Pomôcky:  

• merací systém Vernier 

• meracia interfejsová jednotka LabQuest 2 

• notebook 

• softvér Logger Pro 3 

• senzor tlaku plynu s plastovou hadičkou a 

gumenou dvojotvorovou zátkou a s 20 ml 

injekčnou striekačkou 

• teplotný senzor 

• 200 ml Erlenmayerova banka (2 ks) 

• 50 ml odmerný valec (2 ks) 

• 600 ml kadička 

• magnetické miešadlo 

• miešadielko 

 Chemikálie:  

 • 1,5 % roztok H2O2 (2x30 ml) 

• roztok KI s koncentráciou 0,5 mol.dm-3 (2x10 ml) 

• ľad 

• teplá voda z vodovodu  

 Postup práce: 

1. Do 200 ml Erlenmayerovej banky nalejte 30 ml 1,5 % roztoku peroxidu vodíka a vložte miešadielko. Banku uzatvorte 

gumenou dvojotvorovou zátkou. Na jeden otvor pripevnite dvojcestný ventil. Skontrolujte, či je uzavretý a potom 

naň pripojte striekačku s 10 ml  roztoku jodidu draselného s koncentráciou 0,5 mol.dm-3. Do druhého otvoru 

vsuňte plastovú hadičku spojenú so senzorom tlaku plynu. Banku potom postavte do 600 ml kadičky naplnenej 

aspoň do polovice ľadom. Kadičku s bankou položte na magnetické miešadlo. 
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2. Odmerajte teplotu vodného kúpeľa pomocou senzora teploty a hodnotu zapíšte do Tabuľky 1. 

3. Pripojte senzor tlaku plynu na LabQeust 2 a notebook. 

4. V programe LoggerPro 3 v menu Experiment → Zber dát → Trvanie merania nastavte meranie na zaznamenávanie 

jedného údaju za sekundu a trvanie experimentu nastavte na 60 sekúnd.  

5. Zapnite magnetické miešadlo a začnite zber dát. Po asi 10 sekundách otvorte ventil, stlačte piest  striekačky 

a všetkých 10 ml roztoku KI pridajte do banky. Uzatvorte ventil. 

6. Opatrne odstráňte striekačku, neotvárajte však dvojcestný ventil na uvoľnenie tlaku v banke.  

7. Kliknite na tlačidlo Statistics . Zobrazia sa rozličné štatistické hodnoty vrátane minimálnej a maximálnej hodnoty 

tlaku.  

8. Namerané hodnoty maximálneho tlaku, minimálneho tlaku a zmeny tlaku zapíšte do Tabuľky 1.  

9. Po kliknutí na Zber dát sa objaví ponuka, z ktorej vyberte možnosť Uložiť posledné meranie. 

10. Pripravte sa na meranie č. 2. 

11. Do čistej a  suchej Erlenmayerovej banky nalejte 30 ml 1,5 % roztoku peroxidu vodíka na druhé meranie. Zopakujte 

jednotlivé kroky 1 - 8 a uskutočnite druhý experiment s rovnakým množstvom a koncentráciou KI, ale banku 

tentoraz vložte do 600 ml kadičky s teplou vodou z vodovodu. Odmerajte teplotu vodného kúpeľa a teplotu 

zapíšte do Tabuľky 1. 

 

Tab. 1 Hodnoty tlaku plynu namerané pri rôznej teplote vodného kúpeľa 

 Meranie č. 1 voda s ľadom Meranie č.2 teplá voda 

Teplota vodného kúpeľa [°C] 0 40 

Objem  1,5 % H2O2 [ml] 30 30 

Objem KI s c=0,5mol.dm-3[ml] 10 10 

Maximálny tlak [kPa] 106,78 117,69 

Minimálny tlak [kPa] 97,56 100,13 

Zmena tlaku [kPa] 9,22 17,56 

Poznámka: 

Pri tomto experimente dochádza ku dvom reakciám – ku uvedenému katalytickému rozkladu H2O2 a k reakcii H2O2 s KI. 

Katalytický rozklad peroxidu vodíka umožňuje prítomný jodid draselný – peroxid vodíka sa tak rozkladá na vodu a kyslík, 

ktorý je možné dokázať tlejúcou drevenou špajľou. Reakciou peroxidu vodíka s jodidom draselným vzniká jód (žltohnedé 

zafarbenie) a hydroxid draselný. Vzniknutý jód je možno dokázať prikvapnutím škrobu. 

2 𝐻2𝑂2 → 2 𝐻2𝑂 + 𝑂2 

𝐻2𝑂2 + 2 𝐾𝐼 → 2 𝐾𝑂𝐻 + 𝐼2 

3 𝐻2𝑂2 + 2 𝐾𝐼 →  2 𝐾𝑂𝐻 + 𝐼2 + 𝑂2 + 2 𝐻2𝑂 

Poznámka: 

Množstvo vznikajúceho produktu možno pozorovať rôznymi spôsobmi. Ak medzi reaktantmi nie je plynná látka, ale plyn 

je jedným z produktov, možno reakciu pozorovať pomocou senzora tlaku plynu nakoľko to indikuje vznikajúci produkt.  

Z krivky tlaku plynu je možné zistiť dve základné informácie: absolútnu hodnotu tlaku plynu, ktorá súvisí s  množstvom 

vzniknutého produktu a strmosť krivky udávajúcu rýchlosť vzniku plynného produktu. Žiaci môžu sledovať strmosť krivky 

nárastu tlaku plynu, resp. koncentrácie O2 alebo množstvo uvoľneného O2 v určitom čase. 

Jedným z cieľov úlohy je porovnať priebeh grafických záznamov rozkladu peroxidu vodíka, a preto je dôležité odmerať 

presné objemy.  

Je potrebné dávať pozor na dôkladné uzavretie Erlenmayerovej banky zátkou, inak dôjde k úniku plynu a tým poklesne 

tlak plynu – je to možné pozorovať v grafe. Na zátku by sa  však počas experimentu nemalo príliš a striedavo tlačiť, nakoľko 

aj náhle zatlačenie na zátku má vplyv na tlak plynu v banke – náhle stúpne.  
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V Úlohe 3 majú žiaci graficky zakresliť  priebeh reakcie. K dispozícii je ukážka grafu získaného meraním pomocou systéme 

Vernier. 

 

Úloha 3. Prekreslite graf získaný sledovaním vplyvu teploty na rýchlosť rozkladu peroxidu vodíka. 

 

Obr. 1 Príklad grafov: Závislosť tlaku plynu od času 

 

Otázky pre žiakov zamerané na analýzu nameraných dát: 

Úloha 4. Odpovedzte na nasledujúce otázky: 

1. Napíšte, ako vplýva teplota na rýchlosť chemickej reakcie. 

Pri teplote vodného kúpeľa 40°C.  

2. S čím súvisí nárast tlaku plynu, ktorý ste pozorovali v grafickom priebehu rozkladu peroxidu vodíka? 

Nárast tlaku plynu súvisí s koncentráciou resp. množstvom vznikajúceho kyslíka.  

3. Podčiarknite správne tvrdenie: 

Vyššia teplota spôsobuje väčšiu/menšiu kinetickú energiu častíc látok, takže sa častice pomalšie/rýchlejšie pohybujú 

a tak môže dôjsť k zvyšovaniu/znižovaniu počtu účinných zrážok. 

4. Pri experimente ste používali senzor tlaku plynu. Zdôvodnite prečo. 

Merali sme tlak vznikajúceho plynu – kyslíka. 

 

Otázky pre žiakov na vyvodenie záverov z experimentovania uvedené v pracovnom liste: 

Úloha 5. Na základe počítačom podporovaného experimentu sformulujte záver.  

a) Vysvetlite, prečo pri vyššej teplote prebieha reakcia rýchlejšie. 

Pri vyššej teplote majú častice väčšiu kinetickú energiu, čím sa zväčší počet častíc s aktivačnou energiou. Pri vyššej 

teplote sa častice látok častejšie a silnejšie zrážajú. Dochádza k zväčšovaniu počtu účinných zrážok, čo spôsobuje 

zvýšenie rýchlosti chemickej reakcie. 

b) Ako sa prejavila väčšia rýchlosť chemickej reakcie v grafe závislosti tlaku plynu od času? 

Väčšia rýchlosť chemickej reakcie sa prejavila rýchlejším/strmším nárastom tlaku kyslíka v systéme. 
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REFLEXIA: 
Ako nástroj pre reflexiu použijeme metakogníciu.  

Poznámka:  

Termínom metakognícia nazývame schopnosť žiakov analyzovať vlastné učenie sa a toto učenie efektívne riadiť. Žiaci si 

uvedomia, čo a ako sa naučili, zatrieďujú, systematizujú a upevňujú nové vedomosti (čo už o téme vedia, čo si potvrdili, čo 

vyvrátili, čo spresnili, na aké otázky stále nepoznajú odpoveď, čo by ešte chceli o téme vedieť a pod.). 

Úloha 6. Vyplňte sebahodnotiacu kartu žiaka. 

 

Pravdivo sa vyjadri k tvrdeniam Samostatne S pomocou 
S veľkou 
pomocou 

Poznám podmienky, ktoré musia byť splnené, aby sa reaktanty 
premenili na produkty. 

   

Viem definovať rýchlosť chemických reakcií.    

Viem vymenovať faktory, ktoré ovplyvňujú rýchlosť chemických 
reakcií. 

   

Viem vysvetliť, ako teplota ovplyvňuje rýchlosť chemických reakcií.    

Poznám aspoň 2 príklady z bežného života, v ktorých rýchlosť 
chemických reakcií ovplyvňujeme teplotou. 

   

Viem uskutočniť pokus na overenie vplyvu teploty na rýchlosť 
chemickej reakcie. 

   

 

POSTREHY A ZISTENIA Z VÝUČBY 
Potrebné laboratórne sklo – je problém nájsť banky s daným objemom a s priemerom vhodným pre zátku s ventilom. 

Realizácia danej aktivity vyžaduje ovládanie práce so senzorom tlaku plynu meracieho systému Vernier  

Závery z overovania metodiky: aplikácia PPE podporila samostatnosť žiakov, záujem, prácu v skupinách, opodstatnené 

využívanie digitálnych technológii na podporu učenia a rozvoj zručností ako sú zaznamenávať výsledky pozorovania 

a merania, určiť vzťahy medzi sledovanými veličinami (tlak plynu, čas) na základe grafu,  argumentovať  a zovšeobecniť 

výsledky. 

Pracovný list je veľmi dobre vypracovaný aj z didaktického aj zo štylistického hľadiska, je prehľadný a obsahuje optimálny 

počet úloh, ktoré sú primerané k vstupným žiakov. Sebahodnotiaca karta je tiež ľahko a rýchlo vyplniteľná, čo je veľkou 

výhodou pre žiakov a sprostredkúva rýchlu spätnú väzbu učiteľovi. 

ALTERNATÍVY METODIKY  
Experiment je možné zaradiť aj do výučby ďalších tém ako sú Exotermické reakcie a Zlúčeniny vodíka resp. kyslíka. 

Pri experimente je možné na meranie teploty vodného kúpeľa použiť aj laboratórny teplomer. 

136



  

  

Experiment je možné realizovať aj prostredníctvom počítačového meracieho systému Coach.  

Alternatívou je meranie tlaku plynu pomocou senzora O2. 
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VPLYV KATALYZÁTOROV NA RÝCHLOSŤ ROZKLADU 

PEROXIDU VODÍKA 
Tematický celok / Téma ISCED / Odporúčaný ročník 

Chemické reakcie, chemické rovnice/ Faktory 
ovplyvňujúce rýchlosť chemických reakcií 

ISCED 3 / 1.ročník 
2 vyučovacie hodiny 
Metodika nadväzuje na systém metodík k téme Faktory 
ovplyvňujúce rýchlosť chemických reakcií 

Ciele 

Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti Žiakom rozvíjané spôsobilosti 

• Vysvetliť podstatu vplyvu katalyzátorov rýchlosť 
chemickej reakcie. 

• Overiť vplyv katalyzátorov na rýchlosť priebehu 
chemickej reakcie počítačom podporovaným 
experimentom. 

• Vyhodnotiť grafický záznam experimentu vplyvu 
katalyzátorov na rýchlosť chemickej reakcie. 

• Porovnať  grafický záznam kriviek reakcií 
prebiehajúcich za prítomnosti rôznych 
katalyzátorov. 

• Spracovať hodnoty nameraných dát do tabuľky. 
 

• Manipulovať s pomôckami/softvérom 

• Pozorovať/merať 

• Určovať vzťahy medzi premennými veličinami, 
napr. na základe grafov 

• Formulovať závery 

• Diskutovať/obhajovať výsledky/ argumentovať 

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti  

• Charakterizovať chemické reakcie. 

• Definovať podmienky pre úspešný priebeh chemickej reakcie. 

• Ovládať prácu s meracím systémom Vernier a orientovať sa v programe LoggerPro3. 

Riešený didaktický problém 

Na úrovni strednej školy sa často uskutočňujú experimenty k téme Vplyv faktorov na rýchlosť chemickej 

reakcie, len na základe pozorovania. Počítačový merací systém Vernier umožní žiakom určovať a zaznamenať 

hodnoty meniaceho sa tlaku plynného produktu (kyslíka) v priebehu rozkladu peroxidu vodíka. Žiaci tak môžu 

zaznamenať meraný tlak plynu v malých intervaloch, sledovať paralelnú súčasnú tvorbu grafického záznamu, 

namerané dáta uložiť a následne ich vyhodnotiť. 

Dominantné vyučovacie metódy a formy Príprava učiteľa a pomôcky 

• riadené bádanie 

• počítačom podporovaný experiment 

• laboratórne cvičenie – skupinová forma práce (max. 
5 dvojíc žiakov) v závislosti od počtu meracích 
jednotiek 
 

 

• LabQuest 

• počítač a program LoggerPro 

• Vernier senzor tlaku plynu s  plastovou hadičkou 
a gumenou dvojotvorovou zátkou 

• 5 x Erlenmayerova banka – aby sedela zátka do 
hrdla 

• odmerné valce 

• magnetické miešadlo 

• 20 ml injekčná striekačka 

• 3 % roztok H2O2 

• roztok KI (c = 1 mol/dm-3) 

• ½ lyžička MnO2 
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• 2,5 ml kyselina sírová (c = 0,5 mol·dm-3) 

• 2,5 ml kyseliny trihydrogénfosforečná  
(c = 0,5 mol·dm-3) 

• 1 lyžička železné piliny 
Realizovateľné s použitím digitálnych nástrojov.  

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov 

Formatívne hodnotenie  ̶  Sebareflexia po skupinovej spolupráci 

 

Autori: Monika Antušová, Mária Babinčáková 
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VPLYV KATALYZÁTOROV NA RÝCHLOSŤ ROZKLADU  

PEROXIDU VODÍKA   

ÚVOD  
Predložená metodika je založená na realizácii počítačom podporovaného experimentu (PPE) k téme Vplyv katalyzátorov 

na rýchlosť chemickej reakcie. V rámci PPE žiaci budú skúmať vplyv katalyzátorov na rýchlosť rozkladu peroxidu vodíka. Na 

konci experimentu by mali žiaci vedieť vysvetliť ako katalyzátor ovplyvňuje rýchlosť chemickej reakcie a prečo na meranie pre 

zber dát použili senzor tlaku plynu. Na základe PPE žiaci spracujú získané dáta a interpretované výsledky sformulujú do 

záverov.  

Metodika nadväzuje na systém metodík k téme Faktory ovplyvňujúce rýchlosť chemických reakcií s využitím počítačom 

podporovaných experimentov. 

Poznámka: 

Aktivita môže byť zaradená do vyučovacej hodiny ako interaktívna demonštrácia alebo ako riadené bádanie, ktoré vedie 

učiteľ ako laboratórne cvičenie pre skupinovú prácu žiakov. 

Pred začatím aktivity má učiteľ pripravené chemikálie, počítač alebo notebook pripojený k meracej jednotke so senzorom 

tlaku plynu a spustený program, v ktorom bude pracovať. V prípade interaktívnej demonštrácie je počítač prepojený 

s dataprojektorom. Ak sa experiment bude realizovať ako riadené bádanie v rámci laboratórneho cvičenia formou 

skupinovej práce žiakov je potrebné, aby mu predchádzal nácvik práce s meracím systémom. Žiaci musia vedieť pripojiť 

senzor tlaku plynu k interfejsu, prepojiť interfejs s počítačom alebo notebookom, ďalej orientovať sa v ponuke programu, 

ktorý umožňuje zber dát pomocou senzora tlaku plynu a vedieť zmeniť štandardnú frekvenciu merania. Pri laboratórnom 

cvičení volí učiteľ počet žiakov v skupine podľa počtu meracích jednotiek. Učiteľ pred začatím experimentu rozdá žiakom 

pracovné listy. 

PRIEBEH VÝUČBY  

EVOKÁCIA   
V rámci evokácie si žiaci prečítajú krátky úvodný text v Pracovnom liste. Učiteľ môže so žiakmi zopakovať poznatky 

z predchádzajúcich hodín metódou otázok a odpovedí, napr. učiteľ položí prvú otázku: „Prečo je pri chemickej reakcii dôležitá 

správna orientácia častíc?“, vyvolá jedného žiaka, ten odpovie: „Správna orientácia častíc je dôležitá pre účinnú zrážku 

častíc.“ Daný žiak položí ďalšiu otázku a vyvolá jedného zo spolužiakov, ktorý na ňu odpovie. Proces sa opakuje. 

Úvodný text v Pracovnom liste: 

Chemické reakcie vieme na základe rýchlosti rozdeliť na rýchle a pomalé. Rýchlosť chemických reakcií je možné 

ovplyvňovať. Medzi faktory ovplyvňujúce rýchlosť chemických reakcií patria teplota, koncentrácie reaktantov, veľkosť 

povrchu reaktantov a prítomnosť katalyzátora. 

Čo je to katalyzátor? Aký je rozdiel medzi katalyzátorom a inhibítorom? Aký vplyv má katalyzátor na veľkosť aktivačnej 

energie? Je možné tento vplyv aj graficky znázorniť? 

Riešte nasledujúce úlohy a dozviete sa odpovede na uvedené otázky. 

UVEDOMENIE SI VÝZNAMU  
Žiaci budú prakticky overovať vplyv rôznych látok na rýchlosť chemickej reakcie rozkladu peroxidu vodíka podľa postupu 

v Pracovnom liste a doplnia namerané hodnoty do Tabuľky 1 (Úloha 1). V Úlohe 2 žiaci prekreslia graf priebehu jednotlivých 
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reakcií. Úloha 3 je zameraná na vysvetlenie a rozpracovanie meraní. K dispozícii máte ukážku grafu priebehu meraní, aj 

vyplnenú tabuľku s hodnotami tlaku plynu. 

Úloha 1. Zistite, ktoré z látok urýchľujú a ktoré spomaľujú priebeh chemickej reakcie. 

Pomôcky: 

• LabQuest počítač a program LoggerPro 

• Vernier senzor tlaku plynu s plastovou hadičkou 

a gumenou dvojotvorovou zátkou 

• 200 ml Erlenmayerova banka 

• 10 ml odmerné valce 

• magnetické miešadlo s miešadielkom 

• 20 ml injekčná striekačka 

Chemikálie: 

• peroxid vodíka (w = 3 %) 

• železné piliny 

• oxid manganičitý 

• kyselina trihydrogénfosforečná (c= 0,5 mol.dm-3) 

• kyselina sírová (c = 0,5 mol.dm-3) 

• jodid draselný (c = 1 mol.dm-3) 

Postup: 

Budete pozorovať priebeh chemických reakcií, prebiehajúci podľa nasledovných chemických rovníc: 

a) 2 𝐻2𝑂2
𝑀𝑛𝑂2
→   2 𝐻2𝑂 + 𝑂2 

b) 2 𝐻2𝑂2
𝐾𝐼
→ 2 𝐻2𝑂 + 𝑂2 

c) 2 𝐻2𝑂2
𝐻2𝑆𝑂4
→   2 𝐻2𝑂 + 𝑂2 

d) 2 𝐻2𝑂2
𝐹𝑒
→ 2 𝐻2𝑂 + 𝑂2 

e) 2 𝐻2𝑂2
𝐻3𝑃𝑂4
→    2 𝐻2𝑂 + 𝑂2 

Pri meraní budete používať systém Vernier so senzorom merajúcim tlak plynu. 

1. Do 200 ml Erlenmayerovej banky vsypte malú lyžičku železných pilín. Banku 

uzatvorte gumenou dvojotvorovou zátkou. Na jeden otvor pripevnite 

dvojcestný ventil. Skontrolujte, či je uzavretý a potom naň pripojte striekačku 

s 5 ml 3% roztoku peroxidu vodíka. Do druhého otvoru vsuňte plastovú 

hadičku spojenú so senzorom tlaku plynu. Pripojte senzor tlaku plynu na 

LabQeust a počítač, viď Obr. 1. 

2. V programe LoggerPro v menu Experiment → Zber dát nastavte meranie na 

zaznamenávanie 1 údaju za sekundu a trvanie pokusu nastavíme na 

60 sekúnd. 

Obr. 1 Aparatúra 

3. Začnite zber dát. Po asi 10 sekundách otvorte ventil, stlačte piest  striekačky a všetkých 5 ml roztoku H2O2 pridajte 

do banky. Zatvorte dvojcestný ventil. Zber dát sa zastaví po 60 sekundách. 

4. Opatrne odstráňte striekačku, neotvárajte dvojcestný ventil na uvoľnenie tlaku v banke. Pripravte si meranie č. 2. 

Pripravte si čistú a suchú banku na druhé meranie. Do suchej 200 ml Erlenmayerovej banky pridajte polovicu malej 

lyžičky MnO2 a do striekačky opäť 5 ml roztoku peroxidu vodíka. Do banky vložte magnetické miešadlo a banku 

položte na magnetickú miešačku. Po kliknutí na Zber dát sa objaví ponuka, z ktorej vyberte možnosť Uložiť posledné 

meranie. 

5. Údaje z druhého pokusu zapíšte do Tabuľky 1. 

6. Rovnako zopakujte tretie až piate meranie postupne s 2,5 ml kyseliny sírovej s c = 0,5 mol·dm-3, s 5 ml jodidu 

draselného s c = 1 mol·dm-3 a s 2,5 ml kyseliny trihydrogénfosforečnej s c = 0,5 mol·dm-3, pričom v striekačke budete 

mať pri každom pokuse 5 ml 3% roztoku peroxidu vodíka. 

7. Údaje z každého merania zaznamenajte do Tabuľky 1. 
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Tab. 1 Namerané hodnoty 

 Meranie č. 1 Meranie č.2 Meranie č.3 Meranie č.4 Meranie č.5 

Peroxid vodíka (w = 3%) [ml] 5 5 5 5 5 

Katalyzátor 
Fe MnO2 

H2SO4  
c = 0,5 mol·dm-3 

KI  
c = 1 mol·dm-3 

H3PO4  
c = 0,5 mol·dm-3 

Množstvo katalyzátora 1 lyžička ½ lyžičky 2,5 ml 5 ml 2,5 ml 

Maximálny tlak [kPa] 98,52 129,88 98,52 118,23 97,85 

Začiatočný tlak [kPa] 95,96 96,72 95,43 95,64 95,53 

Zmena tlaku [kPa] 2,56 33,16 3,09 22,59 2,32 

Poznámka: 

Pri tomto experimente dochádza ku dvom reakciám – ku uvedenému katalytickému rozkladu H2O2 a k reakcii H2O2 s KI. 

Katalytický rozklad peroxidu vodíka umožňuje prítomný jodid draselný – peroxid vodíka sa tak rozkladá na vodu a kyslík, 

ktorý je možné dokázať tlejúcou drevenou špajľou. Reakciou peroxidu vodíka s jodidom draselným vzniká jód (žltohnedé 

zafarbenie) a hydroxid draselný. Vzniknutý jód je možno dokázať prikvapnutím škrobu. 

2 𝐻2𝑂2 → 2 𝐻2𝑂 + 𝑂2 

𝐻2𝑂2 + 2 𝐾𝐼 → 2 𝐾𝑂𝐻 + 𝐼2 

3 𝐻2𝑂2 + 2 𝐾𝐼 →  2 𝐾𝑂𝐻 + 𝐼2 + 𝑂2 + 2 𝐻2𝑂 

Poznámka: 

Množstvo vznikajúceho produktu možno pozorovať rôznymi spôsobmi. Ak medzi reaktantmi nie je plynná látka, ale plyn 

je jedným z produktov, možno reakciu pozorovať pomocou senzora tlaku plynu nakoľko to indikuje vznikajúci produkt.  

Z krivky tlaku plynu je možné zistiť dve základné informácie: absolútnu hodnotu tlaku plynu, ktorá súvisí s  množstvom 

vzniknutého produktu a strmosť krivky udávajúcu rýchlosť vzniku plynného produktu. Žiaci môžu sledovať strmosť krivky 

nárastu tlaku plynu, resp. koncentrácie O2 alebo množstvo uvoľneného O2 v určitom čase. 

Jedným z cieľov úlohy je porovnať priebeh grafických záznamov rozkladu peroxidu vodíka, a preto je dôležité odmerať 

presné objemy.  

Je potrebné dávať pozor na dôkladné uzavretie Erlenmayerovej banky zátkou, inak dôjde k úniku plynu a tým poklesne 

tlak plynu – je to možné pozorovať v grafe. Na zátku by sa  však počas experimentu nemalo príliš a striedavo tlačiť, nakoľko 

aj náhle zatlačenie na zátku má vplyv na tlak plynu v banke – náhle stúpne. 

Úloha 2. Zakreslite graf získaný sledovaním vplyvu katalyzátorov na rýchlosť rozkladu peroxidu vodíka.  

 

Obr. 2 Graf závislostí tlaku plynu od času v prítomnosti katalyzátorov 
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Úloha 3. Dozvedeli ste sa, že niektoré látky chemické reakcie urýchľujú a niektoré ich naopak spomaľujú. Odpovedzte na 

nasledujúce otázky. 

a) Zdôvodnite, prečo ste k pozorovaniu rozkladu peroxidu vodíka používali senzor tlaku plynu. 

Senzor tlaku plynu sme používali, pretože pri danej reakcii vznikal plyn – kyslík. So zvyšujúcim sa tlaku plynu sa 

zvyšovalo aj množstvo plynu. 

b) Napíšte, ktoré látky môžeme považovať za katalyzátory chemickej reakcie rozkladu peroxidu vodíka? Zdôvodnite 

prečo. 

Katalyzátory – MnO2, KI, pretože v ich prítomnosti prebehol rozklad peroxidu vodíka rýchlejšie. To sa preukázalo 

zvýšením tlaku plynu. Zmena tlaku plynu bola pomerne veľká. 

c) Napíšte, ktoré látky pôsobili ako inhibítory chemickej reakcie rozkladu peroxidu vodíka? Zdôvodnite prečo. 

Inhibítory – Fe, H2SO4, H3PO4, pretože v ich prítomnosti prebehol rozklad peroxidu vodíka pomalšie. Zmena tlaku plynu 

bola nízka. 

V Úlohe 4 majú žiaci k dispozícii dva grafy – graf katalyzovanej a nekatalyzovanej reakcie. Úlohou žiakov je na základe 

uvedených grafov popísať, ako katalyzátor ovplyvňuje veľkosť aktivačnej energie. V Úlohe 5 je teoretické zhrnutie, kde žiaci 

majú doplniť slová do textu. Úloha 6 je zameraná na čítanie s porozumením. Žiaci si prečítajú text a následne vypíšu využitie 

katalyzátorov a inhibítorov v praxi. 

Úloha 4. O aktivačnej energii vieme, že je to energia potrebná na to, aby pri vzájomnom stretnutí dvoch molekúl prebehla 

chemická reakcia. Pod pojmom aktivačná energia môžeme rozumieť aj akúsi bariéru, ktorú molekuly musia 

prekonať, aby prebehla chemická reakcia. Obr. 3 znázorňuje priebeh nekatalyzovanej chemickej reakcie. Obr.  4 

znázorňuje priebeh katalyzovanej chemickej reakcie. Na základe týchto dvoch obrázkov popíšte vplyv katalyzátora 

na veľkosť aktivačnej energie. 

 

Obr. 3 Graf nekatalyzovanej reakcie Obr. 4 Graf katalyzovanej reakcie 

Vysvetlivky: EA – aktivačná energia; A+B – reaktanty; AB – produkty; K – katalyzátor; AK – medziprodukt 

Katalyzátor znižuje aktivačnú energiu, preto reakcie za prítomnosti katalyzátora prebehne rýchlejšie. 

 

 

 

E EA nekatylyzovanej reakcie
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AB 

EA 
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Úloha 5. Doplňte text: 

Katalyzátor je chemická látka, ktorá urýchľuje chemické reakcie. Katalyzátor vychádza z reakcie v rovnakom množstve 

ako do nej vstupuje. Inhibítor je chemická látka, ktorá spomaľuje chemické reakcie. Katalyzátor ovplyvňuje veľkosť 

aktivačnej energie tým, že ju znižuje, preto prebieha katalyzovaná reakcia rýchlejšie ako nekatalyzovaná. 

Úloha 6. Prečítajte si nasledujúci text a vypíšte príklady využitia katalyzátorov v bežnom živote aj v priemysle. 

Katalyzátory sú jednoducho povedané urýchľovače. Tieto látky neovplyvňujú priebeh chemickej reakcie v zmysle vzniku 

nových/iných produktov. Ovplyvňujú len rýchlosť chemickej reakcie. Počas katalyzovanej chemickej reakcie nedochádza 

k spotrebe katalyzátora. Katalyzátory, ktoré spomaľujú chemické reakcie sa nazývajú inhibítory. 

Na prvý pohľad sa možno zdá, že katalyzátory sú látky patriace len do chemického laboratória. To však nie je pravda. 

V ľudskom tele sa nachádza množstvo takýchto látok, ktorým sa hovorí biokatalyzátory. Sú to predovšetkým enzýmy, 

hormóny, vitamíny. Úlohou enzýmov je urýchliť metabolické deje prebiehajúce v organizme, ako sú napríklad trávenie, 

tvorba bielkovín a pod. Pri alkoholovom kvasení kvasinky poskytujú také enzýmy, ktoré sú schopné štiepiť cukor na alkohol 

a oxid uhličitý.  

Katalyzátory sa využívajú aj v priemysle pri výrobe plastov. Katalyzátory v autách odstraňujú jedovaté látky vo výfukových 

plynoch a to tým, že obsahujú platinu, ktorá urýchli premenu jedovatého oxidu uhoľnatého na netoxický oxid uhličitý. 

Katalyzátory ako aj inhibítory sa využívajú aj vo farmaceutickom priemysle. Množstvo liekov je založených práve na tom, 

že po ich požití sa niektoré reakcie v organizme urýchlia, iné spomalia. 

Využitie katalyzátorov a inhibítorov: 

Biokalatyzátory – enzýmy, hormóny, vitamíny – urýchľujú metabolické deje v živom organizme; alkoholové kvasenie; 

výroba plastov, automobilový priemysel, farmaceutický priemysel 

REFLEXIA  
Reflexia spočíva v vyplnení karty sebareflexie po skupinovej spolupráci. 

Úloha 7. Vyplňte Tabuľku 2 o skupinovej spolupráci. Krížikom označte, do akej miery je dané tvrdenie o vás pravdivé. 

Sebareflexia po skupinovej spolupráci Takmer vždy Zriedkavo Takmer nikdy 

Počas skupinovej práce som sa vedel/a dohodnúť so spolužiakmi, 

čo budem robiť. 

   

Pri skupinovej práci som bol/a pre skupinu užitočný.    

Ostatní členovia skupiny rešpektovali aj moje názory  

a diskutovali so mnou. 

   

Práca v skupine sa mi páčila a chcel/a by som tak pracovať  

aj nabudúce. 

   

POSTREHY A ZISTENIA Z  VÝUČBY 
Dôležité je nájsť banku, aby do nej sedela zátka s ventilom a senzorom. 

Reakcia učiteľky: Overenie metodiky mi zabralo 2 vyučovacie hodiny. Samotná metodika bude trvať kratšie, keď budú 

mať žiaci skúsenosť s technikou, ktorá sa tu využíva. Všetko sa zrýchli, ale aj  tak si myslím, že vypracovávanie pracovného 

listu im zaberá dosť času. Takže by som nabudúce volila možnosť na dvojhodinovke overiť vplyv dvoch faktorov, to bude aj 

rýchlejšie, aj čas sa dobre využije. 
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ALTERNATÍVY METODIKY  
Experiment je možné zaradiť aj do výučby ďalších tém ako sú Exotermické reakcie a Zlúčeniny vodíka resp. kyslíka. 

Pri experimente je možné na meranie teploty vodného kúpeľa použiť aj laboratórny teplomer. 

Experiment je možné realizovať aj prostredníctvom počítačového meracieho systému Coach.  

Alternatívou je meranie tlaku plynu pomocou senzora O2. 

ZDROJE 
Ganajová, M., Sotáková, I. (2017). Možnosti aplikácie formatívneho hodnotenia do výučby chémie so zameraním na 

overovanie porozumenia prírodovedných poznatkov. Dnešná škola — človek a príroda. 3(1), 17-21. ISSN 1339-7761. 

Kmeťová, J., Silný, P., Medveď, M., Vydrová, M. (2010). Chémia pre 1.ročník gymnázií. Bratislava, Slovensko: EXPOL 

PEDAGOGIKA s.r.o. 

Randall, J. (2018). Advanced Chemistry with Vernier. Beaverton, USA: Vernier Software & Technology 
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VPLYV VEĽKOSTI POVRCHU TUHÉHO REAKTANTU NA 

RÝCHLOSŤ CHEMICKEJ REAKCIE 
Tematický celok / Téma ISCED / Odporúčaný ročník 

Chemické reakcie, chemické rovnice  / Faktory 
ovplyvňujúce rýchlosť chemických reakcií 

ISCED 3 / 1.ročník 

Ciele 

Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti Žiakom rozvíjané spôsobilosti 

• Vysvetliť podstatu vplyvu veľkosti povrchu tuhého 
reaktantu na rýchlosť chemickej reakcie. 

• Overiť vplyv veľkosti povrchu tuhého reaktantu na 
rýchlosť priebehu chemickej reakcie počítačom 
podporovaným experimentom. 

• Vyhodnotiť grafický záznam experimentu vplyvu 
veľkosti povrchu tuhého reaktantu na rýchlosť 
chemickej reakcie. 

• Porovnať  grafický záznam kriviek reakcií 
prebiehajúcich pri rôznej veľkosti povrchu. 

• Spracovať hodnoty nameraných dát do tabuľky. 

• Formulovať hypotézu, ktorá sa bude testovať 

• Manipulovať s pomôckami/softvérom 

• Pozorovať/merať 

• Diskutovať o obmedzeniach/predpokladoch 
realizovaného experimentálneho postupu 

• Formulovať závery 

• Diskutovať/obhajovať výsledky/ argumentovať 

• Aplikovať experimentálne postupy na nové 
problémy 

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti  

• Charakterizovať chemické reakcie. 

• Definovať podmienky pre úspešný priebeh chemickej reakcie. 

• Ovládať prácu s meracím systémom Vernier a orientovať sa v programe Logger Pro 

Riešený didaktický problém 

Na úrovni strednej školy sa často uskutočňujú experimenty k téme Vplyv faktorov na rýchlosť chemickej 

reakcie, len na základe pozorovania. Počítačový merací systém umožní žiakom určovať a zaznamenať hodnoty 

meniaceho sa tlaku plynného produktu (oxidu uhličitého) v priebehu reakcie uhličitanu vápenatého s kyselinou 

chlorovodíkovou. Žiaci tak môžu zaznamenať meraný tlak plynu v malých intervaloch, sledovať paralelnú 

súčasnú tvorbu grafického záznamu, namerané dáta uložiť a následne ich vyhodnotiť. 

Dominantné vyučovacie metódy a formy Príprava učiteľa a pomôcky 

• riadené bádanie 

• skupinová forma (5-7 dvojíc žiakov) 

 

• LabQuest, počítač a program LoggerPro 

• Vernier senzor tlaku plynu  

• 200 ml Erlenmayerova banka 

• odmerné valce 

• magnetické miešadlo 

• 20 ml injekčná striekačka 

• uhličitan vápenatý kusový (0,4g) a práškový (0,4g) 

• kyselina chlorovodíková (zried. 1:2) (2 x 5 ml) 
Realizovateľné s použitím digitálnych nástrojov.  

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov 

Formatívne hodnotenie – lístok pri odchode 

 

Autori: Monika Antušová, Anna Pacovská, Mária Babinčáková 

146



  

  

VPLYV VEĽKOSTI POVRCHU TUHÉHO REAKTANTU NA 

RÝCHLOSŤ CHEMICKEJ REAKCIE  

ÚVOD  
Predložená metodika je založená na realizácii počítačom podporovaného experimentu (PPE) k téme Vplyv veľkosti 

povrchu tuhého reaktantu na rýchlosť chemickej reakcie. V rámci PPE žiaci budú skúmať vplyv veľkosti povrchu tuhého 

reaktantu – uhličitanu vápenatého v reakcii s kyselinou chlorovodíkovou.  

Metodika nadväzuje na systém metodík k téme Faktory ovplyvňujúce rýchlosť chemických reakcií s využitím počítačom 

podporovaných experimentov. 

Metodická poznámka: 

Aktivita môže byť zaradená do vyučovacej hodiny ako interaktívna demonštrácia alebo ako riadené bádanie, ktoré vedie 

učiteľ ako laboratórne cvičenie pre skupinovú prácu žiakov. 

Pred začatím aktivity má učiteľ pripravené chemikálie, počítač alebo notebook pripojený k meracej jednotke so senzorom 

tlaku plynu a spustený program, v ktorom bude pracovať. V prípade interaktívnej demonštrácie je počítač prepojený 

s dataprojektorom. Ak sa experiment bude realizovať ako riadené bádanie v rámci laboratórneho cvičenia formou 

skupinovej práce žiakov je potrebné, aby mu predchádzal nácvik práce s meracím systémom. Žiaci musia vedieť pripojiť 

senzor tlaku plynu k interfejsu, prepojiť interfejs s počítačom alebo notebookom, ďalej orientovať sa v ponuke programu, 

ktorý umožňuje zber dát pomocou senzora tlaku plynu a vedieť zmeniť štandardnú frekvenciu merania. Pri laboratórnom 

cvičení volí učiteľ počet žiakov v skupine podľa počtu meracích jednotiek. Učiteľ pred začatím experimentu rozdá žiakom 

pracovné listy. 

PRIEBEH VÝUČBY  

EVOKÁCIA: 
V rámci evokácie žiaci vyplnia jednoduchú tajničku (Úloha 1). Úloha 2 je zameraná na čítanie s porozumením, kde žiaci 

majú po prečítaní odseku napísať a vyrovnať chemickú rovnicu reakcie uhličitanu vápenatého s kyselinou chlorovodíkovou. 

Úloha 1. Vyplňte tajničku. 

    1. P R O D U K T Y  

2. R Ý CH L O S Ť       

3. A K T I V A Č N Á     

    4. R E A K T A N T Y 

    5. CH É M I A     

1. Výsledkom chemickej reakcie sú ... 

2. ... je definovaná ako zmena koncentrácie reaktantov alebo produktov za čas 

3. Energia, ktorú častice musia mať, aby úspešne prebehla chemická reakcia sa nazýva ... 

4. Látky, ktoré vstupujú do chemickej reakcie sa nazývajú ... 

5. Predmet, ktorý sa práve učíte sa nazýva ... 

Úloha 2. Prečítajte si nasledujúci odsek a napíšte vyčíslenú chemickú rovnicu reakcie uhličitanu vápenatého s  kyselinou 

chlorovodíkovou. K východiskovým látkam a produktom do zátvorky napíšte ich skupenstvo. 
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Uhličitan vápenatý je chemická zlúčenina, ktorej vzorec je CaCO3. V prírode sa vyskytuje ako minerál kalcit a aragonit 

alebo ako hornina vápenec. Uhličitan vápenatý je vo vode nerozpustný, ale v kyslom prostredí kyselín sa rozkladá za vzniku 

oxidu uhličitého. Konkrétne reakciou uhličitanu vápenatého a kyseliny chlorovodíkovej vzniká zrazenina chlorid vápenatý, 

oxid uhličitý a voda. 

𝑪𝒂𝑪𝑶𝟑(𝒔) + 𝟐 𝑯𝑪𝒍 (𝒂𝒒) → 𝑪𝒂𝑪𝒍𝟐(𝒔) + 𝑪𝑶𝟐(𝒈) + 𝑯𝟐𝑶(𝒍) 

UVEDOMENIE SI VÝZNAMU: 
Žiaci majú nastolenú výskumnú otázku. Ich úlohou je napísať hypotézu (Úloha 3) a následne ju prakticky overiť podľa 

uvedeného postupu v Pracovnom liste (Úloha 4). 

Úloha 3. Výskumná otázka: Ako bude veľkosť povrchu reaktantov ovplyvňovať rýchlosť chemickej reakcie? Doplňte 

hypotézu. 

Pri väčšom povrchu reaktantov bude rýchlosť reakcie väčšia. 

Úloha 4. Na základe uvedeného postupu prakticky overte ako veľkosť povrchu tuhej reagujúcej látky uhličitanu vápenatého 

ovplyvňuje priebeh chemickej reakcie s kyselinou chlorovodíkovou. 

Pomôcky:  

• LabQuest, počítač a program LoggerPro 

• Vernier senzor tlaku plynu s plastovou hadičkou a gumenou dvojotvorovou zátkou 

• odmerné valce 

• 200 ml Erlenmayerova banka 

• 20 ml injekčná striekačka 

Chemikálie:  

• uhličitan vápenatý (práškový 0,4 g, kusový 0,4 g) 

• HCl (zriedená v objemovom pomere 1:2) (2 x 5 ml) 

Postup práce: 

1. Odvážte si 0,4 g kusového uhličitanu vápenatého a vhoďte to do 200 ml Erlenmayerovej banky. Do banky vložte 

magnet. Banku uzavrite gumenou dvojotvorovou zátkou. Na jeden otvor pripevnite dvojcestný ventil. Skontrolujte, 

či je uzavretý a potom naň pripojte striekačku naplnenú 5 ml roztoku HCl zriedenej v pomere 1:2. Do druhého 

otvoru vsuňte plastovú hadičku spojenú so senzorom tlaku plynu. Banku postavte na magnetickú miešačku. 

2. Pripojte senzor tlaku plynu na LabQeust a počítač . 

3. V programe LoggerPro zvoľte v menu Experiment → Zber dát → Trvanie merania nastavte na zaznamenávanie 

jedného údaju za sekundu a trvanie pokusu nastavte na 60 sekúnd.  

4. Začnite zber dát. Po asi 10 sekundách otvorte ventil, stlačte piest striekačky a všetkých 5 ml roztoku HCl  pridajte 

do banky. Potom zatvorte ventil. 

5. Zber dát sa zastaví po 60 sekundách. Pre lepšie znázornenie grafu kliknite na tlačidlo Automatické meřítko grafu 

        . 

6. Opatrne odstráňte striekačku, neotvárajte dvojcestný ventil na uvoľnenie tlaku v banke. 

7. Kliknite na tlačidlo Statistics . Zobrazia sa rozličné štatistické hodnoty vrátane minima a maxima.  

8. Zapíšte do tabuľky maximálny tlak, minimálny tlak a zmenu tlaku. 

9. Do čistej a suchej banky odvážte 0,4 g práškového uhličitanu vápenatého na druhé meranie. Zopakujte jednotlivé 

kroky 1 - 7 a uskutočnite druhý pokus. Po kliknutí na tlačidlo Zber dát si vyberte z ponuky Uložiť posledný priebeh. 

10. Údaje z druhého pokusu zaznamenajte do tabuľky. Namerané údaje zaznamenávajte do jedného grafu. 
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Úloha 5. Doplňte nasledovnú tabuľku na základe hodnôt odčítaných z grafu. 

Tab. 1 Hodnoty tlaku namerané pri  rôznom plošnom obsahu reaktantov 

 Meranie č. 1 Meranie č.2 

HCl (zried. 1:2) [ml] 5 5 

Hmotnosť  CaCO3 [g] 0,4 0,4 

Typ povrchu CaCO3 kusový prášok 

Maximálny tlak [kPa] 100,73 132,9 

Minimálny tlak [kPa] 95,67 95,67 

Zmena tlaku [kPa] 5,06 37,23 

Úloha 6. Prekreslite graf získaný sledovaním vplyvu veľkosti povrchu reaktantov na rýchlosť chemickej reakcie. 

 

Úloha 7. Pri tomto pokuse ste využívali senzor tlaku plynu. Zdôvodnite prečo. 

Senzor tlaku plynu sme používali, lebo pri reakcii vznikal plyn – oxid uhličitý. Merali sme tlak vznikajúceho plynu za 

časovú jednotku. 

Úloha 8. Vysvetlite, prečo má rôzna veľkosť povrchu vplyv na rýchlosť chemickej reakcie. 

Čím je povrch tuhého reaktantu väčší, dochádza k vyššiemu počtu zrážok, a tým sa zväčšuje aj rýchlosť chemickej 

reakcie. 

Úloha 9. Zdôvodnite grafický priebeh reakcie práškového a kusového uhličitanu vápenatého s kyselinou chlorovodíkovou 

Tlak plynu pri reakcii kusového uhličitanu vápenatého s kyselinou chlorovodíkovou bol nižší v porovnaní s práškovým 

uhličitanom vápenatým. Dôvodom je rozdielna veľkosť povrchu reaktantov. V prípade reakcie práškového CaCO3 s HCl  je 

povrch väčší, dochádza k väčšiemu počtu zrážok, a tým sa zvyšuje aj rýchlosť reakcie. Za rovnakú časovú jednotku vzniklo 

v reakcii práškového CaCO3 s HCl  viac CO2 ako v reakcii kusového CaCO3 s HCl.   
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Úloha 10. V Tabuľke 2 máte napísané dvojice reakcií. Porovnajte rýchlosť týchto chemických reakcií (<, >, =). 

Tab. 2 Príklady chemických reakcií 

Chemické reakcie 

horenie kúskového horčíka < horenie práškového horčíka 

reakcia práškového zinku s kyselinou 
chlorovodíkovou 

> 
reakcia granulovaného zinku s kyselinou 

chlorovodíkovou 

horenie kúskov uhlia < horenie uhoľného prachu 

reakcia práškovej sódy bikarbóny s octom > reakcia sódy bikarbóny vo forme tablety s octom 

horenie práškového hliníka > horenie alobalovej fólie 

Úloha 11. Napíšte, prečo  je dôležité dostatočne rozhrýzť potravu na menšie kúsky? 

Tým, že rozhryzieme potravu na menšie kúsky, zväčší sa jej povrch. V tráviacom trakte rýchlejšie prebehnú všetky 

metabolické procesy a menej zaťažujeme tráviaci systém. 

Úloha 12. Vyplňte Lístok pri odchode. 

3 veci, ktoré som sa dnes naučil   

 

 

2 veci, ktoré považujem za zaujímavé

  

 

 

1 otázku, ktorú mám k tejto téme   

 

POSTREHY A ZISTENIA Z  VÝUČBY 
Problematické je nájsť banky, ktoré zapadajú do hrdla banky. 

Problematické je u mnohých žiakov čítanie z grafov 

ZDROJE 
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overovanie porozumenia prírodovedných poznatkov. Dnešná škola — človek a príroda. 3(1), 17-21. ISSN 1339-7761. 

Kmeťová, J., Silný, P., Medveď, M., Vydrová, M. (2010). Chémia pre 1.ročník gymnázií. Bratislava, Slovensko: EXPOL 
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CHEMICKÁ ROVNOVÁHA 
Tematický celok / Téma ISCED / Odporúčaný ročník 

Chemická rovnováha / Rovnováha v chemických 
reakciách 

ISCED 3A / 1. ročník 

Ciele 

Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti Žiakom rozvíjané spôsobilosti 

• Žiak dokáže vysvetliť podstatu rýchlosti chemickej 
reakcie a rovnovážneho stavu chemickej reakcie. 

• Žiak rozumie významu možného ovplyvňovania 
chemickej rovnováhy v reakčných sústavách. 

• Žiak dokáže napísať vzťah pre výpočet 
rovnovážnej konštanty, rozumie pojmu 
rovnovážna koncentrácia látok. 

• Žiak dokáže vysvetliť podstatu vplyvu pridania 
alebo odobrania reaktantu, produktu, zmeny 
teploty a tlaku na rovnovážny stav sústavy. 

• Predpovedať/aplikovať/interpretovať/formulovať 
závery - riešiť 

• Kriticky myslieť/argumentovať 

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti  

• Rozumieť pojmom reaktant, produkt, koncentrácia, rovnovážny stav 

Riešený didaktický problém 

Potreba zopakovania a fixácie poznatkov tém: chemické reakcie, rýchlosť chemických reakcií, koncentrácia 

látok 

Dominantné vyučovacie metódy a formy Príprava učiteľa a pomôcky 

• Nasmerované bádanie (Structured Inquiry) 

• Individuálna forma (každý žiak pracuje 
samostatne) 

• Aktivita nie je experimentálna 

• Podľa uváženia učiteľa: učebnica, informačné 
zdroje 

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov 

Zadanie čiastkových úloh (písomné zadanie, ústne otázky) – získanie operatívnej spätnej väzby. 

Formatívne hodnotenie – lístok s otázkami na konci vyučovacej hodiny (resp. posledná otázka v pracovnom 
liste). 

 

Autori: Jarmila Kmeťová, Marek Skoršepa 
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CHEMICKÁ ROVNOVÁHA 

ÚVOD 
Metodiku možno použiť v tematickom celku Chemická rovnováha podľa ŠVP ISCED 3A (1. ročník), v téme Chemická 

rovnováha, faktory ovplyvňujúce chemickú rovnováhu. 

PRIEBEH VÝUČBY  

ZAPOJENIE  
Na začiatku je so žiakmi vhodné zopakovať pojmy chemická reakcia, reaktant, produkt, látková koncentrácia, rovnovážny 

stav. Cieľom aktivity je podpora a rozvoj žiakovho chápania podstaty chemickej kinetiky a chemickej rovnováhy. Úvod 

aktivity je venovaný základným pojmom, ako je chemická rovnováha, rovnovážny stav, rovnovážna konštanta, rovnovážne 

koncentrácie látok. 

Úloha 1. Uveďte názov zákona vzťahu pre výpočet rovnovážnej konštanty. 

Guldbergov - Waageov zákon. 

Úloha 2. Doplňte text: Zo vzťahu pre výpočet hodnoty rovnovážnej konštanty reakcie platí, že čím kvantitatívnejšie sa 

reakcia uskutoční, tým je hodnota rovnovážnej konštanty ............................. . 

Väčšia. 

Úloha 3. Vyberte, ktorý systém je v dynamickej rovnováhe: 

 a) otvorená fľaša minerálky, 

 b) éter v uzatvorenej fľaši pri konštantnej teplote, 

 c) sodík vo vaničke s vodou, 

 d) tuhý chlorid strieborný v jeho nasýtenom roztoku v uzavretej sústave. 

b, d. 

Úloha 4. Napíšte vzťah pre výpočet rovnovážnej konštanty reakcií: 

 a) Hg2+ + Cl–  [HgCl]+ 

 b) N2 (g) + 3H2 (g)  2NH3 (g) 

 c) CO(g) + 3H2(g)  CH4(g) + H2O(g). 

a) Kc = [[HgCl]+] / [Hg2+] · [Cl–] 

b) Kc = [NH3]2 / [N2]·[H2]3, Kp = p(NH3)2 / p(N2)·p(H2)3 

c) Kc = [CH4] · [H2O]/[CO] · [H2]3, Kp = p(CH4)·p(H2O) / p(CO)·p(H2)3 

 

Úloha 5. Napíšte vzťah na výpočet rovnovážnej konštanty Kp reakcie: CaCO3(s) → CaO(s) + CO2(g). 

Kp = p(CO2) 
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SKÚMANIE  
V tejto časti ide o aplikáciu základných vedomostí žiakov o chemickej rovnováhe, rozvoj kritického myslenia 

prostredníctvom viacerých konceptuálnych úloh, vyžadujúcich vyššie myšlienkové operácie. 

Úloha 6. Na základe uvedených hodnôt rovnovážnych konštánt určite, v ktorej z reakcií je rovnováha najviac posunutá na 

stranu produktov. 

 a) H2 (g) + Br2 (l)  2HBr (g)   Kc = 7,2·104 

 b) 2SO3 (g)  2SO2 (g) + O2 (g)   Kc = 3,4 

 c) 2HI (g)  H2 (g) + I2 (g)   Kc = 1,8·10−2 

a. 

 

Poznámka: 

Je veľmi pravdepodobné, že žiaci budú mať problémy určiť správne tvrdenie, avšak nie z dôvodu chemického, ale 

matematického. Žiaci majú problém s určením a zoradením hodnoty čísel vyjadrených pomocou matematických 

exponentov. Taktiež majú žiaci problém matematicky vyhodnotiť akú hodnotu konštanty (väčšie alebo menšie číslo) dostanú 

ak porovnajú hodnoty čísel v čitateli a v menovateli. 

 

Úloha 7. Vypočítajte rovnovážnu konštantu reakcie 2NO + O2  2NO2, ak rovnovážne koncentrácie látok sú NO: 0,056 

mol·dm–3, O2: 0,028 mol·dm–3 a NO2: 0,044 mol·dm–3. 

Kc = [NO2]2 / [O2]·[NO]2 = [0,044]2 / [0,028]·[0,056]2 = 22. 

 

Poznámka: 

Zo skúseností niektorých učiteľov je nám známy fakt, že žiaci zabudnú na umocnenie koncentrácií reaktantov a produktov 

chemickej reakcie, kde exponenty sú stechiometrické koeficienty prislúchajúce látkam v danej chemickej rovnici. 

 

Úloha 8. Vyberte správne tvrdenie. Hodnota rovnovážnej konštanty: 

 a) je veľká, ak je rovnováha posunutá na stranu reaktantov, 

 b) nezávisí od teploty, pri ktorej reakcia prebieha, 

 c) je priamo úmerná koncentrácii reaktantov, 

 d) zníži sa, ak sa zvýši teplota exotermickej reakcie. 

d. 

VYSVETLENIE  
Na základe pochopenia základných pojmov, a objasnenia vplyvu faktorov na posun rovnováhy v reakčnom systéme žiaci 

ďalej riešia úlohy podporujúce pochopenie vplyvu týchto faktorov. Prostredníctvom riešenia týchto úloh žiaci pochopia 

základný rozdiel medzi vplyvom faktorov na rýchlosť chemickej reakcie a vplyvu faktorov na posun chemickej rovnováhy 

Úloha 9. Určite, v ktorom z uvedených rovnovážnych stavov chemických reakcií sa posunie rovnováha zmenšením objemu 

reakčného systému v smere k produktom. 

 a) 2NH3(g)  3H2(g) + N2(g) 

 b) 2SO2(g) + O2(g)  2SO3(g) 

 c) H2O(g) + C(s)  CO(g) + H2(g) 

 d) CO(g) + NO2(g)  NO(g) + CO2(g) 
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b. 

Úloha 10. V akom smere sa posunie rovnováha nesledujúcich reakcií pri pridávaní kyseliny? 

 a) HCO3
– + H3 O+  2H2O + CO2 

 b) CH3COOH + H2O  H3O+ + CH3COO– 

a) doprava, b) doľava. 

Úloha 11. Rovnovážna konštanta reakcie N2 + O2  2NO má pri teplote 25 °C hodnotu K = 1,0 · 10–30. Je táto chemická 

reakcia výhodná na viazanie vzdušného kyslíka? 

Hodnota rovnovážnej konštanty je veľmi malá, z toho vyplýva, že po dosiahnutí rovnováhy je rovnovážna koncentrácia 

produktu reakcie veľmi nízka a reaktantov veľmi vysoká. Preto, pri daných podmienkach to nie je vhodná reakcia na 

viazanie vzdušného kyslíka. 

Úloha 12. Na ktorú stranu sa posunie rovnováha chemickej reakcie: SO3 (g)  2SO2 (g) + O2 (g)  ΔH = 196 kJ·mol−1: 

 a) znížením koncentrácie kyslíka, 

 b) ochladením reakčného systému, 

 c) zväčšením objemu reakčného systému, 

 d) pridaním katalyzátora? 

a), c) – doprava; b) – doľava; d) – neposúva sa. 

HODNOTENIE  

Úloha 13. Vyplňte nasledujúcu tabuľku. 

Formatívne hodnotenie prebieha prostredníctvom odpovedí na 3 nasledujúce otázky, ktoré sú uvedené na konci pracovného 

listu (resp. žiakom poskytnuté na osobitnom papieriku). 

 

3 veci, ktoré som sa dnes naučil.  

 

 

2 veci, ktoré považujem za zaujímavé.  

 

1 otázka, ktorú mám k tejto téme.  

 

POSTREHY A ZISTENIA Z  VÝUČBY 
• V niektorých prípadoch učitelia uvádzajú problémy žiakov s úrovňou matematického porozumenia, tak ako 

uvádzame v poznámkach vyššie. 

• Táto aktivita je zameraná výlučne na úvod do problematiky o chemickej rovnováhe, fixácia základných pojmov. 

ALTERNATÍVY METODIKY  
• Praktické skúsenosti učiteľov ukazujú, že metodika je realizovateľná na jednej vyučovacej hodine.  

• Prínosnou alternatívou k práci jednotlivcov môže byť skupinová práca žiakov na jednotlivých úlohách, max. vo 

dvojiciach. Aktivitu je vhodné použiť vo fixačnej fáze hodiny. 
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VPLYV KONCENTRÁCIE NA POSUN CHEMICKEJ ROVNOVÁHY 
Tematický celok / Téma ISCED / Odporúčaný ročník 

Chemická rovnováha / Rovnováha v chemických 
reakciách / Vplyv koncentrácie na posun chemickej 
rovnováhy 

ISCED 3A / 1. ročník 

Ciele 

Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti Žiakom rozvíjané spôsobilosti 

• Žiak dokáže vysvetliť podstatu vplyvu faktorov na 
posun chemickej rovnováhy. 

• Žiak dokáže rozlíšiť pojmy východisková 
a rovnovážna koncentrácia látok. 

• Žiak dokáže predpovedať vplyv zmeny 
koncentrácie reaktantov alebo produktov na 
posun chemickej rovnováhy. 

• Žiak dokáže riešiť príklady na výpočet hodnoty 
rovnovážnej konštanty v závislosti od hodnôt 
východiskových a rovnovážnych koncentrácií 
reaktantov alebo produktov chemickej reakcie. 

• Žiak dokáže realizovať experiment podľa postupu, 
predpovedať farebné zmeny v reakčnej sústave, 
argumentovať ich podstatu a formulovať závery. 

• Predpovedať/aplikovať/interpretovať/formulovať 
závery - riešiť 

• Kriticky myslieť/argumentovať 

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti  

• Rozumieť pojmom reaktant, produkt, koncentrácia, rovnovážny stav, rovnovážna konštanta, faktory 
ovplyvňujúce chemickú rovnováhu. 

Riešený didaktický problém 

Potreba zopakovania a fixácie poznatkov tém: chemické reakcie, rýchlosť chemických reakcií, koncentrácia 

látok, chemická rovnováha, faktory ovplyvňujúce chemickú rovnováhu, vplyv koncentrácie reaktantov 

a produktov na posun chemickej rovnováhy. 

Dominantné vyučovacie metódy a formy Príprava učiteľa a pomôcky 

• Nasmerované bádanie (Structured Inquiry) 

• Riadené bádanie (Guided Inquiry) 

• Individuálna forma (každý žiak pracuje 
samostatne) 

• Aktivita je aj experimentálna 

• Podľa uváženia učiteľa: učebnica, informačné 
zdroje 

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov 

Zadanie čiastkových úloh (písomné zadanie, ústne otázky) – získanie operatívnej spätnej väzby. 

Formulácia predpokladov a argumentácia ich potvrdenia alebo vyvrátenia počas experimentovania. 

Formatívne hodnotenie – lístok s otázkami na konci vyučovacej hodiny (resp. posledná otázka v pracovnom 
liste). 

 

Autori: Jarmila Kmeťová, Marek Skoršepa 
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VPLYV KONCENTRÁCIE NA POSUN CHEMICKEJ ROVNOVÁHY 

ÚVOD 
Metodiku možno použiť v tematickom celku Chemická rovnováha podľa ŠVP ISCED 3A (1. ročník), v téme Chemická 

rovnováha, faktory ovplyvňujúce chemickú rovnováhu. 

PRIEBEH VÝUČBY  

ZAPOJENIE  
Na začiatku je so žiakmi vhodné zopakovať pojmy chemická reakcia, reaktant, produkt, látková koncentrácia, rovnovážny 

stav, východisková a rovnovážna koncentrácia reaktantov a produktov, vplyv faktorov na posun chemickej rovnováhy. Úvod 

aktivity je venovaný základným pojmom zameraných na problematiku vplyvu koncentrácie na posun chemickej rovnováhy, 

vrátane výpočtov. 

Úloha 1. Vratná reakcia vyjadrená schémou A + 2B  C má v rovnovážnom stave koncentrácie reagujúcich látok: [A] = 0,5 

mol·dm–3, [B] = 1,6 mol·dm–3, [C] = 2,56 mol·dm–3. Vypočítajte: 

 a) rovnovážnu konštantu reakcie, 

 b) východiskové koncentrácie látok A a B. 

a) Kc = [C] / [A]·[B]2 = [2,56] / [0,5]·[1,6]2 = 2, 

b) z chemickej reakcie a z hodnôt rovnovážnych koncentrácií vyplýva, že rovnovážna koncentrácia látky C sa rovná 

rovnovážnej koncentrácii látky A a je polovicou z rovnovážnej koncentrácie látky B. Potom: 

 [A] = 2,56 mol·dm–3 + 0,5 mol·dm–3 = 3,06 mol·dm–3, 

 [B] = 2 · 2,56 mol·dm–3 + 1,6 mol·dm–3 = 6,72 mol·dm–3. 

 

Úloha 2. Na základe termochemickej rovnice:  

 2H2(g) + O2(g)  2H2O(g)  ΔH = −483,9 kJ·mol−1  

 napíšte, ktoré tvrdenia sú správne: 

 a) Priama reakcia (vznik vody) je exotermická reakcia. 

 b) Zvýšenie koncentrácie kyslíka posúva rovnováhu doľava. 

 c) Zmenšenie tlaku spôsobené zväčšením reakčnej nádoby zvyšuje rovnovážnu koncentráciu vody. 

 d) Aktivačná energia spätnej reakcie (rozklad vody) je väčšia ako aktivačná energia priamej reakcie (vznik vody). 

a, d. 

Úloha 3. Ak sa vzorka s obsahom 1,50 mólu chloridu fosforečného pridá do 500 ml banky a zahreje sa na 250 °C, uskutoční 

sa rozkladná reakcia, ktorej produktami sú chlorid fosforitý a chlór. Reakcia dosiahne rovnováhu Kc = 1,80. Aké je 

rovnovážne zloženie zmesi? 

CHR: PCl5  PCl3 + Cl2 

Začiatočná koncentrácia PCl5; c = 1,5 / 0,5 = 3 mol·dm–3 

[PCl3] = [Cl2] = x 

[PCl5] = (3 - x) 

Kc = [PCl3]·[Cl2] / [PCl5] 
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Kc = [x]·[x] / [3–x] 

1,8 = [x]·[x] / [3–x] 

x2 + 1,8x – 5,4 = 0 

riešením kvadratickej rovnice dostávame reálny koreň: 1,59 

[PCl3] = [Cl2] = 1,59 mol·dm–3 

[PCl5] = (3 - x) = 3 – 1,59 = 1,41 mol· dm–3 

Rozložilo sa 53 % PCl5 do stavu chemickej rovnováhy. 

Úloha 4. Rovnovážna konštanta Kc reakcie vodíka s jódom v plynnom stave má pri teplote 448 °C hodnotu 56,4. Aké látkové 

množstvo jodovodíka obsahuje rovnovážna zmes, ak zmiešame 1 mól vodíka a jeden mól jódu? 

CHR: H2 + I2  2HI 

[HI] = 2x 

[H2] = [I2] = (1 - x) 

Kc = [2x]2 / [1 - x]2 

56,4 = [2x]2 / [1 - x]2 / odmocníme celú rovnicu 

7,51 = 2x / (1 – x)  x = 0,79 

[HI] = 2x = 1,58 

Rovnovážna zmes obsahuje 1,58 mólu jodovodíka. 

Úloha 5. Určite, akým pôsobením na systém C(g) + D(g)  CD(g) možno zväčšiť rovnovážnu koncentráciu produktu, ak 

vieme, že ΔH > 0. 

 a) Pridaním katalyzátora. 

 b) Zvýšením teploty. 

 c) Pridaním látky. 

 d) Znížením tlaku. 

b, c. 

SKÚMANIE  
V tejto časti žiaci realizujú experiment, ktorého cieľom je sledovať vplyv zmeny koncentrácie reaktantov a pruktov na 

posun chemickej rovnováhy. 

Úloha 6. Vysvetlite vznik farebného krvavočerveného produktu. Chemickou reakciou zapíšte podstatu vzniku tohto 

sfarbenia. 

 Sfarbenie roztoku  je zapríčinené vzniknutými tiokyanatoželezitými katiónmi.  

SCN– + Fe3+ → Fe(SCN)2+ 

 

Poznámka: 

Je veľmi pravdepodobné, že žiaci budú mať problémy zapísať iónový skrátený zápis podstaty vzniku krvavočerveného 

sfarbenia. Je potrebné ich usmerniť, medzi iónmi vzniká kovalentná koordinačná väzba. 
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Úloha 7. Potvrdil sa Vás predpoklad zmeny sfarbenia roztoku po pridaní roztoku FeCl3? Svoju odpoveď zdôvodnite.  

Zvýšenie intenzity sfarbenia roztoku predstavuje posun rovnováhy na stranu produktov. 

Zvýšením koncentrácie reaktantov sa rovnováha posúva na stranu produktov.  

 

Poznámka: 

Možno predpokladať správny predpoklad žiakov, že po pridaní oboch reaktantov sa intenzita sfarbenia vzniknutého 

roztoku s obsahujúcim produktom zvýši. 

 

Úloha 8. Potvrdil sa Vás predpoklad zmeny sfarbenia roztoku po pridaní pár kvapiek KSCN? Svoju odpoveď zdôvodnite. 

Zvýšenie intenzity sfarbenia roztoku predstavuje posun rovnováhy na stranu produktov. 

Zvýšením koncentrácie reaktantov sa rovnováha posúva na stranu produktov.  

Úloha 9. Akú farebnú zmenu ste pozorovali po pridaní tuhého KCl do roztoku? Vysvetlite vznik sfarbenia, ktoré ste 

pozorovali. 

Zníženie intenzity sfarbenia roztoku predstavuje posun rovnováhy na stranu reaktantov.  

Zvýšením koncentrácie produktov sa rovnováha posúva na stranu reaktantov. 

Úloha 10. Zapíšte chemickú rovnicu reakcie. Napíšte názvy vzniknutých produktov. 

FeCl3 + 3 KSCN   Fe(SCN)3 + 3KCl 

Rodanid (tiokyanatan) železitý, chlorid draselný. 

 

VYSVETLENIE  
Na základe pochopenia základných pojmov, a objasnenia vplyvu koncentrácie na posun rovnováhy v reakčnom systéme 

žiaci dokážu riešiť úlohy, a na základe pozorovaných zmien počas experimentu vyhodnotiť vplyv zmeny koncentrácie na 

posun chemickej rovnováhy. 

HODNOTENIE  

Úloha 11. Vyplňte nasledujúcu tabuľku. 

Formatívne hodnotenie prebieha prostredníctvom odpovedí na 3 nasledujúce otázky, ktoré sú uvedené na konci pracovného 

listu (resp. žiakom poskytnuté na osobitnom papieriku). 

 

3 veci, ktoré som sa dnes naučil.  

 

 

2 veci, ktoré považujem za zaujímavé.  

 

1 otázka, ktorú mám k tejto téme.  
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POSTREHY A ZISTENIA Z  VÝUČBY 
• Vhodné je pridávať do reakčnej sústavy tuhý KCl nie roztok, pretože zníženie intenzity sfarbenia roztoku by u žiakov 

evokovalo to, že sme pridali bezfarebný roztok KCl a tým sa krvavočervený roztok (produkt CHR) zriedil, čím znížil 

intenzitu sfarbenia. Ak pridáme tuhý KCl tak je zrejmé, že sa akoby chemická reakcia vrátila späť. Zistia tak, že 

pridanie produktu potláča priebeh priamej reakcie. 

• Žiakom je potrebné zdôrazniť, že ovplyvňovanie hodnoty rovnovážnej konštanty priamej a spätnej reakcie (posun 

rovnováhy) je možné iba pri vratných chemických reakciách. 

• Krvavočervený roztok FeCl3 a KCl nemôžme príliš zriediť vodou, pretože by sa farebné zmeny horšie pozorovali. 

• Je dobré mať porovnávaciu skúmavku aby boli farebné zmeny lepšie porovnateľné. 

• Je potrebné dodržiavať BOZP:  

Chlorid železitý (FeCl3): H290 - H302 - H315 - H318 - H411; P273 - P280 - P305 + P351 + P338. 

Tiokyanatan draselný (KSCN): H302 - H312 - H332 - H412; P273 - P280. 

ALTERNATÍVY METODIKY  
• Praktické skúsenosti učiteľov ukazujú, že metodika je realizovateľná na jednej vyučovacej hodine.  

• Prínosnou alternatívou k práci jednotlivcov môže byť skupinová práca žiakov na jednotlivých úlohách, max. vo 

dvojiciach. Aktivitu je vhodné použiť v expozičnej alebo fixačnej fáze hodiny. 

POUŽITÁ LITERATÚRA  
KMEŤOVÁ, J., SILNÝ, P., MEDVEĎ, M., VYDROVÁ, M.: Učebnica chémie pre 1. ročník gymnázií. Bratislava : Expol Pedagogika, 
tretie vydanie. 2019. ISBN 978-80-8091-560-5. 
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VPLYV TEPLOTY NA CHEMICKÚ ROVNOVÁHU I 
Tematický celok / Téma ISCED / Odporúčaný ročník 

Chemické reakcie, chemické rovnice  
Faktory ovplyvňujúce chemickú rovnováhu 
 

ISCED 3 / 1. ročník  
 

 
Ciele 

Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti Žiakom rozvíjané spôsobilosti 

• Vysvetliť podstatu vplyvu pridania reaktantu alebo 

odobrania produktu, zmeny teploty a tlaku na 

rovnovážny stav sústavy. 

 

• Pozorovať 

• Zaznamenávať výsledky pozorovania  
• Formulovať závery 

• Diskutovať/obhajovať výsledky/argumentovať 

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti  

• Vedieť vysvetliť, čo je chemická rovnováha a prečo má dynamický charakter. 
• Definovať vzťah na výpočet rovnovážnej konštanty chemických reakcií Kc. 

• Poznať faktory, ktoré ovplyvňujú chemickú rovnováhu (koncentrácia látok, teplota, tlak). 

Riešený didaktický problém 

Naučiť žiakov uviesť argumenty pre vplyv zmeny koncentrácií, teploty a tlaku na rovnovážne koncentrácie 
reaktantov a produktov danej reakcie (na posun rovnováhy) a na hodnotu Kc. Aplikovať vzťah pre Kc pri riešení 
úloh. 
Vplyv teploty na chemickú rovnováhu môžeme sledovať napríklad v rovnovážnom systéme hnedého 
monoméru oxidu dusičitého (NO2) a jeho bezfarebného diméru (N2O4) a v rovnovážnom systéme syntézy 
jodovodíka z prvkov. 

Dominantné vyučovacie metódy a formy Príprava učiteľa a pomôcky 

• potvrdzujúce bádanie 

• práca v dvojiciach alebo v skupinách (3 – 5 žiakov) 

• Pracovný list 

• Pomôcky: skúmavka, 2 kadičky, lyžička, zátka, 
tyčinka, teplomer, ľad, trojnožka so sieťkou, 
kahan alebo varič, vodeodolná fixka 

• Chemikálie: chlorid draselný (KCl), destilovaná 
voda 

• Dataprojektor, notebook 
Realizovateľné s aj bez použitia digitálnych nástrojov. 

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov 

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov bude realizovaná prostredníctvom kontroly úloh, ktoré žiaci riešili 
v pracovnom liste.  

 

Autor: RNDr. Ivana Sotáková, Ph.D. 
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VPLYV TEPLOTY NA CHEMICKÚ ROVNOVÁHU I 

ÚVOD 
Predložená metodika je prvou metodikou v sade metodík k téme „Faktory ovplyvňujúce chemickú rovnováhu“. Je 

koncipovaná pre potvrdujúce  bádanie, v ktorom si žiaci upevňujú poznatky o vplyve teploty na chemickú rovnováhu, pričom 

postupujú podľa pokynov zadaných v pracovnom liste.  

PRIEBEH VÝUČBY 
Využívať budeme model vyučovania 5E. 

ZAPOJENIE (CCA 15  MIN.): 

Učiteľ rozdelí žiakov do dvojíc alebo skupín (3 – 5 žiakov) a rozdá im pracovné listy. 

V úvode učiteľ realizuje demonštračný pokus. Vzhľadom k tomu, že je časovo náročný, učiteľ ho realizuje v predstihu 

a spoločne so žiakmi diskutuje o postupe práce a jeho výsledkoch (úloha 1).   
 

Experiment na praktické overenie vplyvu teploty na chemickú rovnováhu  medzi roztokom a tuhou látkou 

Pomôcky: skúmavka, 2 kadičky, lyžička, zátka, tyčinka, teplomer, ľad, trojnožka so sieťkou a kahan alebo varič, vodeodolná  

                   fixka 

Chemikálie: chlorid draselný (KCl), destilovaná voda 

Postup práce:  

1. Pripravte ľadový (t1 = 0 °C) a horúci (t2 = 60 °C) kúpeľ.  

2. Naplňte skúmavku do polovice vodou a pridajte malé množstvo KCl. 

3. Zazátkujte skúmavku a pretrepte ju. Ak sa rozpustí všetok KCl, pridávajte do skúmavky postupne ďalšie množstvo 

KCl  a pretrepávajte, kým nevznikne nasýtený roztok s určitým nadbytkom tuhej látky. 

4. Zaznamenajte farbu roztoku pri teplote miestnosti do tabuľky 1.  

5. Označte fixkou úroveň hornej časti tuhej látky v skúmavke. 

6. Umiestnite skúmavku do horúceho kúpeľa na 30 minút. Zaznamenajte svoje pozorovania do tabuľky 1.  

7. Umiestnite skúmavku do ľadového kúpeľa na ďalších 30 minút. Zaznamenajte svoje pozorovania do tabuľky 1. 

 
Tabuľka 1 (príklad) 

teplota Pozorovanie 

teplota 

miestnosti  

22 °C, roztok je bezfarebný 

 

60 °C objem sa zmenšil, rovnováha sa posunula v smere k rozpúšťaniu 

 

0 °C objem sa zväčšil, rovnováha sa posunula v smere ku kryštalizácii 

 

SKÚMANIE 1  (CCA 30  MIN.): 

Na úrovni potvrdzujúceho bádania žiaci riešia dve problémové úlohy. Úlohy sú zamerané na overenie poznatkov o  vplyve 

teploty na chemickú rovnováhu, a to v rovnovážnom systéme syntézy jodovodíka z prvkov (úloha 2 a 3) a v rovnovážnom 

systéme hnedého monoméru oxidu dusičitého (NO2) a jeho bezfarebného diméru (N2O4) (úloha 4). 

V úlohe 4 je možné text doplniť  prezentáciou videa „Die Demonstration unseres Stickstoffdioxid-Ampullensets – 

Chemisches Gleichgewicht von Stickstoffdioxid (NO2)“. Dostupné na https://www.youtube.com/watch?v=qbQn93_Aax4 . 
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Video bolo vytvorené na „Didaktische Medien für den Naturwissenschaftliche Unterricht“, http://www.didaktische -

medien.com. 

 

Riešenia  

Úloha 3 

A 
 
0,01835 

 

B 

a) Rovnováha sa posunie smerom k reaktantom. Hodnota Kc sa 
nezmení. 

b) Rovnováha sa posunie smerom k produktom (jedná sa 

o endotermický dej). Hodnota Kc sa zvýši.  
c) Rovnováha sa posunie smerom k reaktantom. Hodnota Kc sa 

nezmení. 
d) Rovnováha sa posunie smerom k produktom. Hodnota Kc sa 

nezmení.  

              Úloha 4 

A) Pri vyššej teplote bude v rovnovážnom stave vyššia koncentrácia 

reaktantov a nižšia koncentrácia produktov. 
B) Pri vyššej teplote bude v rovnovážnom stave vyššia koncentrácia 
produktov a nižšia koncentrácia reaktantov.  

POSTREHY A ZISTENIA Z VÝUČBY 
Téma „Chemická rovnováha“ je pre žiakov veľmi náročná. Úlohy si vyžadujú čítanie s porozumením, uvažovanie v širších 

súvislostiach, prepájanie viacerých poznatkov. Úlohy sú zamerané na rozvoj vyšších myšlienkových operácií. Pre naplnenie 

cieľov metodiky je veľmi dôležitá učiteľova spätná väzba k riešeniu jednotlivých úloh. 

ZDROJE 
Kmeťová, J., Silný, P., Medveď, M., Vydrová, M. (2010). Chémia pre 1. ročník gymnázií. Bratislava: EXPOL PEDAGOGIKA. 

Melicherčík, M., Kmeťová, J. & M. Lichvárová: ÚLOHY Z ANORGANICKEJ A VŠEOBECNEJ CHÉMIE. Chemická olympiáda 

kategória C – 49. ročník – šk. rok 2012/2013. Študijné (domáce) kolo. Získané 27. marca 2017, z 

https://www.iuventa.sk/files/documents/2_olympiady/cho/49.%20rocnik%202012 -

2013/ulohy%20a%20riesenia/domace%20kolo/ch49dkcteul13.pdf 

Obrázok 1. Dynamická rovnováha v reakčnej sústave H2(g) + I2(g)  2 HI(g) [upravený]. Získané 27. marca 2017, z 

http://chemical-equilibrium.blogspot.sk/ 

      Obrázok 2. Farba zmesi monoméru a diméru NO2 pri rôznej teplote [upravený]. Získané 27. marca 2017, z 

http://people.chem.ucsb.edu/feldwinn/darby/DemoLibrary/Chapter6.html 
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VPLYV TEPLOTY NA CHEMICKÚ ROVNOVÁHU II 
Tematický celok / Téma ISCED / Odporúčaný ročník 

Chemické reakcie, chemické rovnice  
Faktory ovplyvňujúce chemickú rovnováhu 
 

ISCED 3 / 1. ročník  
 

 
Ciele 

Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti Žiakom rozvíjané spôsobilosti 

• Poznať základy názvoslovia komplexných zlúčenín. 

• Vysvetliť podstatu vplyvu zmeny teploty na 
rovnovážny stav sústavy. 

• Pozorovať 

• Zaznamenávať výsledky pozorovania  
• Formulovať závery 

• Diskutovať/obhajovať výsledky/argumentovať 
Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti  

• Vedieť vysvetliť, čo je chemická rovnováha a prečo má dynamický charakter. 

• Definovať vzťah na výpočet rovnovážnej konštanty chemických reakcií Kc. 
• Poznať faktory, ktoré ovplyvňujú chemickú rovnováhu (koncentrácia látok, teplota, tlak). 

Riešený didaktický problém 

Naučiť žiakov uviesť argumenty pre vplyv zmeny teploty na rovnovážne koncentrácie reaktantov a produktov 

danej reakcie (na posun rovnováhy) a na hodnotu Kc.  

Vplyv teploty na chemickú rovnováhu môžeme sledovať napríklad pri tvorbe komplexov kobaltu [CoCl4]2- a 

[Co(H2O)6]2+. 

Dominantné vyučovacie metódy a formy Príprava učiteľa a pomôcky 

• potvrdzujúce bádanie 

• práca v dvojiciach alebo v skupinách (3 – 5 žiakov) 

• Pracovný list 

• Dataprojektor, notebook 
Realizovateľné s použitím digitálnych nástrojov.  

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov 

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov bude realizovaná prostredníctvom kontroly úloh, ktoré žiaci riešili 
v pracovnom liste. Hodnotiacim nástrojom je tiež „lístok pri odchode“, ktorý tvorí súčasť pracovného listu. 

 

Autor: RNDr. Ivana Sotáková, Ph.D. 
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VPLYV TEPLOTY NA CHEMICKÚ ROVNOVÁHU II 

ÚVOD 
Predložená metodika je druhou nadväzujúcou metodikou v sade metodík k téme „Faktory ovplyvňujúce chemickú 

rovnováhu“. Je koncipovaná pre potvrdujúce bádanie, v ktorom si žiaci na základe pozorovania experimentu potvrdzujú 

poznatky o vplyve zmeny teploty na chemickú rovnováhu. Následne formulujú závery a zovšeobecnenia.  

PRIEBEH VÝUČBY 
Využívať budeme model vyučovania 5E. 

SKÚMANIE 2  (CCA 20  MIN.): 

Učiteľ rozdelí žiakov do dvojíc alebo skupín (3 – 5 žiakov) a rozdá im pracovné listy. Žiaci postupujú podľa pokynov 

zadaných v pracovnom liste. 

Žiaci budú skúmať vplyv zmeny teploty na chemickú rovnováhu pri tvorbe komplexov kobaltu [CoCl4]2- a [Co(H2O)6]2+. 

Informácie o komplexe a koordinačnej (donor-akceptorovej) väzbe žiaci získavajú z poskytnutého učebného textu. Učiteľ 

pomáha žiakom s porozumením poznatkov. 

Čo sú koordinačné (komplexné) zlúčeniny? 

Koordinačná (komplexná) zlúčenina obsahuje centrálny atóm, na ktorý sú koordinačnými (donorovo -akceptorovými) 

väzbami naviazané ligandy. Centrálnym atómom je väčšinou atóm d-prvku s kladným oxidačným číslom. Ligandy môžu 

byť anióny alebo neutrálne molekuly, ktoré vždy obsahujú atóm s voľným elektrónovým párom (tzv. donorový atóm). Počet 

atómov ligandov, ktoré sa koordinačnou väzbou viažu na centrálny atóm udáva koordinačné číslo centrálneho atómu. 

Príklady ligandov: neutrálne ligandy (H2O – akva, NH3 – ammin a pod.), aniónové ligandy (Cl- - chlorido, H- - hydrido a pod.). 

V závislosti od oxidačného čísla centrálneho atómu, náboja a počtu ligandov môžu vzniknúť:  

a) komplexné katióny, napr. [Cu(NH3)4]2+ – tetramminmeďnatý katión, 

b) komplexné anióny, napr. [CoCl4]2- – tetrachloridokobaltnatý anión, 

c) neutrálne komplexy, napr. [CuCl2(NH3)2]0 – diammin-dichlorido meďnatý komplex. 

Zlúčeniny s komplexným katiónom, napr. [Cu(H2O)(NH3)4]S04 – síran akva-tetraamminmeďnatý 

Zlúčeniny s komplexným aniónom, napr. K4[Fe(CN)6] – hexakyanidoželeznatan draselný 

Zdroj: Kmeťová, J., Silný, P., Medveď, M., Vydrová, M. (2010). Chémia pre 1. ročník gymnázií. Bratislava: EXPOL 

PEDAGOGIKA, s. 76 – 77. 

Žiaci následne riešia úlohu 5 zameranú na aplikáciu získaných poznatkov. 

Riešenie úlohy 5: 

komplex centrálny 

atóm 

ligand donorový 

atóm 

koordinačné 

číslo 

[Co(H2O)6]2+ 

hexaakvakobaltnatý  

Co H2O O 6 

 [CoCl4]2-   

tetrachloridokobaltnatý  

Co Cl- Cl 4 

      Žiaci v úlohe 6 získajú informácie o vzniku komplexov kobaltu a ich rovnováhe. Rovnováhu vzniku komplexov kobaltu 

vyjadruje termochemická rovnica:  

       [Co(H2O)6]2+(aq) + 4 Cl-(aq) ⇄ [CoCl4]2-(aq) + 6 H2O(aq)     Δ H > 0    

      Rovnováha vzniku komplexov kobaltu je ovplyvnená zmenou teploty.  
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Riešenie úlohy 6 a): 

Priama reakcia je exotermická/endotermická.  

Ak chceme získať viac produktov priamej reakcie, je potrebné rovnovážnu reakčnú zmes ochladiť/zahriať.  

Ak chceme získať viac produktov spätnej reakcie, je potrebné rovnovážnu reakčnú zmes ochladiť/zahriať.  

Poznámka: 

Informácie o chemikáliách 

V sústave hydrátov chloridu kobaltnatého existujú v teplotnom rozmedzí 0 – 100 °C tri kryštalické hydráty: pod 48 °C 

kryštalizuje ružový hexahydrát, medzi 48 – 57 °C modročervený tetrahydrát a nad 57 °C tmavo modro-fialový dihydrát. 

 

Obrázok 3 prezentuje štruktúru komplexov kobaltu, [Co(H2O)6]2+ (oktaéder) a [CoCl4]2- (tetraéder), ktorá má žiakom 

pomôcť s porozumením. 

 

Vzhľadom k toxicite CoCl2, žiaci budú pozorovať vplyv zmeny teploty na skúmanú rovnováhu prostredníctvom videa. 

Poznámka: 

Učiteľ môže demonštrovať vplyv teploty na skúmanú rovnováhu pomocou videí.  

Video-odkazy: 

1. Angie Miller. Chemistry Demonstration Lab. The Ohio State University. Cobalt Complexes (LeChatelier's Principle).  

Zverejnené: 1. 2. 2017. Dostupné na https://www.youtube.com/watch?v=XqboaYTTxo8.   

2. Portál PřF UK na podporu výuky chemie na ZŠ a SŠ. Databáze chemických pokusů: Kouzelné písmo – CoCl2∙6H2O. 

Dostupné na http://www.studiumchemie.cz/pokus.php?id=141. 
 

Žiaci zaznamenávajú pozorované farebné zmeny do pracovného listu (úloha 6 b). 

Riešenie úlohy 6 b): 

      Rovnováhu vzniku komplexov kobaltu vyjadruje fialové sfarbenie roztoku. 

      Pridaním vody do rovnovážneho systému vznikol ružový (farba roztoku) – akvakomplex kobaltu. 

      Pridaním koncentrovanej kyseliny chlorovodíkovej do rovnovážneho systému vznikol modrý (farba roztoku) – 

      tetrachloridokobaltnatý komplex. 

      V horúcom kúpeli sa roztok v rovnováhe sfarbil do modra. V ľadovom kúpeli sa roztok v rovnováhe sfarbil do ružova.   

VYSVETLENI E (CCA 20  MIN.): 
Žiaci v úlohe 6 c) vysvetľujú pozorované zmeny v skúmanej rovnováhe. 

Riešenie úlohy 6 c): 

Zvýšením teploty sa chemická rovnováha posunula v smere uvoľnenia/naviazania molekúl vody, čo vysvetľuje vznik 

modrého roztoku. Znížením teploty sa chemická rovnováha posunula v smere vzniku/rozpadu akvakomplexu kobaltu.                                                                                   

V ľadovom kúpeli sa intenzita sfarbenia roztoku zväčšila/zmenšila, pretože sa rovnováha posunula v smere exotermickej 

/endotermickej reakcie.  

Obr. 3  Komplexy kobaltu, [Co(H2O)6]2+ a  [CoCl4]2- 
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V úlohe 7 žiaci vyvodzujú závery a zovšeobecnenia o vplyve teploty na chemickú rovnováhu. 

Riešenie úlohy 7: 

Zvýšením teploty reakčnej zmesi pri endotermických reakciách sa rovnováha chemickej reakcie posúva smerom 

k reaktantom/produktom reakcie. Pri vyššej teplote bude v rovnovážnom stave menšia/väčšia koncentrácia reaktantov 

a menšia/väčšia koncentrácia produktov. Znížením teploty reakčnej zmesi pri exotermických reakciách sa rovnováha 

chemickej reakcie posúva smerom k reaktantom/produktom reakcie. Pri nižšej teplote bude v rovnovážnom stave 

menšia/väčšia koncentrácia reaktantov a menšia/väčšia koncentrácia produktov. Zmenou teploty sa menia hodnoty 

rovnovážnych konštánt reakcií. S rastúcou teplotou sa pri endotermických reakciách hodnota rovnovážnej konštanty 

zmenšuje/zväčšuje a pri exotermických reakciách sa hodnota rovnovážnej konštanty zmenšuje/zväčšuje.              

HODNOTENIE (CCA 5  MIN.): 

Za účelom monitorovania procesu učenia žiakov v bádateľsky orientovanej výučbe žiaci v  úlohe 8 vypĺňajú lístok pri 

odchode, v ktorom uvádzajú 3 poznatky, zručnosti, ktoré sa dnes naučili, 2 aktivity, informácie, ktoré ich najviac zaujali            

a 1 otázku, ktorú majú stále nezodpovedanú. Vzhľadom k  tomu, že učiteľ a žiaci nemusia mať skúsenosti                                                

s opísaným  nástrojom formatívneho hodnotenia je vhodné, aby učiteľ žiakom vysvetlil jeho význam ešte pred použ itím.  

POSTREHY A ZISTENIA Z VÝUČBY 
Informácie o komplexe a koordinačnej (donor-akceptorovej) väzbe z poskytnutého učebného textu  s pomocou učiteľa 

žiaci zvládajú. Za účelom zvýšenia porozumenia bol v pracovnom liste žiakov doplnený obrázok 3, ktorý preze ntuje štruktúru 

komplexných iónov kobaltu, a to [Co(H2O)6]2+ a [CoCl4]2- .   

Žiaci skúmajú vplyv zmeny teploty na chemickú rovnováhu pri tvorbe komplexov kobaltu [Co(H2O)6]2+ a [CoCl4]2-  

prostredníctvom videa. Žiaci nemajú problém s pozorovaním farebných prechodov komplexov kobaltu. Náročnejšie pre 

žiakov je vysvetľovanie pozorovaných zmien v skúmanej rovnováhe (úloha 6 c) a vyvodzovanie záverov a zovšeobecnení 

(úloha 7). Úroveň nedostatočného porozumenia niektorých žiakov sa prejavila vo vyhodnotení lístka pri odchode. Aplikácia 

nástrojov formatívneho hodnotenia vo výučbe  vyžaduje, aby učiteľ vedel, ako v ďalšej výučbe využiť získané informácie v 

prospech žiakov.   

Pre naplnenie cieľov metodiky je veľmi dôležitá učiteľova spätná väzba k riešeniu jednotlivých úloh. 

ZDROJE 
Európska komisia (2012). SAMANCTA. Bezpečnosť a ochrana zdravia. H-vety a P-vety. Získané 27. februára 2017,  z 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/SAMANCTA/SK/Safety/HP_SK.htm 

Ganajová, M. & Sotáková, I. (2015). Možnosti aplikácie formatívneho hodnotenia do výučby chémie so zameraním na 

overovanie porozumenia prírodovedných poznatkov. In: Dnešná škola – človek a príroda. Roč. III, č. 1, s. 17-21.  

Hexahydrát chloridu kobaltnatého (posledná aktualizácia 25. január 2017). Získané 27. februára 2017,  z 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Hexahydr%C3%A1t_chloridu_kobaltnat%C3%A9ho  

Kmeťová, J., Silný, P., Medveď, M., Vydrová, M. (2010). Chémia pre 1. ročník gymnázií. Bratislava: EXPOL PEDAGOGIKA. 

Obrázok 3. Komplexy kobaltu, [Co(H2O)6]2+ a [CoCl4]2- [upravený]. 

An octahedral complex ion [Co(H2O)6]2+ [upravený]. Získané 27. júna 2019, z 

https://www.pearsonschoolsandfecolleges.co.uk/assetslibrary/sectors/secondary/pdfs/science/heinemannscience/ocrale

velsamplelessons/ocra2chemistry_studentbook9780435691981_unit2module3.pdf  

A tetrahedral complex ion [CoCl4]2- [upravený]. Získané 27. júna 2019, z  https://www.chemtube3d.com/cocl42/  
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VÝLUH ČERVENEJ KAPUSTY AKO INDIKÁTOR  I 
Tematický celok / Téma ISCED / Odporúčaný ročník 

Chemické reakcie, chemické rovnice  
Protolytické reakcie 
Kyslosť a zásaditosť roztokov, pH 

ISCED 3 / 1. ročník 

Ciele 

Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti Žiakom rozvíjané spôsobilosti 

• Poznať prírodný indikátor z výluhu červenej kapusty 
a jeho farebné zmeny v závislosti od pH.  

• Pripraviť stupnicu pH pre indikátor z výluhu 
červenej kapusty v závislosti od pH.  

• Manipulovať s pomôckami 

• Pozorovať/merať 

• Zaznamenávať výsledky pozorovania a merania 
• Diskutovať/obhajovať výsledky/ argumentovať 

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti  

• Vedieť definovať indikátory. 

• Uviesť príklady acidobázických indikátorov.  

• Predpovedať sfarbenie acidobázického indikátora (napr. lakmus, fenolftaleín, univerzálny indikátorový 
papierik) po pridaní do roztoku určitej látky.  

• Orientovať sa v stupnici pH.  

• Dodržiavať zásady bezpečnosti práce s laboratórnymi pomôckami a chemikáliami. 

Riešený didaktický problém 

Jedným zo spôsobov, ako vieme zistiť hodnotu pH vodného roztoku, je vizuálne určenie pomocou indikátorov. 
Indikátory sú organické kyseliny alebo zásady, ktorých sfarbenie sa mení so zmenou pH prostredia. Žiaci sa 
oboznamujú s prírodným indikátorom z výluhu červenej kapusty a pripravujú jeho farebné prechody 
v závislosti od pH prostredia. 

Dominantné vyučovacie metódy a formy Príprava učiteľa a pomôcky 

• riadené bádanie 

• práca v dvojiciach alebo v skupinách (3 – 5 žiakov) 

• Pracovný list 

• Pomôcky: 15 ks skúmavka, 2 ks stojan na 
skúmavky, 3 ks pipeta (10 cm3), 15 ks odmerné 
banky (100 cm3), strička, fixka  

• Chemikálie: 100 cm3 NaOH (1 mol.dm-3),         
100 cm3 HCl (1 mol.dm-3), výluh z červenej 
kapusty (100 cm3), destilovaná voda 

• Počítač, dataprojektor 
Realizovateľné s aj bez použitia digitálnych nástrojov. 

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov 

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov bude realizovaná prostredníctvom kontroly úloh, ktoré žiaci riešili 
v pracovnom liste.  

 

Autor: RNDr. Ivana Sotáková, Ph.D. 
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VÝLUH ČERVENEJ KAPUSTY AKO INDIKÁTOR I 

ÚVOD 
Predložená metodika je prvou metodikou v sade metodík k téme „Protolytické reakcie – Kyslosť a zásaditosť roztokov, 

pH“. Metodika je založená na aplikácii bádateľsky orientovanej výučby. Je koncipovaná pre riadené bádanie ako laboratórna 

práca, v ktorej žiaci riešia učiteľom sformulovaný problém, pričom postupujú podľa pokynov zadaných v  pracovnom liste. 

Žiaci potom na základe svojich zistení formulujú závery.  

PRIEBEH VÝUČBY 
Využívať budeme model vyučovania 5E. 

Poznámka: 

Vzhľadom k tomu, že žiaci budú pracovať s chemikáliami a laboratórnymi pomôckami, je potrebné dbať na bezpečnosť 

práce. Učiteľ pripraví v predstihu pomôcky a chemikálie podľa počtu dvojíc alebo skupín žiakov.  

ZAPOJENIE (CCA 10  MIN.): 

Učiteľ rozdelí žiakov do dvojíc alebo skupín (3 – 5 žiakov) a rozdá im pracovné listy. V úlohe 1 si žiaci prečítajú informácie 

o prírodných indikátoroch, a to antokyanínoch, ktoré sa nachádzajú aj vo výluhu červenej kapusty. 

SKÚMANIE (CCA 35  MIN.): 
      V úlohe 2 žiaci najprv pripravia podľa schémy (Obr. 1) odmerné roztoky HCl a NaOH s rôznou koncentráciou. Pripravené 

roztoky následne použijú na prípravu stupnice pH pre indikátor z výluhu červenej kapusty (tab. 1).  

 

Obr. 1  Pracovná schéma prípravy roztokov HCl a NaOH s rôznou koncentráciou  
 

Tab. 1  stupnica pH pre indikátor z výluhu červenej kapusty  

 c(HCl) [mol.dm-3] H2O c(NaOH) [mol.dm-3] 

1 10-1 10-2 10-3 10-4 10-5 10-6 10-7 10-6 10-5 10-4 10-3 10-2 10-1 1 

pH 

pOH 
kyslá oblasť n.o. zásaditá oblasť 

Farba  č čr rč r rf fm mf mf f mf fm mz z ž ž 

č – červená, r – ružová, m – modrá, f – fialová, z – zelená, ž – žltá 
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Ukážka farebných prechodov indikátora z výluhu červenej kapusty v závislosti od pH 

 

Poznámka: 

Učiteľ musí v tejto aktivite žiakom pomôcť/poradiť, najmä v organizácii práce. Žiaci pracujú v skupinách, nech po 

vzájomnej dohode jedná skupina žiakov pripraví stupnicu pH pre kyslú oblasť a druhá skupina žiakov pripraví stupnicu pH 

pre zásaditú oblasť. Na záver tieto skupiny spoločne vytvoria „celú“ stupnicu pH. Farebné prechody indikátora z výluhu 

červenej kapusty v závislosti od pH ovplyvňuje druh vody (destilovaná voda alebo voda z vodovodu), ktorá sa použila.  

Obrázok 2 prezentuje porovnanie farebných prechodov  v závislosti od pH pre univerzálny indikátor (A) a pre indikátor z 

výluhu červenej kapusty (B). 

 
Obr. 2  Farebné prechody v závislosti od pH: A. univerzálny indikátor, B. výluh červenej kapusty (zmes antokyanínov) 

 

Zdroj: Chutí máme na výběr, aneb co není kyselé, není ani sladké. In: Otevřená věda [online]. 2015. Získané 4. apríla 2017 z: 

https://docplayer.cz/4139826-Chuti-mame-na-vyber-aneb-co-neni-kysele-neni-ani-sladke.html 

POSTREHY A ZISTENIA Z VÝUČBY 
Aktivita je časovo náročná, vyžaduje si dobre premyslenú organizáciu práce zo strany učiteľa i  žiakov v skupinách. 

Niektorí žiaci majú problém s pochopením úlohy 2. V tejto úlohe sa nachádza schéma, ktorá podrobnejšie prezentuje 

pracovný postup pri príprave odmerných roztokov HCl a NaOH s rôznou koncentráciou.  

Z odporúčaní učiteľov vyplynulo, že pred aktivitou je potrebné, aby si žiaci vyskúšali prácu s  pipetou a poriadne umyli 

skúmavky. 

ALTERNATÍVY METODIKY 
 Ak sú v školskom laboratóriu aj iné indikátory, žiaci môžu overiť ich sfarbenie v roztokoch s rôznym pH. Je potrebné mať 

k tomu zodpovedajúcu stupnicu pH. Alebo je vhodné žiakom zadať vzorku roztoku HCl alebo NaOH pre žiakov neznámej 

koncentrácie a žiaci kolorimetricky podľa stupnice urč ia pH neznámej vzorky. 

ZDROJE 
Kmeťová, J., Silný, P., Medveď, M., Vydrová, M. (2010). Chémia pre 1. ročník gymnázií. Bratislava: EXPOL PEDAGOGIKA. 

Ganajová, M. & Dzurillová, M. (2005). Školské pokusy z chémie I. Košice: Prírodovedecká fakulta UPJŠ. 

Németh, K. & Mikulajová, A. (2006). Farby jarných potravín. In: Výživa a zdravie. 50(1), s. 6 – 7. 
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VÝLUH ČERVENEJ KAPUSTY AKO INDIKÁTOR  II 
Tematický celok / Téma ISCED / Odporúčaný ročník 

Chemické reakcie, chemické rovnice  
Protolytické reakcie 
Kyslosť a zásaditosť roztokov, pH 

ISCED 3 / 1. ročník 

Ciele 

Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti Žiakom rozvíjané spôsobilosti 

• Určiť pH roztokov pomocou indikátora z výluhu 
z červenej kapusty a virtuálneho pH metra. 

• Vypočítať pH roztokov. 

• Vysvetliť kyslosť a zásaditosť vodných roztokov 
prítomnosťou iónov H3O+ a OH-. 

• Vysvetliť nárast kyslosti a zásaditosti vodných 
roztokov v závislosti od pH. 

• Manipulovať s pomôckami 

• Pozorovať/merať 

• Zaznamenávať výsledky pozorovania a merania 
• Formulovať výsledky 

• Diskutovať/obhajovať výsledky/ argumentovať 

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti  

• Vedieť definovať indikátory. 

• Uviesť príklady acidobázických indikátorov.  
• Predpovedať sfarbenie acidobázického indikátora (napr. lakmus, fenolftaleín, univerzálny indikátorový 

papierik) po pridaní do roztoku určitej látky.  

• Orientovať sa v stupnici pH.  

• Dodržiavať zásady bezpečnosti práce s laboratórnymi pomôckami a chemikáliami. 

Riešený didaktický problém 

Jedným zo spôsobov, ako vieme zistiť hodnotu pH vodného roztoku, je vizuálne určenie pomocou indikátorov. 
Žiaci určujú pH látok z bežného života (ocot, popol, citrónová šťava, neperlivá minerálka, soľ, sóda bikarbóna)  
pomocou indikátora z výluhu červenej kapusty. Používajú pritom predtým pripravené farebné prechody tohto 
indikátora v závislosti od pH prostredia. Následne majú možnosť samotne realizovať simulované merania s 
virtuálnym pH metrom.  

Dominantné vyučovacie metódy a formy Príprava učiteľa a pomôcky 

• riadené bádanie 

• práca v dvojiciach alebo v skupinách (3 – 5 žiakov) 

• Pracovný list 

• Pomôcky: skúmavky (6 ks), stojan na skúmavky, 

univerzálny indikátorový papierik, prírodný 

indikátor (výluh z červenej kapusty), sklená 

tyčinka, hodinové sklíčko, kadičky (6 ks), fixka  

• Chemikálie: ocot, popol, citrónová šťava, 

neperlivá minerálka, soľ, sóda bikarbóna, voda 

• Počítač, dataprojektor, tablety pre žiakov 

• Simulácia „pH škála“ – Mikro 
https://phet.colorado.edu/sims/html/ph-
scale/latest/ph-scale_sk.html 

Realizovateľné s použitím digitálnych nástrojov.  

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov 

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov bude realizovaná prostredníctvom kontroly úloh, ktoré žiaci riešili 
v pracovnom liste. Hodnotiacim nástrojom je tiež tabuľka s otázkami zameranými na metakogníciu, ktorá tvorí 
súčasť pracovného listu. 

 

Autor: RNDr. Ivana Sotáková, Ph.D. 
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VÝLUH ČERVENEJ KAPUSTY AKO INDIKÁTOR II 

ÚVOD 
Predložená metodika je druhou nadväzujúcou metodikou v sade metodík k téme „Protolytické reakcie – Kyslosť 

a zásaditosť roztokov, pH“. Metodika je založená na aplikácii bádateľsky orientovanej výučby. Je koncipovaná pre riadené 

bádanie ako laboratórna práca, v ktorej žiaci riešia učiteľom sformulovaný problém, pričom postupujú podľa pokynov 

zadaných v pracovnom liste. Žiaci potom na základe svojich zistení formulujú závery.  

PRIEBEH VÝUČBY  
Využívať budeme model vyučovania 5E. 

SKÚMANIE (CCA 15  MIN.): 
Žiaci pokračujú v práci v skupinách. V úlohe 3 najprv vytvoria predpoklady o pH roztokov z bežného života. Následne 

určujú pH týchto roztokov pomocou univerzálneho indikátorového papierika a indikátora z výluhu červenej kapusty. 

Výsledky zaznamenávajú do tabuľky 2.  

 

Tab. 2  Určovanie pH roztokov pomocou univerzálneho indikátorového papierika a indikátora z výluhu červenej kapusty 

 

Poznámka: 

Niektoré výsledné hodnoty pH určené pomocou indikátora z výluhu červenej kapusty môžu byť odlišné od metódy 

určovania pH pomocou univerzálneho indikátorového papierika. Antokyaníny sú citlivé najmä v krajných hodnotách pH, 

Sk
ú

m
av

ka
 

čí
sl

o
 

Roztok 

Predpoklad 
Kyslý (K) 

Zásaditý (Z) 
Neutrálny (N) 

roztok 

Sfarbenie 
univerzálneho 
indikátorového 

papierika / 
hodnota pH 

Sfarbenie indikátora z 
výluhu  červenej 

kapusty/ hodnota pH 
 
 

Porovnanie  
predpoklad 

správny (✓)/ 
nesprávny (x) 

1 
ocot 

K svetločervená ružová  

2 – 3 2 – 3 

2  voda  
s popolom (suspenzia) 

Z modrozelená modrozelená  

9 – 10 9 – 10 

3 
citrónová šťava 

K svetločervená svetločervená  

2 – 3  2 – 3 

4 
neperlivá minerálka 

N žltozelená fialová  

6 – 7 6 – 7 

5 
roztok sódy bikarbóny 

Z zelená zelenomodrá  

9 11 

6 
slaná voda 

N svetlozelená fialová  

7 – 8 7 – 8 
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teda pre kyslú oblasť v rozsahu pH 1-4 a pre zásaditú oblasť pH 10-13. Na výsledné sfarbenie antokyanínov má vplyv aj 

pôvodná farba roztoku, prítomnosť ďalších chemikálií vo vzorke a veľmi záleží i na kvalite a pH vody, ktorou sa riedia 

vzorky a pripravuje pH škála. 

V prípade rozšírenia poznatkov ohľadom pH ďalších látok je možné pracovať s nasledovným zdrojom: 

Chutí máme na výběr, aneb co není kyselé, není ani sladké. In: Otevřená věda [online]. 2015. Získané 4. apríla 2017 z: 

https://docplayer.cz/4139826-Chuti-mame-na-vyber-aneb-co-neni-kysele-neni-ani-sladke.html 

VYSVETLENIE (CCA 5  MIN.): 
Žiaci vyhodnocujú svoje predpoklady o pH skúmaných roztokov.  

Na základe získaných výsledkov žiaci rozdeľujú skúmané roztoky na kyslé (ocot, citrónová šťava), neutrálne (neperlivá 

minerálka) a zásadité (voda s popolom, roztok sódy bikarbóny, slaná voda) (úloha 4).  

ROZPRACOVANIE (CCA 20  MIN.): 
V úlohe 5 žiaci vypĺňajú tabuľku podľa zadaných pokynov. Najprv na internete vyhľadajú, ktoré látky spôsobujú kyslosť 

a zásaditosť vybraných roztokov z bežného života (pomarančový džús, mlieko, sódová voda a i.). Potom na základe známej 

koncentrácie oxóniových katiónov alebo hydroxidových aniónov vypočítajú pH týchto roztokov. Správnosť výpočtov si 

skontrolujú tak, že realizujú merania s virtuálnym pH metrom pomocou simulácie „pH škála“ – Mikro na webovej stránke 

https://phet.colorado.edu/sims/html/ph-scale/latest/ph-scale_sk.html. Na záver na základe určených hodnôt pH zoraďujú 

roztoky od najkyslejšieho po najzásaditejší. 

 

Riešenie úlohy 5: 

Roztok Vyhľadajte na internete 

látku, ktorá spôsobuje 

kyslosť alebo zásaditosť 

roztoku 

Vypočítajte 

hodnotu pH 

roztoku  

Skontrolujte vypočítanú 

hodnotu pH roztokov*  

správne (✓)/nesprávne (x) 

Určte poradie 

roztokov od 

najkyslejšieho po 

najzásaditejší 

Pomarančový 

džús 

kyselina citrónová pH = 3,5 (✓)/(x) 2. 

Čistič 

odpadového 

potrubia  

chlór a jeho soli pH = 13 (✓)/(x) 5. 

Mlieko kyselina mliečna alebo 

jej soľ – laktát 

pH = 6,5 (✓)/(x) 3. 

Sódová voda oxid uhličitý pH = 2,5 (✓)/(x) 1. 

Mydlo na ruky hydroxid sodný pH = 10 (✓)/(x) 4. 

 

      Úloha 6 je zameraná na vysvetlenie zväčšenia/zmenšenia hodnoty pH kyslých a zásaditých roztokov po pridaní určitého 

množstva destilovanej vody. Žiaci si overujú správnosť svojich vysvetlení pomocou vyššie uvedenej simulácie.  

Zväčšenie hodnoty pH kyslých roztokov a zmenšenie hodnoty pH zásaditých roztokov závisí od toho, aké množstvo 

destilovanej vody (s c(H3O+) = c(OH-) = 10-7 [mol.dm-3]) sa do nich pridá. Ak sa napríklad v roztoku zväčší koncentrácia H3O+ 

iónov, musí úmerne klesnúť koncentrácia OH- iónov. Rozdiel medzi dvoma hodnotami pH líšiacimi sa o jednotku (napríklad 

pH = 6 a pH = 5) znamená desaťnásobné zvýšenie koncentrácie H3O+ iónov a rozdiel koncentrácie H3O+ iónov medzi 

neutrálnym roztokom s pH = 7 a silne kyslým roztokom s pH = 1 je miliónkrát vyšší.  

 

HODNOTENIE (CCA 5  MIN.): 
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Za účelom monitorovania procesu učenia sa žiakov v bádateľsky orientovanej výučbe žiaci v úlohe 7 vypĺňajú tabuľku 

s otázkami metakognície. Termínom “metakognícia“ nazývame schopnosť žiakov analyzovať vlastné učenie sa a toto 

učenie efektívne riadiť. Žiaci si uvedomia, čo a ako sa naučili, zatrieďujú, systematizujú a upevňujú nové vedomosti (čo už o 

téme vedia, čo si potvrdili, čo vyvrátili, čo spresnili, na aké otázky stále nepoznajú odpoveď, čo by ešte chceli o téme vedieť 

a pod.). Vzhľadom k tomu, že učiteľ a žiaci nemusia mať skúsenosti s opísaným nástrojom formatívneho hodnotenia je 

vhodné, aby učiteľ žiakom vysvetlil jeho význam ešte pred použitím. 

POSTREHY A ZISTENIA Z  VÝUČBY 
Aktivita je časovo náročná, vyžaduje si dobre premyslenú organizáciu práce zo strany učiteľa i žiakov v skupinách.  

Ako problém sa ukazuje výpočet pH roztokov v úlohe 5. Tu je potrebné, aby učiteľ vopred vysvetlil základné vzťahy na 

výpočet pH ( sú uvedené v pracovnom liste). 

Niektorí žiaci nevedia interpretovať závislosť medzi pH roztoku a pridávaním vody. Použitie interaktívnej simulácie 

v úlohe 6 napomáha porozumieť tejto závislosti. 

ZDROJE 
Ganajová, M. & Sotáková, I. (2015). Možnosti aplikácie formatívneho hodnotenia do výučby chémie so zameraním na 

overovanie porozumenia prírodovedných poznatkov. In: Dnešná škola — človek a príroda. Roč. III, č. 1, s. 17-21. 

pH škála Mikro. PhET Ineractive simulations. General Chemistry. Získané 20. marca 2017 z 

https://phet.colorado.edu/sims/html/ph-scale/latest/ph-scale_sk.html 

Kmeťová, J., Silný, P., Medveď, M., Vydrová, M. (2010). Chémia pre 1. ročník gymnázií. Bratislava: EXPOL PEDAGOGIKA. 
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AKO OXID UHLIČITÝ OVPLYVŇUJE PH ROZTOKOV  I 
Tematický celok / Téma ISCED / Odporúčaný ročník 

(1. ročník) 
Chemické reakcie, chemické rovnice  
Protolytické reakcie  
Neutrálne, kyslé a zásadité roztoky, pH 
(2. ročník)  
Prvky a ich anorganické zlúčeniny   
p-prvky – Uhlík 
 

ISCED 3A / 1. ročník alebo 2. ročník 
 
 
 
 
 
 

 
Ciele 

Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti Žiakom rozvíjané spôsobilosti 

• Overiť prakticky kyselinotvornú vlastnosť oxidu 
uhličitého. 

• Určiť pomocou indikátora z výluhu červenej kapusty 
pH roztoku. 

• Poznať spôsob prípravy oxidu uhličitého. 

• Manipulovať s pomôckami 

• Pozorovať/merať 

• Zaznamenávať výsledky pozorovania a merania  
• Formulovať závery 

• Diskutovať/obhajovať výsledky/argumentovať 

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti  

• Uviesť príklady výskytu oxidu uhličitého. 

• Poznať vlastnosti oxidu uhličitého. 
• Poznať pojmy indikátor a neutralizácia. 

• Orientovať sa v stupnici pH. 

• Určiť pomocou indikátora pH roztoku. 
• Napísať chemickú rovnicu neutralizácie. 

• Dodržiavať zásady bezpečnosti práce s laboratórnymi pomôckami a chemikáliami. 

Riešený didaktický problém 

Ako oxid uhličitý vytvára kyslý roztok? Oxid uhličitý sa rozpúšťa vo vode, pričom sa sčasti (asi z 0,003 %) zlučuje 

s vodou na kyselinu uhličitú (H2CO3). Niekedy sa pod kyselinou uhličitou nesprávne označuje celý takýto roztok.   

Dominantné vyučovacie metódy a formy Príprava učiteľa a pomôcky 

• riadené bádanie 
• práca v dvojiciach alebo v skupinách (3 – 5 žiakov) 

• Pracovný list 
• Pomôcky:  

odmerný valec (50 cm3), 100 cm3 prírodného 
indikátora (výluhu z červenej kapusty) vrátane 
škály sfarbenia indikátora v závislosti od pH 
roztoku, 2 slamky, 4 ks priehľadné plastové 
poháre (0,2 dm3), 2 ks priehľadné plastové poháre 
(0,08 dm3), lyžička 

• Chemikálie: voda z vodovodu, minerálna prírodná 
voda (sýtená), sóda bikarbóna (hydrogenuhličitan 
sodný), ocot 

• Dataprojektor, notebook 
Realizovateľné s aj bez použitia digitálnych nástrojov. 

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov 

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov bude realizovaná prostredníctvom kontroly úloh, ktoré žiaci riešili 
v pracovnom liste.  

 

Autor: RNDr. Ivana Sotáková, Ph.D. 
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AKO OXID UHLIČITÝ OVPLYVŇUJE PH ROZTOKOV I  

ÚVOD  
Predložená metodika je prvou metodikou v sade metodík k téme „Ako CO2 ovplyvňuje pH roztokov“.  Je koncipovaná pre 

riadené bádanie ako laboratórna práca, v ktorej žiaci riešia učiteľom sformulovaný problém, pričom postupujú podľa 

pokynov zadaných v pracovnom liste. Žiaci potom na základe svojich zistení formulujú závery .  

PRIEBEH VÝUČBY 
Využívať budeme model vyučovania 5E. 

ZAPOJENIE (CCA 5  MIN.): 

Učiteľ položí žiakom otázku „Ako CO2 ovplyvňuje pH roztokov?“. Žiaci odpovedajú na základe svojich vedomostí.  

Následne učiteľ rozdelí žiakov do dvojíc alebo skupín (3  – 5 žiakov) a rozdá im pracovné listy. V úlohe 1 sa žiaci oboznámia 

s farebnými prechodmi prírodného indikátora z výluhu červenej kapusty v závislosti od pH (obr. 1). Naviac ich môžu žiaci 

porovnať s farebnými prechodmi univerzálneho indikátorového papierika. 

Poznámka: 

 Vzhľadom k tomu, že žiaci budú pracovať s chemikáliami a laboratórnymi pomôckami, je potrebné dbať na bezpečnosť 

práce. Učiteľ pripraví v predstihu pomôcky a chemikálie podľa počtu dvojíc alebo skupín žiakov.  

 V pokusoch je potrebné používať zriedený výluh červenej kapusty, aby očakávané výsledky boli viditeľné. 

Obrázok s farebnými prechodmi indikátora z výluhu červenej kapusty v závislosti od pH sa nachádza na konci metodiky. 

SKÚMANIE (CCA 40  MIN.): 

Žiaci sú motivovaní k skúmaniu pokusom, fúkajú cez slamku do vody s prírodným indikátorom, aby dokázali  

kyselinotvornú vlastnosť CO2 (úloha 2).  

Otázky pre žiakov v pracovnom liste:  

1. Napíšte, ktorú zmenu ste pozorovali v pohári. 

zmenu sfarbenia prírodného indikátora 

2. Určte podľa stupnice pH (obr. 1), či vznikol roztok kyslý, zásaditý alebo neutrálny. 

kyslý roztok 

3. Napíšte rovnicu chemickej reakcie, ktorá prebehla v poháriku. 

CO2 + H2O ⇌ H2CO3 

Produkt reakcie je slabou kyselinou. 

Učiteľ požaduje od žiakov, aby uviedli ďalšie príklady výskytu oxidu uhličitého (napr. zložka vzduchu, zložka prírodných 

minerálnych vôd, produkt kvasenia či horenia zlúčenín uhlíka a pod.).  

Žiaci následne overia prakticky, že CO2 prítomný v prírodnej minerálnej vode (sýtenej) vytvára kyslý roztok. Na 

porovnanie použijú vodu z vodovodu (úloha 3).  

Otázky pre žiakov v pracovnom liste:  

1. V ktorom pohári zmenil prírodný indikátor svoje sfarbenie? 

v pohári s minerálnou prírodnou vodou 

2. Určte podľa stupnice pH (obr. 1), či vznikol roztok kyslý, zásaditý alebo neutrálny. 

kyslý roztok 

3. Vysvetlite, prečo sa zmenilo sfarbenie prírodného indikátora aj bez toho, aby sa zmiešal s vodou v menšom poháriku. 
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Z prírodnej minerálnej vody sa uvoľnil oxid uhličitý, ktorý sa následne rozpustil v  roztoku indikátora a vznikol kyslý roztok. 

Poznámka: 

Alternatívou je uvoľňovanie oxidu uhličitého pri rozpúšťaní šumivých tabliet vo vode (Celaskon, horčík, vápnik, Alka-

Seltzer). 

 

Poznámka: 

Informácie o prírodných minerálnych vodách 

Z hľadiska pôvodu a množstva oxidu uhličitého sa prírodné minerálne vody členia na: prírodné minerálne vody 

s prirodzeným obsahom prírodného oxidu uhličitého, prírodné minerálne vody obohatené prírodným oxidom uhličitým, 

prírodné minerálne vody sýtené a prírodné minerálne vody s čiastočne odstráneným oxidom uhličitým.  

Podľa obsahu celkových rozpustených tuhých látok (RL) sa prírodné minerálne vody členia na: veľmi nízko mineralizované 

(s obsahom RL do 50 mg/dm3), nízko mineralizované (s obsahom RL 50 – 500 mg/dm3), stredne mineralizované (s obsahom 

RL 500 – 1 500  mg/dm3), vysoko mineralizované (s obsahom RL 1 500 – 5 000 mg/dm3), veľmi vysoko mineralizované (s 

obsahom RL 5 000 – 15 000 mg/dm3) a soľanky (s obsahom RL nad 15 000 mg/dm3). 

 Pitný režim by mali dopĺňať vody s obsahom RL 200 – 500 mg/dm3 (vody nízko mineralizované). 

V úlohe 4 žiaci navrhujú spôsoby prípravy oxidu uhličitého (napr. reakciou kyseliny chlorovodíkovej s  uhličitanom 

vápenatým (vápencom) alebo s hydrogenuhličitanom sodným (sóda bikarbóna), reakciou octu so sódou bikarbónou). Po 

predložení svojich návrhov pripravia oxid uhličitý reakciou octu so sódou bikarbónou v pohári. Na porovnanie použijú jeden 

pohár iba s octom (úloha 5).  

Otázky pre žiakov v pracovnom liste:  

1. V ktorom pohári zmenil prírodný  indikátor svoje sfarbenie?  

v pohári s octom a sódou bikarbónou 

2. Určte podľa stupnice pH (obr. 1), či vznikol roztok kyslý, zásaditý alebo neutrálny. 

kyslý roztok 

3. Vysvetlite, prečo sa použil pohár s octom. 

Zmenu sfarbenia prírodného indikátora by mohlo spôsobiť aj zamiešanie, keďže však roztok indikátora v  pohári s octom 

nezmenil farbu, musí byť žlté sfarbenie indikátora spôsobené oxidom uhličitým, ktorý vznikol v reakcii .  

4. Napíšte chemickú rovnicu reakcie octu so sódou bikarbónou a určte typ reakcie. 

     kyselina octová + hydrogenuhličitan sodný → octan sodný + oxid uhličitý + voda  

     CH3COOH + NaHCO3 → CH3COONa + CO2 + H2O, neutralizácia 

Poznámka: 

Ako alternatíva môže byť realizovaný/premietnutý pokus, v  ktorom do zásaditého roztoku, ktorý obsahuje fenolftaleín, 

je zavádzaný oxid uhličitý. Roztok sa začne odfarbovať. Jeho videosekvencia je dostupná na: Kyselinotvorný oxid uhličitý – 

ČT edu z pořadu U6 – Úžasný svět vědy, https://edu.ceskatelevize.cz/kyselinotvorny-oxid-uhlicity-

5e4424164908cf0125157f0b. 

POSTREHY A ZISTENIA Z VÝUČBY 
Aktivita je pre žiakov zaujímavá. Niektorí žiaci majú problém so zápisom rovnice reakcie kyseliny octovej s 

hydrogenuhličitanom sodným. Vzorec kyseliny octovej by mali žiaci poznať už zo základnej školy, so vzorcom octanu sodného 

im musí učiteľ pomôcť.  

V úlohe 4 žiaci sami navrhujú spôsoby prípravy oxidu uhličitého. Hoci by sa dalo očakávať, že budú navrhovať reakciu 

octu so sódou bikarbónou, nie je tomu tak. Žiaci napríklad uvádzajú reakcie z bežného života, a to reakciu octu s vaječnými 

škrupinami, mušľami alebo kriedou.  
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ZDROJE 
Carbon Dioxide Can Make a Solution Acidic. American Chemical Society: ACS Chemistry for Life: Middle School Chemistry. 

Získané 4. apríla 2017, z http://www.middleschoolchemistry.com/lessonplans/chapter6/lesson10 

Kmeťová, J., Silný, P., Medveď, M., Vydrová, M. (2010). Chémia pre 1. ročník gymnázií. Bratislava: EXPOL PEDAGOGIKA. 

Kmeťová, J., Skoršepa, M., Mäčko, P. (2012). Chémia pre 2. ročník gymnázií a 6. ročník gymnázia s osemročným štúdiom. 

Bratislava: EXPOL PEDAGOGIKA. 

Obrázok 2. Fúkanie do vody s univerzálnym indikátorom. Získané 4. apríla 2017, z           

http://www.middleschoolchemistry.com/lessonplans/chapter6/lesson10 

Obrázok 3.  Príprava aparatúry na pozorovanie. Získané 4. apríla 2017, z 

http://www.middleschoolchemistry.com/lessonplans/chapter6/lesson10 

Obrázok 4.   Aparatúra na pozorovanie. Získané 4. apríla 2017, z 

http://www.middleschoolchemistry.com/lessonplans/chapter6/lesson10 

Obrázok 5.  Príprava aparatúry na pozorovanie . Získané 4. apríla 2017, z 

http://www.middleschoolchemistry.com/lessonplans/chapter6/lesson10 

Prírodné minerálne vody a pitný režim. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Získané 6. apríla 2017 , z  

http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=942:prirodne -mineralne-vody-a-pitny-

reim&catid=93:bezpenos-potravin 

 

 

Obr. 1   Farebné prechody prírodného indikátora z výluhu červenej kapusty v závislosti od pH 

Zdroj: Vlastné spracovanie 
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AKO OXID UHLIČITÝ OVPLYVŇUJE PH ROZTOKOV  II 
Tematický celok / Téma ISCED / Odporúčaný ročník 

(1. ročník) 
Chemické reakcie, chemické rovnice  
Protolytické reakcie  
Neutrálne, kyslé a zásadité roztoky, pH 
(2. ročník)  
Prvky a ich anorganické zlúčeniny   
p-prvky – Uhlík 
 

ISCED 3A / 1. ročník alebo 2. ročník 
 
 
 
 
 
 

 
Ciele 

Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti Žiakom rozvíjané spôsobilosti 

• Vysvetliť kyselinotvornú vlastnosť oxidu uhličitého. 

• Poznať príčiny zvýšenej koncentrácie oxidu 
uhličitého v atmosfére. 

• Poznať dôsledky zvýšenej koncentrácie oxidu 
uhličitého v atmosfére. 

• Vysvetliť podstatu acidifikácie (okysľovania) 
oceánov. 

• Formulovať závery 

• Diskutovať/obhajovať výsledky/argumentovať 

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti  

• Uviesť príklady výskytu oxidu uhličitého. 

• Poznať vlastnosti oxidu uhličitého. 

• Zapísať disociáciu (ionizáciu) kyseliny uhličitej vo vodnom roztoku chemickou rovnicou. 

Riešený didaktický problém 

Ako oxid uhličitý vytvára kyslý roztok? Oxid uhličitý sa rozpúšťa vo vode, pričom sa sčasti (asi z 0,003 %) zlučuje 

s vodou na kyselinu uhličitú (H2CO3). Niekedy sa pod kyselinou uhličitou nesprávne označuje celý takýto roztok.  

V prírode, v tzv. uhlíkovom cykle sa uhlík vymieňa medzi rastlinami, pôdou, atmosférou, živočíchmi a oceánmi. 

Zvýšená koncentrácia CO2 v atmosfére ovplyvňuje pH vody v oceánoch. Prirodzená absorpcia CO2 oceánmi 

pomáha zmierňovať vplyv antropogénnych emisií na celkový stav klímy, ale má aj negatívny vplyv najmä na 

mnohé morské organizmy. Okrem toho, že tak dochádza k  znižovaniu pH vody, zmenšuje sa aj dostupnosť 

uhličitanového iónu CO3
2-, ktorý je nevyhnutný pre stavbu schránok a kostier mnohých organizmov. 

Dominantné vyučovacie metódy a formy Príprava učiteľa a pomôcky 

• riadené bádanie 

• práca v dvojiciach alebo v skupinách (3 – 5 žiakov) 

• Pracovný list 

• Dataprojektor, notebook, tablety pre žiakov 
Realizovateľné s použitím digitálnych nástrojov.  

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov 

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov bude realizovaná prostredníctvom kontroly úloh, ktoré žiaci riešili 
v pracovnom liste. Hodnotiacim nástrojom je tiež sebahodnotiaca karta žiaka, ktorá tvorí súčasť pracovného 
listu. 

 

Autor: RNDr. Ivana Sotáková, Ph.D. 
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AKO OXID UHLIČITÝ OVPLYVŇUJE PH ROZTOKOV II  

ÚVOD  
Predložená metodika je druhou nadväzujúcou metodikou v sade metodík k téme „Ako CO2 ovplyvňuje pH roztokov“.  Je 

koncipovaná pre riadené bádanie ako laboratórna práca, v ktorej žiaci riešia učiteľom sformulovaný problém, pričom 

postupujú podľa pokynov zadaných v pracovnom liste. Žiaci potom na základe svojich zistení formulujú závery .  

PRIEBEH VÝUČBY 
Využívať budeme model vyučovania 5E. 

VYSVETLENI E (CCA 10  MIN.): 

Žiaci prezentujú závery zo svojich pozorovaní a vysvetľujú ako oxid uhličitý z vydychovaného vzduchu, prírodnej 

minerálnej vody a pripravený reakciou octu so sódou bikarbónou ovplyvnil pH roztokov (úloha 6). 

Vo všetkých troch prípadoch prítomný CO2 spôsobil zmenu pH smerom ku kyslej oblasti (kyselinotvorná vlastnosť CO 2). 

Učiteľ sa snaží konfrontovať žiakmi získané výsledky s prípadnými miskoncepciami. 

Oxid uhličitý je bezfarebný a nehorľavý plyn, ťažší ako vzduch. Vo vode sa ľahko rozpúšťa, pričom sa sčasti (asi z 0,003  %) 

zlučuje s vodou na kyselinu uhličitú (H2CO3). Kyselina uhličitá (H2CO3) je veľmi slabá anorganická kyselina. Niekedy sa pod 

kyselinou uhličitou nesprávne označuje aj celý takýto  roztok. Čistá kyselina uhličitá v bežných podmienkach nie je známa. 

V roztoku oxidu uhličitého vo vode je iba veľmi malé množstvo kyseliny uhličitej (aj to  ionizovanej do prvého alebo 

druhého stupňa), väčšinu molekúl tvorí nezreagovaný oxid uhličitý, ktorý je s kyselinou uhličitou v chemickej rovnováhe:  

CO2 + H2O ⇌ H2CO3 

ROZPRACOVANI E (CCA 25  MIN.): 

Učiteľ diskutuje so žiakmi o príčinách a negatívnych dôsledkoch zvýšenej koncentrácie oxidu uhličitého v atmosfére – 

vznik skleníkového efektu a acidifikácie (okysľovania) oceánov. Pozornosť  žiakov zameria na problematiku okysľovania 

oceánov. Úlohou žiakov je získať informácie o tejto problematike z poskytnutých zdrojov a odpovedať na nasledujúce otázky  

(úloha 7). Žiaci pracujú s tabletmi, diskutujú medzi sebou v skupinách i s učiteľom.   

Otázky pre žiakov v pracovnom liste: 

1. Uveďte, ktoré oblasti ľudskej činnosti sú hlavnými zdrojmi produkcie oxidu uhličitého. 

spaľovanie fosílnych palív (uhlie, ropa a plyn) pri výrobe elektrickej energie, preprave, v priemysle a  domácnostiach 

2. Vysvetlite, prečo dochádza k acidifikácii oceánov. 

V dôsledku zvýšenej koncentrácie oxidu uhličitého v  atmosfére, ktorý sa následne rozpúšťa v morskej vode  

a okysľuje ju.  

Mohlo by sa zdať, že je to pozitívum, pretože v atmosfére sa zmenšuje koncentrácia oxidu uhličitého, čím sa 

spomaľuje globálne otepľovanie. Bolo by tomu tak za predpokladu, že by povrchové vody (voda všetkých vodných 

povrchových zdrojov – more, rieky, rybníky, potoky) prepravovali dostatok rozpustených látok (alkalických solí)           

z hornín do oceánov, aby udržali stabilné pH oceánov* (v chémii sa tento proces označuje ako pufrovanie). Ale 

koncentrácia oxidu uhličitého v atmosfére je až taká, že sa ho rozpúšťa v oceánoch viac a toto prirodzené pufrovanie 

nefunguje, čo vedie k pomerne rýchlemu poklesu pH v povrchových vodách. Keď sa tieto povrchové vody postupne 

dostávajú do vody v oceánoch, ovplyvní to pH celého oceánu.  

*Voda v oceánoch je zásaditá vďaka rozpusteným alkalickým soliam, hodnoty pH vody v oceánoch sa pohybujú           

v rozmedzí od 7,9 do 8,2. 

Výskumníci v danej problematike uvádzajú, že doposiaľ klesla hodnota pH oceánov z 8,2 na 8,1 a do konca storočia 

sa očakáva pokles o ďalších 0,3 až 0,4 pH jednotiek. Pokles pH o 0,1 sa nemusí zdať veľký, ale treba si uvedomiť, že 
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napríklad pH 4 je 10-krát kyslejšie ako pH 5 a 100-krát kyslejšie ako pH 6. Ak bude pokračovať rozpúšťanie oxidu 

uhličitého v aktuálnych rýchlostiach, pH morskej vody môže klesnúť o ďalších 120  percent do konca tohto storočia, 

čo je pH 7,8 – 7,7 a oceány budú oveľa kyslejšie ako boli za posledných 20 miliónov rokov. 

3. Acidifikácia oceánov bráni rôznym morským organizmom vo vytváraní skeletu. Vysvetlite, čo je príčinou tohto javu. 

Stavba kostry (skeletu) morských organizmov je obzvlášť citlivá na kyslosť. Kľúčovou zložkou skeletu je uhličitan 

vápenatý (CaCO3). Morské organizmy (napr. koraly a ustrice) vytvárajú uhličitan vápenatý z vápenatých katiónov 

(Ca 2+) a uhličitanových aniónov (CO3 
2-) z okolitej morskej vody, ktorá uvoľňuje  oxid uhličitý a vodu (H+ + HCO3

-,          

1. stupeň ionizácie H2CO3; H+ + CO3
2-, 2. stupeň ionizácie H2CO3). 

Rovnako ako vápenaté katióny (Ca2+) i vodíkové katióny (H+) majú tendenciu viazať sa s uhličitanovými aniónmi 

(CO3 
2-). V dôsledku zvýšenej koncentrácie  H+ vznikajú hydrogenuhličitanové anióny (2HCO3

-). Orgány, ktoré 

vytvárajú skelet, nie sú schopné získať uhličitanové anióny z hydrogenuhličitanových, čím zabraňujú vzniku 

uhličitanu vápenatého na vytvorenie skeletu. Dokonca, aj keď sú morské organizmy schopné vytvárať skelety                

v kyslejšej vode, musia na to vynaložiť viac energie a odoberajú tak zo zdrojov na iné činnosti, ako je napr. 

reprodukcia.  Môžu dokonca začať rozrušovať existujúce molekuly uhličitanu vápenatého . 

4.  Diskutujte v skupine o spôsoboch, ako znížiť emisie CO2. 

zvyšovaním využívania obnoviteľných zdrojov energie (veterná, solárna a vodná energia, biomasa) a obnoviteľných 

pohonných hmôt, ako sú biopalivá; vývojom technológií na zachytávanie a skladovanie oxidu uhličitého (CO 2) 

emitovaného napr. tepelnými elektrárňami; zlepšovaním v oblasti energetickej účinnosti, napríklad v budovách, 

priemysle, domácich spotrebičoch a pod. 

5. Vyhľadajte informácie o Klimatickom summite OSN v Paríži (2015). 

Odporúčaný zdroj: Portál Úradu pre vydávanie publikácií EÚ (EUR Lex). Parížska dohoda – Rámcový dohovor 

Organizácie Spojených národov o zmene klímy. Dostupné na  http://eur-lex.europa.eu/content/paris-

agreement/paris-agreement.html?locale=sk 

HODNOTENIE (CCA 10  MIN.): 

Za účelom monitorovania procesu učenia žiakov  v bádateľsky orientovanej výučbe žiaci v úlohe 8 vypĺňajú  

sebahodnotiacu kartu. Sebahodnotiaca karta je jedným z nástrojov formatívneho hodnotenia, v ktorej žiaci cez 

naformulované kritériá pomocou škály áno, čiastočne  alebo nie vyjadrujú stav porozumenia danej témy. Vzhľadom k tomu, 

že učiteľ a žiaci nemusia mať skúsenosti s opísaným nástrojom formatívneho hodnotenia je vhodné, aby učiteľ žiakom 

vysvetlil jeho význam ešte pred použitím. 

POSTREHY A ZISTENIA Z VÝUČBY 
Úloha 7 si vyžaduje zopakovanie pojmov ionizácia, ionizácia do prvého, druhého stupňa na príklade nejakej kyseliny. 

Následne ich porozumenie aplikovať za pomoci schémy na príklade kyseliny uhličitej. Ďalej žiaci vyhľadávajú informácie 

o skúmanej problematike („hlavné zdroje produkcie CO2“, „acidifikácia oceánov“) z odporúčaných zdrojov a odpovedajú na 

otázky. To si vyžaduje dostatok času, čítanie s porozumením, kritické myslenie, navrhovanie riešení, tvorbu predpovedí 

a vysvetlení. U niektorých žiakov sú uvedené zručnosti málo rozvinuté, no práca/spolupráca v skupinách, spoločná diskusia 

s učiteľom podporí ich rozvoj.  

Aplikácia nástrojov formatívneho hodnotenia (v tomto prípade sebahodnotiacej karty) vo výučbe vyžaduje, aby učiteľ 

vedel, ako v ďalšej výučbe využiť získané informácie v prospech žiakov.  

Pre naplnenie cieľov metodiky je veľmi dôležitá učiteľova spätná väzba k riešeniu jednotlivých úloh.  

ZDROJE 
Carbon Dioxide Can Make a Solution Acidic. American Chemical Society: ACS Chemistry for Life: Middle School Chemistry. 

Získané 4. apríla 2017, z http://www.middleschoolchemistry.com/lessonplans/chapter6/lesson10 

Demystifying ocean acidification and biodiversity impacts [video]. California Academy of Sciences. Získané 4. apríla 2017 , 

z https://www.youtube.com/watch?v=GL7qJYKzcsk&feature=youtu.be  
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Kmeťová, J., Silný, P., Medveď, M., Vydrová, M. (2010). Chémia pre 1. ročník gymnázií. Bratislava: EXPOL PEDAGOGIKA. 

Kmeťová, J., Skoršepa, M., Mäčko, P. (2012). Chémia pre 2. ročník gymnázií a 6. ročník gymnázia s osemročným štúdiom. 

Bratislava: EXPOL PEDAGOGIKA. 

Ocean Chemistry by the Alliance for Climate Education. Ocean Acidification Chemistry [animácia]. Získané 4. apríla 2017, 
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SKÚSME ROZPUSTIŤ GLOBÁLNY PROBLÉM  
Tematický celok / Téma ISCED / Odporúčaný ročník 

Prvky a ich anorganické zlúčeniny ISCED 3A / 2. ročník 
Ciele 

Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti Žiakom rozvíjané spôsobilosti 

• žiak vie vysvetliť vplyv koncentrácie CO2 na pH 
vody, vie zapísať dej chemickou rovnicou 

• Manipulovať s pomôckami/meracím 
systémom/senzormi/softvérom 

• Pozorovať/merať 

• Interpretovať/formulovať závery 

• Diskutovať/obhajovať výsledky/ argumentovať 

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti  

• Rozumieť pojmom pH, neutralizácia, acidobázické reakcie. 

• Rozumieť pojmom skleníkový efekt, skleníkový plyn 

• Dodržiavať zásady správneho a bezpečného zaobchádzania s laboratórnymi pomôckami. 

• Vedieť pracovať s počítačovým meracím systémom (modul pH-meter) a kombinovanou sklenou 
elektródou. 

Riešený didaktický problém 

Zistiť mieru rozpustnosti CO2 vo vode. 

Dominantné vyučovacie metódy a formy Príprava učiteľa a pomôcky 

• Riadené bádanie (Structured Inquiry) 

• Skupinová forma (3 - 5 žiakov v skupine) 

• počítačový merací systém (pH-meter), kadička 
(250 cm3), elektromagnetická miešačka s 
miešadielkom, vyvíjač plynu (frakčná banka s 
oddeľovacím lievikom, príp. Kippov prístroj), 
hadička, príp. sklená rúrka ohnutá do pravého 
uhla. 

• destilovaná voda, kyselina chlorovodíková (1:1), 
CaCO3 (kúsky mramoru) 

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov 

Zadanie čiastkových úloh (písomné zadanie, ústne otázky) – získanie operatívnej spätnej väzby. 

Formatívne hodnotenie – lístok s otázkami na konci vyučovacej hodiny (posledná otázka). 

 

Autori: Marek Skoršepa, Jarmila Kmeťová 
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SKÚSME ROZPUSTIŤ GLOBÁLNY PROBLÉM  

ÚVOD 
Metodika spadá do tematického celku Prvky a ich anorganické zlúčeniny podľa ŠVP ISCED 3A (2. ročník gymnázia so 

štvorročným štúdiom). 

PRIEBEH VÝUČBY  

ZAPOJENIE  
Učiteľ žiakov uvedie do riešenej témy (nechá ich prečítať si úvod v pracovnom liste). V prípade potreby podrobnejšie 

vysvetlí problematiku fosílnych palív, ich pôvodu a vzniku ale najmä využívania (spaľovania) a pod. Je tiež potrebné 

zopakovať problematiku pH a rozpúšťania oxidov vo vode. Žiakov rozdelíme do skupín podľa počtu meracích systémov, ktoré 

máme k dispozícii. Nie je však vhodné, aby v skupine pracovali viac ako 3 žiaci. Po uvedení do problematiky a oboznámení 

sa s experimentálnymi cieľmi laboratórnej úlohy so žiakmi najprv vyriešime úlohy uvedené v časti SKÔR AKO ZAČNEME 

EXPERIMENTOVAŤ, ktoré umožnia od problematiky fosílnych palív prejsť k tematike skleníkového efektu: 

Úloha 1. Vysvetlite princíp skleníkového efektu. 

 

Úloha 2. Aké skleníkové plyny, okrem oxidu uhličitého, poznáte? 

Okrem CO2, sú to najmä vodná para, metán, oxid dusný (N2O), fluórované deriváty uhľovodíkov, freóny a ozón. 

SKÚMANIE  
Predpokladom úspešnej experimentálnej práce je, že žiaci ovládajú prácu s počítačovým meracím systémom, modulom 

pH-meter, a tiež majú skúsenosť s prácou s kombinovanou sklenou elektródou (pH-sondou). V prípade, že je to ich prvá 

skúsenosť, je potrebné, aby ich učiteľ oboznámil a názorne im predviedol prácu s týmito zariadeniami. 

Zostavenie vyvíjača plynu vyžaduje isté skúsenosti a zručnosti žiakov. Učiteľ môže alternatívne rozhodnúť o použití 

Kippovho prístroja na prípravu oxidu uhličitého, tiež to však vyžaduje predchádzajúcu skúsenosť žiakov s  týmto prístrojom. 

Ak by to bola ich prvá skúsenosť v tomto smere, je potrebné, aby učiteľ vysvetlil princíp jeho fungovania. 

VYSVETLENIE  
Na základe získaných výsledkov žiaci rozhodnú o rozpustnosti CO2 vo vode a tiež chemickej podstate tohto procesu. 

Porovnávajú pritom najmä trend krivky (v tomto prípade klesajúci). Riešia pritom úlohy v časti VYHODNOTENIE VÝSLEDKOV. 

Úloha 3. Ako sa v priebehu experimentu mení hodnota pH? 

Hodnota pH sa znižuje. 

Úloha 4. Aký rozdiel pH ste dosiahli počas desaťminútového merania? 

 

Úloha 5. Dokazujú vaše výsledky, že sa oxid uhličitý rozpúšťa vo vode? 
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Úloha 6. Čo je príčinou meniacej sa hodnoty pH počas experimentu? Napíšte chemickú rovnicu chemického deja? 

Pri rozpúšťaní oxidu uhličitého vo vode vzniká slabá nestála kyselina uhličitá: 

2 2 2 3CO H O H CO+ →  

ktorá vo vodnom roztoku čiastočne disociuje do prvého stupňa: 

–

2 3 3H CO HCO H+→ +  

ROZPRACOVANIE  
Na záver žiaci definitívne zodpovedajú na úvodnú „výskumnú“ otázku a zamyslia sa nad možnosťou uskutočňovania 

rozpúšťania oxidu uhličitého vo vode aj vo veľkom meradle. 

Úloha 7. Myslíte si, že by bolo možné oxid uhličitý neobmedzene zavádzať do morskej vody aj vo väčšom meradle? 

Teoreticky áno, avšak prakticky by to bolo veľmi ťažko realizovateľné (odhliadnuc od ekologických dôsledkov, o  ktorých 

sa pojednáva v nasledujúcej otázke). 

Úloha 8. Aký vplyv by mohlo mať zavádzanie oxidu uhličitého do morskej vody na vodný ekosystém? 

Poznámka: 

V tejto časti možno diskutovať o tom, aký vplyv by malo zvýšenie kyslosti morskej vody ak by do nej bol vo veľkom 

meradle zavádzaný oxid uhličitý. Možno napr. spomenúť morské živočíchy, obsahujúce uhličitanové schránky, ktoré by sa 

v kyslom prostredí začali rozpúšťať. 

 

HODNOTENIE  
 

SPRÁVNE RIEŠENIA 

Príklad očakávaných výsledkov: 
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Úloha 9. Vyplňte nasledujúcu tabuľku. 

Formatívne hodnotenie prebieha pomocou lístka s otázkami na konci vyučovacej hodiny. 

 

3 veci, ktoré som sa dnes naučil. 
 

 

 

2 veci, ktoré považujem za zaujímavé. 
 

 

1 otázka, ktorú mám k tejto téme. 
 

 

POSTREHY A ZISTENIA Z  VÝUČBY 
 

ALTERNATÍVY METODIKY  
• Alternatívne možno metodiku viesť aj ako nasmerované bádanie (Guided Inquiry), teda ponechať žiakov, aby sami 

navrhli postup experimentálneho riešenia. Skúsenosti však ukazujú, že to žiaci bez pomoci učiteľa nedokážu 

realizovať samostatne, najmä ak nemajú predchádzajúce skúsenosti s „otvorenejšími“ formami bádania. 

• Ako vyvíjač plynu možno použiť Kippov prístroj.  

• V najjednoduchšom prípade možno ako zdroj oxidu uhličitého použiť dych. Do kadičky potom možno vydychovať 

oxid uhličitý slamkou. Zaznamenávaná krivka však v tomto prípade nemusí mať prijateľnú kontinuálnu formu.  

• Keďže sa v reakčnej sústave počas experimentu mení koncentrácia iónov, možno tiež zaznamenávať zmenu 

vodivosti, resp. mernej vodivosti (tzv. konduktivity) skúmaného roztoku. Príklad výsledku takéhoto merania uvádza 

nasledujúci graf: 
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CHÉMIA KOŽE 
Tematický celok / Téma ISCED / Odporúčaný ročník 

Medzipredmetová téma  
CHE: Chemické reakcie a chemické rovnice 
          Bielkoviny  
BIO: Biológia človeka a zdravý životný štýl  

 
ISCED 3 / 1.ročník 
ISCED 3 / 3.ročník 
ISCED 3 / 3.ročník 

Ciele 

Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti Žiakom rozvíjané spôsobilosti 

CHE: 

 Použiť pH senzor na meranie pH roztokov.  

 Klasifikovať roztoky na kyslé, neutrálne a 
zásadité podľa danej hodnoty pH.  

 Poznať príklady praktického využitia 
neutralizácie. 

BIO:  

 Aplikovať poznatky o stavbe orgánových sústav 
pri charakteristike ich funkcií.  

 Analyzovať vzájomné vzťahy medzi procesmi 
prebiehajúcimi v ľudskom tele 

 spôsobilosť pozorovať  

 spôsobilosť usudzovať  

 spôsobilosť predpokladať  

 spôsobilosť interpretovať dáta 

 spôsobilosť formulovať hypotézy  

 spôsobilosť experimentovať  

 spôsobilosť tvoriť závery a zovšeobecnenia 

 spôsobilosť manipulovať s pomôckami 

 spôsobilosť zdieľať a prezentovať výsledky pred 
spolužiakmi  
 
 

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti  

 CHE: Poznať pojmy - pH, stupnica pH, kyslý, neutrálny a zásaditý roztok, neutralizácia 

 BIO: Poznať pojmy - rast kosti, spojenie kostí, kontrakcia kostrového svalu, deriváty kože  

 Dodržiavať zásady správneho a bezpečného zaobchádzania s laboratórnymi pomôckami 

Riešený didaktický problém 

Poznanie a pochopenie významu merania pH látok s ktorými prichádza človek do styku v bežnom živote. 

Dominantné vyučovacie metódy a formy Príprava učiteľa a pomôcky 

 

 nasmerované bádanie 

 práca v dvojiciach/skupinách (3 žiaci) 

 

 Pomôcky: 8 ks 150 ml kadičiek, 2 ks 250 ml 
kadičiek, 1 ks 1000 ml kadička, 8 ks sklenených 
tyčiniek na miešanie, strička   

 Chemikálie: tekuté mydlo, šampón na vlasy, Jar, 
pracie prostriedky, sprchový gél a i., destilovaná 
voda  

 Harvér: tablet, iPhone, senzor pH (alebo WIFI 
senzor pH)  

 Merací systém Vernier a interfejsová jednotka 
LabQuest 2 (PASCO, Coach), softvér Vernier 
Graphical Analysis.  

 Softvér: Sparkvue 
Realizovateľné s použitím digitálnych nástrojov.  

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov 

Na overenie splnenia cieľov sa použije metakognícia.  

 

Autor: doc. RNDr. Beáta Brestenská, CSc.   
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CHÉMIA KOŽE   

ÚVOD  
 Spracovaná metodika aplikuje bádateľskú metódu v medzipredmetovom vzdelávaní sa žiaka, v téme Chémia kože. 

Forma výučby je laboratórne cvičenie s využitím počítačom podporovaného experimentu (PPE). Žiaci by mali aktívne využívať 

vedomosti z chémie a biológie pri bádaní, ako vplývajú látky, s ktorými prichádzame často do styku na ľudskú kožu. Na 

základe už predchádzajúceho poznania pojmu pH, pH škály a spôsobu merania pH, by žiaci mali zrealizovať 8 experimentov 

a na základe získaných dát by mali vysvetliť čo je to chemická bariéra ľudskej kože, aké pH má ľudská koža a z nameraných 

hodnôt pH látok, vedieť odpovedať na 6 zadaných úloh a riešiť 3 zadané problémy. Zároveň by žiaci mali realizovať aj svoje  

Metodická poznámka:  

I. Variant výučby:  

1. Laboratórne cvičenie – 2 hodiny (delené skupiny) práca vo dvojici – nasmerované bádanie (Odporúčame urobiť aj 

medzipredmetové laboratórne cvičenie chémie a biológie).  

2. Učiteľ musí dopredu pripraviť potrebné notebooky 5 až 6 ks (tablety), pH senzory (6 ks) a pracovný list pre každého 

študenta.  

3. Na začiatku cvičenia učiteľ spoločne so žiakmi pripraví technické prepojenie hardvéru a odskúša sa aj základná technika 

práce so softvérom a zber dát (napríklad si dvojice študentov spoločne s učiteľom zmerajú pH destilovanej vody) 

http://pmsdelta.sk/  

4. Následne už žiaci realizujú nasmerované bádanie podľa pracovného listu.  

5. Učiteľ sleduje prácu žiaci a individuálne s nimi konzultuje a nasmeruje ich bádateľskú prácu.  

II. Variant výučby:  

Laboratórne cvičenie – 2 hodiny (delené skupiny) podľa počtu pH senzorov, učiteľ vytvorí skupiny po 3 žiakov (max. 

odporúčaný počet). Žiaci si môžu doniesť svoje digitálne zariadenia (notebooky, tablety, iPhony) do ktorých si nainštalujú 

ovládací softvér pre meracie senzory. Ďalej postupuje sa podľa predchádzajúceho postupu.  

III. Variant výučby:  

Ak učiteľ zaradí túto tému do 3. ročníka, môže experiment realizovať so žiakmi aj ako 2 hodinový seminár 

      IV. Variant výučby: 

Učiteľ dá realizovať experimenty podľa pracovného listu (PPE) vybraným žiakom doma (zapožičia im senzor pH a interfejs) a 

na vyučovacej hodine chémie si dvojica vybraných žiakov pripraví len interaktívne riadené bádanie so 4-mi vzorkami 

(skrátený čas) a ostatní žiaci podľa interakcie s prezentujúcimi žiakmi, vypĺňajú pracovný list a formulujú závery z 

prezentovaných 4 experimentov a realizujú sebahodnotenie.  

Učiteľ na ďalšej hodine vyhodnotí výsledky práce žiakov a ich sebahodnotenia. 

 

PRIEBEH VÝUČBY  

EVOKÁCIA: 
Hlavným zámerom učiteľa je vysvetliť a motivovať žiakov, aké je dôležité vedieť získať, porozumieť a prepájať vedomosti 

v prírodných vedách pri riešení problémov nášho života a spoločnosti. Vysvetlí im, ako je dôležité vedieť si klásť otázky a 

hľadať na ne odpovede t.j. učiť sa bádať. 
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UVEDOMENIE SI VÝZNAMU:      

Úloha 1. Prečítajte si základné informácie o ľudskej koži. Následne analyzujte úvodný problém 1 a napíšte svoje úvahy.  

Učiteľ požiada žiakov, aby si prečítali úvod o koži v pracovnom liste a riešili Problém 1.  

Problém 1  

 

 

 

 

 

 

 

Problém 2 

Poznámka:  

V úvodnom texte majú žiaci základné informácie o koži. Ak žiak číta s porozumením a použije vyššie kognitívne funkcie, 

vie riešiť Problém 1 a 2. Odpoveď má už v texte na začiatku témy - koža má 5 významných funkcií pre človeka. Riešenie 

problémov vyžaduje rozvíjanie vyšších kognitívnych operácií: analyzuj, zhodnoť, vytvor. 

Úloha 2. Porozmýšľajte a napíšte odpovede na nasledovné otázky 

1. Analyzujte, či je koža na našom tele všade rovnaká. Zdôvodnite. 
 
 

Na tele máme rôznu hrúbku kože.  

 

2. Čo rozumiete pod pojmom koža ako chemická bariéra ? Vytvorte opis vlastnými slovami. 

 

Chemická bariéra je pH našej kože, tvorí ju tuková vrstva, čo nás chráni pred všetkými vplyvmi okolia. Chemik vie určiť 
aké pH majú látky a ich roztoky s ktorými prichádza koža do styku. 

 

 

3. Napíšte, čo najviac látok, s ktorými prichádza ľudská koža často do styku. Hlavne si uvedomte s akými látkami 
prichádza Vaša koža do styku doma, v škole, vonku. 

 

Voda z vodovodu, saponát na umývanie riadu, šampón, sprchovací gél, krém na ruky, čistiace prostriedky, pracie 
prostriedky, mydlá,.... 

 

 

 

Čo by sa stalo, keby sme nemali kožu?  

(Analyzujte svoje vedomosti z biológie a svoje životné skúsenosti a napíšte Vaše riešenie problému). 

Koža má veľa funkcií (ochranná, regulačná, zmyslová,...). Boli by sme náchylnejší k ochoreniam,..... 

 

Zamysli sa nad tým čo môže spôsobiť, že zo zdravej kože vznikne poškodená, alebo chorá koža? 

Ako chemik môže zistiť čo robí problém našej koži?  

Je veľa faktorov, ktoré môžu spôsobovať, že koža sa poškodí. Môžu to byť rôzne ochorenia (alergie, spôsobené 

baktériami,...) alebo ju poškodzuje to, s čím prichádza denne do kontaktu (doma, v škole, v prírode).  

Chemik vie určiť aké pH majú látky a ich roztoky s ktorými prichádza koža do styku. 
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Poznámka:  

Očakávame odpoveď, že žiaci zvážia a logicky analyzujú, že máme kožu jemnú a hrubú.  

Chemická bariéra je pH našej kože, tvorí ju tuková vrstva, čo nás chráni pred všetkými vplyvmi okolia. Chemik vie určiť 

aké pH majú látky a ich roztoky s ktorými prichádza koža do styku. Od žiakov chceme, aby vytvorili vlastnými slovami opis 

pojmu chemická bariéra kože.  

Žiaci by mali analyzovať, s akými látkami prichádzame do styku každodenne. Úloha na kognitívne funkcie: aplikuj, analyzuj 

Od žiakov sa očakáva, že si dajú do súvislostí s akými látkami prichádza ich koža do styku, hlavne doma, v škole, v prírode ... 

Učiteľ urobí spoločné zhodnotenie navrhovaných látok a prejde sa k samotnému experimentovaniu, t.j. vyberú sa látky a 

budú sa zisťovať pH ich roztokov. 

 

Úloha 3. Odhadnite, alebo zistite, aké pH má ľudská koža.  

 

Odhadujem, že pH kože je:  

Zistil som, že pH kože je:  

(uveďte zdroje odkiaľ si zistil pH kože) 

Poznámka: 

pH pokožky sa pohybuje v rozmedzí 5 – 6,5, čo je slabo kyslé. Kyslá chemická bariéra nás chráni pred vplyvom 

nadmerného množstva mikróbov.  

Učiteľ usmerní žiakov, aby odhadli, aké má pH koža a potom si to aj zistili z elektronických zdrojov (je lepšie aby vedeli 

uviesť dva a viac zdrojov, verejných ale aj odborných, čí prezentuje, svoje kritické myslenie).  

Úloha 4. Navrhnite postup svojej experimentálnej práce. Napíšte jednotlivé kroky, ako budete postupovať pri príprave 

roztokov a pri meraní pH roztokov. 

 

 

 

 

 

 

Postup experimentálnej práce: 

 

1. Zostaviť merací systém: tablet, interface , ph-senzor, pripraviť softvér na meranie pH (musia si uvedomiť, že je 

potrebné vybrať na osi y, čo bude merať t.j. pH a na osi x si nastaviť časovú škálu merania t.j. napr. po 5s a dĺžka 

merania 60 sec.) 

2. Zabezpečiť rovnaké podmienky merania (čistenie pH senzora po jednotlivých meraniach, rovnaké množstvá 

látok,...).  

3. Pripraviť chemické sklo (kadičky na vzorky + oplachovanie senzora ďalšia kadička). 

4. Pripraviť si všetky vzorky (napr. do 100 ml 1 g vzorky). 

5. Urobiť prvé meranie s destilovanou vodou (kalibrovanie senzora). 

6. Začať meranie a zaznamenávať výsledky do Tabuľky a grafy.  
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Metodická poznámka: 

Učiteľ so žiakmi realizuje nulté meranie pH destilovanej vody pre kalibrovanie pH senzora a získanie zručností práce s 

digitálnymi zariadením a senzorom.  

Úlohy 4, 5 si vyžadujú od študentov najvyššie kognitívne operácie - navrhni, vytvor. 

Študenti si urobia plán, ako budú postupovať pri meraní:  

a/ zostaviť merací systém (tablet, interface , ph-senzor, pripraviť softvér na meranie pH (musia si uvedomiť, že je 

potrebné vybrať na osi y, čo bude merať t.j. pH a na osi x si nastaviť časovú škálu merania t.j. napr. po 5s a dĺžka merania 60 

sec.  

    

b/ chemické sklo a chemikálie a pripraviť si roztoky látok na meranie pH. Tu je dôležité, aby si uvedomili, že vedecky 

správny postup si vyžaduje pri experimente rovnaké podmienky, rovnaké množstvá látok, čistenie pH senzora po 

jednotlivých meraniach atď. Teda musia si uvedomiť, že okrem 8 kadičiek s roztokmi látok potrebujú aj kadičku na 

oplachovanie pH senzora a ďalšiu kadičku s destilovanou vodou na odloženie pH senzora, keď zapisuje dáta. Takýto postup 

si vyžaduje bádateľská metóda, ktoré rozvíja vedecké zručnosti žiaka a jeho záujem o experimentálne vedy.  

c/ pripraviť si všetky vzorky a začať merania a zaznamenávať výsledky meraní.  

Učiteľ môže individuálne pomáhať študentom pri zostavovaní a realizácii experimentálnej práce (učiteľ si robí záznam 

pomoci študentom). 

Úloha 5. Experimentálne namerajte pH roztokov 8 látok, s ktorými naša koža prichádza často do styku. Odfotografujte si 

priebehy meraní (grafy vložte do pracovného listu) a zapíšte výslednú hodnotu pH jednotlivých roztokov látok do 

tabuľky 1.  

   Tab.1 Namerané pH roztokov 8 látok  

č. exp.  Roztoky chemických látok  Namerané pH roztokov  

1  Voda z vodovodu  7,08  

2  Roztok tekutého mydla na ruky    

3  Roztok vlasového šampónu    

4  Roztok pracieho prostriedku  8,01  

5  Roztok umývacieho prostriedku na riad    

6  Roztok čistiacej pleťovej vody na tvár    

7  Roztok čistiaceho prostriedku na okná    

8  Roztok sprchového gélu    

 

Grafy - Ukážka meraní pH vybraných roztokov  
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Analýza výsledkov a záver 

Analyzujte získané dáta z nameraných grafov a formulujte závery experimentu týkajúce sa pH kože a vplyvu látok na pH 

kože, s ktorými prichádzame často do styku. 

Na základe meraní sme zistili pH roztokov látok a látky môžeme rozdeliť na: 

Vhodné: 

Málo agresívne: 

Agresívne pre našu kožu:  

Vhodné látky môžeme bežne používať, málo agresívne látky je potrebné sledovať a agresívne obmedziť.  
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Problém 3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFLEXIA: 

POSTREHY A ZISTENIA Z  VÝUČBY 
 

ALTERNATÍVY METODIKY  
  

Na základe informácií a zistených experimentálnych dát o vplyve látok na pH kože, navrhnite čo najviac spôsobov ako 

chrániť  kožu pred negatívnymi vplyvmi látok, s ktorými prichádzame do styku v životnom prostredí  (doma a vonku). 

Napr. nie dlho namáčať kožu vo vode pri sprchovaní a plávaní a hneď  ošetriť kožu telovým mliekom, ktoré vráti vlhkosť, 

tuky a upraví pH kože a aj dezinfekčné prostriedky proti plesniam. Používať špeciálne krémy na ruky po práci v záhrade, 

na stavbe, po upratovaní atď. Pri objavení sa alergií (škvŕn, plesní, zápalov, svrbení) vyhľadať dermatológa a riešiť 

problém kože hneď na začiatku a nie keď je už veľmi zanedbaná a chorá, kde sú už ťažko liečiteľné stavy. 

Metodická poznámka: 

Najdôležitejšia fáza bádateľskej metódy:   

1. Vedieť analyzovať a popísať dáta z nameraných grafov. 

2. Kriticky zhodnotiť vplyv pH roztokov látok na chemickú bariéru našej kože a roztriediť látky na: vhodné, málo 

agresívne a agresívne pre našu kožu.  

3.  Najtvorivejšia časť práce je na základe zistených faktov a ich analýzy navrhnúť ako si treba chrániť našu kožu, 

aby bola zdravá, aby sme nemali alergie a ťažké choroby kože.  

Očakáva sa od študenta, že bude uvažovať, ktoré látky používať a ktoré nie a ak aj používa agresívnejšie látky ako po 

ich použití sa bude snažiť regenerovať kožu napr. nie dlho namáčať kožu vo vode pri sprchovaní a plávaní a hneď  ošetriť 

kožu telovým mliekom. V živote sa zodpovedne stavať k ochrane svojho zdravia a k ochrane životného prostredia, práve 

vhodným výberom látok, ktoré nie sú agresívne voči ľudskej kože a nášmu prostrediu.  

Na záver z aktivity je dôležité poznanie, že je dobre vedieť, čo je to pH a ako ho merať a sledovať pH látok s ktorými 

prichádzame do styku a ktoré majú vplyv na naše zdravie a životné prostredie.  

 

Vaše sebahodnotenie: 

Pozrite sa teraz na Problém 1, 2 a 3 a charakterizujte seba, ako ste ich riešili pred realizáciou experimentov a čo ste po 

realizácii experimentov získali, aké zručnosti objavili. 

(stručne to napíšte). 
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ZDROJE 
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AKO „UHASIŤ“ PÁLENIE ZÁHY 
Tematický celok / Téma ISCED / Odporúčaný ročník 

Chemické reakcie, chemické rovnice ISCED 3A / 1. ročník 
Ciele 

Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti Žiakom rozvíjané spôsobilosti 

• Žiak dokáže napísať chemickú rovnicu špecifickej 
neutralizácie a experiment použiť ako príklad 
využitia neutralizácie. 

• Žiak dokáže využiť digitálnu prístrojovú techniku 
pri riešení problémových situácií a zdôvodniť jej 
použitie. 

• Manipulovať s pomôckami/meracím 
systémom/senzormi/softvérom 

• Pozorovať/merať 

• Interpretovať/formulovať závery 

• Diskutovať/obhajovať výsledky/ argumentovať 

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti  

• Rozumieť pojmom pH, neutralizácia, acidobázické reakcie. 

• Dodržiavať zásady správneho a bezpečného zaobchádzania s laboratórnymi pomôckami. 

• Vedieť pracovať s počítačovým meracím systémom (modul pH-meter) a kombinovanou sklenou 
elektródou. 

Riešený didaktický problém 

Potreba zopakovanie a fixácie poznatkov tém: acidobázické reakcie, neutralizácia, pH roztokov. 

Dominantné vyučovacie metódy a formy Príprava učiteľa a pomôcky 

• Riadené bádanie (Structured Inquiry) 

• Skupinová forma (3 - 5 žiakov v skupine) 

• počítačový merací systém (pH-meter), 
elektromagnetická miešačka, miešadielko, 
kadička, roztieračka s roztieradlom. 

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov 

Zadanie čiastkových úloh (písomné zadanie, ústne otázky) – získanie operatívnej spätnej väzby. 

Formatívne hodnotenie – lístok s otázkami na konci vyučovacej hodiny (posledná otázka). 

 

Autori: Marek Skoršepa, Jarmila Kmeťová 
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AKO „UHASIŤ“ PÁLENIE ZÁHY 

ÚVOD 
Metodika spadá do tematického celku Chemické reakcie, chemické rovnice podľa ŠVP ISCED 3A (1. ročník gymnázia so 

štvorročným štúdiom). 

PRIEBEH VÝUČBY  

ZAPOJENIE  
Učiteľ zabezpečí (zakúpi v lekárni) dostatočné množstvo rôznych druhov antacíd, ktoré budú žiaci porovnávať. Na 

začiatku je so žiakmi potrebné zopakovať pojmy pH, acidobázické reakcie, neutralizácia. Učiteľ žiakov uvedie do riešenej 

témy (nechá ich prečítať si úvod v pracovnom liste). V prípade potreby podrobnejšie vysvetlí súvisiace pojmy: napr. reflux, 

dolný zvierač pažeráka, antacidum. V tejto časti je priestor na prepojenie s vedomosťami o tráviacej sústave z biológie. 

Žiakov rozdelíme do skupín podľa počtu meracích systémov, ktoré máme k dispozícii. Nie je však vhodné, aby v skupine 

pracovali viac ako 3 žiaci. Po uvedení do problematiky a oboznámení s experimentálnymi cieľmi laboratórnej úlohy so žiakmi 

najprv vyriešime úlohy uvedené v časti SKÔR AKO ZAČNEME EXPERIMENTOVAŤ. 

Úloha 1. Z nasledujúcich potravín (v priloženej tabuľke) (s danými hodnotami pH) vyberte tie, ktoré podľa vás môžu 

spôsobovať pálenie záhy. Označte ich a zdôvodnite svoj názor. 

 

Úloha 2. Aký charakter majú, podľa vás, aktívne látky používané v antacidách, kyslý alebo zásaditý? 

Kyslý (acidický). 

SKÚMANIE  
Predpokladom úspešnej experimentálnej práce je, že žiaci ovládajú prácu s počítačovým meracím systémom, modulom 

pH-meter, a tiež majú skúsenosť s prácou s kombinovanou sklenou elektródou (pH-sondou). V prípade, že je to ich prvá 

skúsenosť, je potrebné, aby im učiteľ oboznámil a názorne predviedol prácu s týmito zariadeniami. 

Poznámka: 

Na začiatku experimentálnej práce, pri vytváraní modelu žalúdka, sa učiteľ snaží upriamiť pozornosť žiaka najmä na 

chemickú stránku problematiky, chemický obsah žalúdka (kyselina chlorovodíková s látkovou koncentráciou približne 

0,01 mol·dm–3). 

Učiteľ sa môže žiakov spýtať aj na zmysel rozdrvenia tabliet v trecej miske. Okrem urýchlenia chemickej reakcie, 

vzhľadom na zväčšenie povrchu jedného z reaktantov, tým simulujeme rozžuvanie tablety v ústach. Z biologického pohľadu 

sa tiež možno pozastaviť nad simuláciou pohybov žalúdka pomocou miešania reakčnej zmesi elektromagnetickou 

miešačkou. 

VYSVETLENIE  
Na základe porovnania výsledkov experimentov žiaci určia, ktoré z antacíd bolo najúčinnejšie. Porovnávajú tvar kriviek, 

ich strmosť a pod. Riešia pritom úlohy v časti VYHODNOTENIE VÝSLEDKOV. 

Úloha 3. Na každom experimentálne získanom grafe vyznačte maximálnu hodnotu pH dosiahnutú počas merania. 

Porovnajte pH maximá dosiahnuté pri použití rozdielnych antacíd a napíšte ich v zostupnom poradí. 
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Úloha 4. Porovnajte tvar kriviek v získaných grafoch. Čo hovorí tvar krivky o priebehu sledovanej reakcie? 

 

Úloha 5. Ktoré z použitých antacíd spôsobilo najväčšiu zmenu pH reakčnej zmesi? Ktoré z antacíd reagovalo najrýchlejšie? 

ROZPRACOVANIE  
Na záver žiaci definitívne zodpovedajú na úvodnú „výskumnú“ otázku s cieľom poradiť pacientovi: 

Úloha 6. Ktorý druh antacida považujete za najúčinnejší. Zostavte rebríček prvých troch najúčinnejších antacíd. 

 

Úlohy časti AK VÁM EŠTE ZOSTAL ČAS (osobitné úlohy) aj počas čakania na ukončenie merania (keďže jednotlivé merania 

trvajú 10 – 20 min.): 

Úloha 7. Zistite, aké účinné látky sú použité v antacidách, ktoré ste skúmali. Chemickými rovnicami zapíšte reakcie 

prebiehajúce medzi týmito aktívnymi látkami a žalúdočnou kyselinou chlorovodíkovou. 

Poznámka: 

Na zodpovedanie otázky učiteľ poskytne originálne balenie antacida s kompletnou príbalovou informáciou. 

Úloha 8. Ak má pacient zvýšený krvný tlak a mal by sa preto vyhýbať zvýšenému príjmu sodíka, ktoré z vami skúmaných 

antacíd by ste mu odporučili? 

Také, ktoré neobsahuje sodík. 

Úloha 9. Predstavte si, že ste výrobcom antacíd. Vo svojom výrobku môžete ako aktívnu látku použiť Mg(OH)2 alebo Al(OH)3. 

Obidve látky môžete kúpiť za cenu 3 € za kilogram. Ktorá z látok je výhodnejšia, teda bude mať vyššiu účinnosť za 

rovnakú cenu? Zdôvodnite svoju odpoveď. 

Výhodnejšie je použiť Al(OH)3. Na neutralizáciu 1 mólu HCl je potrebných 29 g Mg(OH)2, resp. 26 g Al(OH)3. 

Úloha 10. Aké jedlo (potravinu) by ste použili na zmiernenie „pálenia záhy“, ak by ste nemali k dispozícii žiadne farmaceutické 

antacidum? Zdôvodnite svoju odpoveď. 

Možno použiť akékoľvek potraviny so zásaditou (alebo aspoň neutrálnou) reakciou, bežne používané a účinné sú napr. 

orechy, mandle, ovsená kaša, zázvor, aloe vera, banán. 

 

Poznámka: 

V prípade, že študenti navrhnú použitie „sódy bikarbóny“, zdôrazniť nevhodnosť jej použitia na tento účel, pretože leptá 

sliznicu hltana a pažeráka, napriek tomu, že z chemického hľadiska je veľmi účinná. 
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HODNOTENIE  
 

SPRÁVNE RIEŠENIA 

Príklad očakávaných výsledkov: 

 

Aktuálne správne riešenie závisí od konkrétnych použitých antacíd. 

 

Úloha 11. Vyplňte nasledujúcu tabuľku. 

Formatívne hodnotenie prebieha pomocou lístka s otázkami na konci vyučovacej hodiny. 

 

3 veci, ktoré som sa dnes naučil. 
 

 

 

2 veci, ktoré považujem za zaujímavé. 
 

 

1 otázka, ktorú mám k tejto téme. 
 

 

POSTREHY A ZISTENIA Z  VÝUČBY 

ALTERNATÍVY METODIKY  
• Alternatívne možno metodiku viesť aj ako nasmerované bádanie (Guided Inquiry), teda ponechať žiakov, aby sami 

navrhli postup experimentálneho riešenia, vrátane navrhnutia chemického modelu žalúdka pre potreby 

experimentu. Skúsenosti však ukazujú, že to žiaci bez pomoci učiteľa nedokážu realizovať samostatne, najmä ak 

nemajú predchádzajúce skúsenosti s „otvorenejšími“ formami bádania. 

• Pri časovom obmedzení môže každá pracovná skupina uskutočniť experiment len s jedným druhom antacida, 

pričom na záver si všetky skupiny porovnajú svoje výsledky. 
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NEUTRALIZAČNÉ TITRÁCIE I  
Tematický celok / Téma ISCED / Odporúčaný ročník 

Chemické reakcie, chemické rovnice 

ISCED 3 / 1.ročník 
Sada 2 metodík: Neutralizačné titrácie I a 
Neutralizačné titrácie II 

Ciele 

Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti Žiakom rozvíjané spôsobilosti 

• Prakticky overiť priebeh neutralizácie. 

• Vysvetliť podstatu neutralizácie. 

• Manipulovať s pomôckami/softvérom 

• Pozorovať/merať 

• Zaznamenávať výsledky pozorovania a merania 

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti  

• Vedieť definovať kyseliny a zásady.  

• Vedieť definovať a používať indikátory. 

• Vedieť využívať vzorce na výpočet látkového množstva, koncentrácie látkového množstva, a objemu.  

• Dodržiavať zásady bezpečnosti práce s laboratórnymi pomôckami a chemikáliami. 

Riešený didaktický problém 

Žiaci aplikujú svoje poznatky o kyselinách a zásadách a ich vzájomných reakciách. Na základe chemických rovníc 

zisťujú koncentráciu látkového množstva stanovovanej látky na základe známej koncentrácie odmerného 

roztoku. Sledujú farebné zmeny indikátora spôsobené zmenou pH a určujú bod ekvivalencie reakcie.  

Dominantné vyučovacie metódy a formy Príprava učiteľa a pomôcky 

• riadené bádanie 

• práca v dvojiciach alebo v skupinách (3-5 žiakov) 

 

• Pomôcky: banky (100 cm3), pipety (10 cm3), 
byrety (25 cm3), lieviky, stojany, svorky, držiaky, 
odmerný valec 

• Chemikálie: roztok HCl (2,5 mol.dm3), roztok 
NaOH , fenolftaleín (1 %) 

Realizovateľné bez použitia digitálnych nástrojov. 

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov 

Hodnotenie je súčasťou metodiky Neutralizačné titrácie II 

 

Autori: Mária Babinčáková 
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NEUTRALIZAČNÉ TITRÁCIE I  

ÚVOD  
Predložená metodika je radená v systéme metodík k téme Chemický dej. Metodika je založená na aplikácii bádateľsky 

orientovanej výučby. Je rozdelená na 2 metodiky: Neutralizačné titrácie I a Neutralizačné titrácie II 

Bádateľská aktivita Neutralizačné titrácie  je koncipovaná pre riadené bádanie ako laboratórna práca, v ktorej žiaci riešia 

učiteľom sformulovaný problém, pričom postupujú podľa pokynov zadaných v pracovnom liste. Žiaci potom na základe 

svojich zistení formulujú závery.  

PRIEBEH VÝUČBY  
Využívať budeme model vyučovania 5E. 

Poznámka:  

Vzhľadom k tomu, že žiaci budú pracovať s chemikáliami a laboratórnymi pomôckami, je potrebné dbať na bezpečnosť 

práce. Učiteľ pripraví v predstihu pomôcky a chemikálie podľa počtu dvojíc alebo skupín žiakov. Je potrebné pripraviť 200 až 

250 ml HCl (odmerný roztok) s koncentráciou 2,5 mol.dm-3 a približne 100 ml roztoku NaOH (stanovovaná látka), pričom 

uvedené výpočty v metodickom liste prislúchajú koncentrácií cNaOH= 1 mol.dm-3. 

ZAPOJENIE  

Úloha 1. Prečítajte si! 

Žiaci si samostatne prečítajú text v úlohe 1 vysvetľujúci neutralizačné titrácie a následne učiteľ kladie otázky na zistenie, 

či žiaci porozumeli prečítanému textu.  

Otázky pre žiakov:  

1. Čo je podstatou neutralizačných titrácií?  

2. Čo je odmerný roztok?  

3. Ako definujeme bod ekvivalencie a ako zistíme jeho dosiahnutie?  

Následne učiteľ rozdelí žiakov do dvojíc alebo skupín (3-5 žiakov) a rozdá im pracovné listy.  

Počas celej hodiny (aj nasledujúcej) sa budeme snažiť odpovedať na otázku: Vieme zistiť aké je zloženie známeho 

roztoku o neznámej koncentrácie? 

SKÚMANIE  

Úloha 2. Uskutočnite na základe obrázkov 1 až 3 neutralizačnú titráciu hydroxidu sodného kyselinou chlorovodíkovou. 

Pred riešením úlohy  2 sa žiaci oboznámia s obrázkami 1 až 3, a učiteľ sa uistí, že podľa tejto schémy dokážu žiaci titráciu 

uskutočniť.  

Žiaci zostavia titračnú aparatúru, do byrety pridajú roztok HCl (25 ml) so známou koncentráciou a do odmernej banky  

roztok NaOH (10 ml) s neznámou koncentráciou s prídavkom fenolftaleínu. Koncentráciu stanovovaného roztoku zisťujú 

postupným vypúšťaním (po kvapkách) odmerného roztoku z byrety. Po odfarbení roztoku NaOH nastáva bod ekvivalencie, 

keď už jeho ďalšie množstvo s HCl nereaguje. Žiaci si zapíšu objem spotrebovaného odmerného roztoku.  

 

Metodika má pokračovanie v metodike Neutralizačné titrácie II 
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POSTREHY A ZISTENIA Z  VÝUČBY 
Pre žiakov sú najviac problematické výpočty. 

Žiaci sa snažia urýchliť priebeh titrácie a potom majú skreslené výsledky. 

ALTERNATÍVY METODIKY  
Metodika vhodne dopĺňa časovotematický plán v odborných predmetoch SOŠ polytechnickej v odbore 2840 M 

Biotechnológia a farmakológia. Možno ju využiť aj na hodinách Analytickej chémie žiakov študijného odboru zdravotnícky 

laborant. 

ZDROJE 
Kmeťová, J., Silný, P., Medveď, M., Vydrová, M. (2010). Chémia pre 1.ročník gymnázií. Bratislava, Slovensko: EXPOL 

PEDAGOGIKA s.r.o. 
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NEUTRALIZAČNÉ TITRÁCIE II 
Tematický celok / Téma ISCED / Odporúčaný ročník 

Chemické reakcie, chemické rovnice 

ISCED 3 / 1.ročník 
Sada 2 metodík: Neutralizačné titrácie I 
a Neutralizačné titrácie II 

Ciele 

Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti Žiakom rozvíjané spôsobilosti 

• Vysvetliť podstatu neutralizácie. 

• Poznať príklady využitia neutralizácie v bežnom 
živote (napr. pri poleptaní kyselinou alebo zásadou). 

• Poznať význam rovnováhy kyselín a zásad v 
organizme. 

• Vypočítať koncentráciu stanovovanej látky.   

• Vedieť použiť indikátory na určenie pH roztokov 

• Manipulovať s pomôckami/softvérom 

• Pozorovať/merať 

• Zaznamenávať výsledky pozorovania a merania 

• Realizovať výpočty  počas merania 

• Vysvetľovať alebo upravovať experimentálne 
postupy 

• Diskutovať/obhajovať výsledky/ argumentovať 

• Formulovať závery 

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti  

• Vedieť definovať kyseliny a zásady.  

• Vedieť definovať a používať indikátory. 

• Vedieť využívať vzorce na výpočet látkového množstva, koncentrácie látkového množstva, a objemu.  

• Dodržiavať zásady bezpečnosti práce s laboratórnymi pomôckami a chemikáliami. 

Riešený didaktický problém 

Žiaci aplikujú svoje poznatky o kyselinách a zásadách a ich vzájomných reakciách.  Na základe chemických 

rovníc zisťujú koncentráciu látkového množstva stanovovanej látky na základe známej koncentrácie odmerného 

roztoku. Sledujú farebné zmeny indikátora spôsobené zmenou pH a určujú bod ekvivalencie reakcie. Prakticky 

vyskúšané titrácie si následne precvičujú pomocou internetovej aplikácie. 

Dominantné vyučovacie metódy a formy Príprava učiteľa a pomôcky 

• riadené bádanie 

• práca v dvojiciach alebo v skupinách (3-5 žiakov) 

 

• Počítače/tablety 
Realizovateľné s použitím digitálnych nástrojov.  

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov 

Formatívne hodnotenie – sebahodnotiaca karta 

 

Autor: Mária Babinčáková 
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NEUTRALIZAČNÉ TITRÁCIE II  
 

Pokračovanie metodiky Neutralizačné titrácie I 

VYSVETLENIE  

Úloha 3. Zapíšte schémou, rovnicou a iónovým zápisom reakciu HCl a NaOH. 

V úlohe 3 žiaci schematicky, rovnicou a iónovým zápisom zapíšu prebehnutú reakciu.  

Schéma: chlorid sodný +  kyselina chlorovodíková → chlorid sodný + voda  

Rovnica: NaOH + HCl → NaCl  + H2O 

Iónový zápis: Na+  + OH-  + H+ + Cl- → Na+ +  Cl- + H2O  

Úloha 4.  Doplňte tabuľku. 

V úlohe 4 žiaci na základe chemickej rovnice reakcie a objemu spotrebovaného HCl vypočítajú koncentráciu NaOH 

a vyplnia tabuľku nameraných a vypočítaných hodnôt.  

 

Tab. 1 Namerané a vypočítané hodnoty 

Koncentrácia HCl 2,5 mol. dm-3 

Objem HCl pridanej v bode ekvivalencie  približne 4 ml 

Počet mólov HCl 1 

Počet mólov NaOH 1 

Koncentrácia NaOH 1 mol. dm-3 

 

ROZPRACOVANIE  

Úloha 5. Uskutočnite neutralizačnú titráciu hydroxidu draselného kyselinou sírovou vo virtuálnom laboratóriu na stránke 

http://introchem.chem.okstate.edu/DCICLA/acid_base.html Použite ako indikátor metylčerveň.  

Žiaci v úlohe 5 pracujú v dvojiciach pomocou internetovej stránky na vopred rozdaných tabletoch. Podľa zadania nastavia 

titráciu, zvolia si odmerný roztok a indikátor a podľa zobrazených hodnôt vypočítajú koncentráciu požadovanej látky.  

http://introchem.chem.okstate.edu/DCICLA/acid_base.html 

Návod na použitie aplikácie:  
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reakcia KOH a H2SO4         Schéma: hydroxid draselný + kyselina sírová → síran draselný + voda 

                                              Rovnica: 2 KOH + H2SO4 → K2SO4 + 2 H2O 

 

Tabuľka nameraných a vypočítaných hodnôt. Aplikácia priraďuje náhodné koncentrácie zásad, nasledujúce hodnoty 

prislúchajú c KOH = 0, 1,089 mol.dm-3.  

 

Tab. 2 Namerané a vypočítané hodnoty 

Koncentrácia KOH 0,1089 mol.dm-3 

Objem NaOH 25 ml 

Objem H2SO4 pridanej v bode ekvivalencie  8, 68 ml 

Počet mólov H2SO4 1 

Počet mólov KOH 2 

Koncentrácia H2SO4 0,63 mol.dm-3 

 

Úloha 6. V tabuľke 3 sú uvedené niektoré kyselinotvorné a zásadotvorné potraviny. Diskutujte v skupine o tom, prečo je 

potrebná rovnováha kyselín a zásad v organizme. 

 V úlohe 6 žiaci, podľa tabuľky 3 zobrazujúcej diagram zásaditých a kyslých potravín, diskutujú o potrebe rovnováhy 

kyselín a zásad v organizme.  Žiakom sa na diskusiu poskytne  5 minút, a následne prebieha diskusia s celou triedou 

a učiteľom, ktorý môže klásť aj doplňujúce otázky.  

1. krok – Vyberte 

si typ reakcie silná 

kyselina so silnou 

zásadou alebo 

slabá kyselina so 

slabou zásadou  

2. krok – Naplňte 

byretu kyselinou 

alebo zásadou 

3. krok – Vyberte 

si požadovanú 

kyselinu z prvého 

stĺpca a zásadu 

z druhého  

4. krok – Zvoľte 

indikátor, ktorý 

budete používať 

Tlačidlo Reset 

vám umožní 

titráciu nastaviť 

odznova 

5. krok – Pridávajte 

odmerný roztok po 

kvapkách alebo po 

väčších 

množstvách 

posúvaním tlačidla 

smerom hore  

6. krok – Po 

dosiahnutí bodu 

ekvivalencie 

vypočítajte 

koncentráciu 

látkového 

množstva  kyseliny  

Hodnoty 

koncentrácie 

a objemu zásady  
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HODNOTENIE  

  

bez pomoci 

 

s malou pomocou 
učiteľa alebo 
spolužiakov 

 

s výdatnou 
pomocou učiteľa alebo 

spolužiakov 

Poznám princíp neutralizačných titrácii. 
   

Viem definovať bod ekvivalencie. 
   

Poznám funkciu indikátorov pri 
neutralizačnej titrácii. 

   

Viem zapísať rovnicu reakcie HCl a 
NaOH. 

   

Viem pomenovať častice, ktoré sa 
nachádzajú v roztokoch HCl a NaOH. 

   

Poznám význam rovnováhy kyselín a 
zásad v organizme. 

   

 

POSTREHY A ZISTENIA Z  VÝUČBY 
Aplikácia, ktorá sa počas metodiky používa nemusí fungovať na všetkých prehliadačoch. Je dobré, ak si to učiteľ vyskúša 

vopred. 

ALTERNATÍVY METODIKY  
V prípade že sa učiteľovi nepodarí načítať stránku, je možné použiť ďalšie zdroje:  

http://employees.oneonta.edu/viningwj/sims/titrations_t.html 

https://users.wfu.edu/~ylwong/chem/titrationsimulator/index.html 

http://www.virtualimage.co.uk/html/acid_base_titrations.html 

ZDROJE 
Halaj, M. (2017). Acidobázická rovnováha. [vid. 2018-12-06], Dostupné z: http://matejhalaj.blogspot.sk/p/acidobazicka-

rovnovaha.html 

Introchem. (2016) [Grafická animácia 8.mája 2018]. Determination of the Molarity of an Acid or Base Solution. Získané z: 

http://introchem.chem.okstate.edu/DCICLA/acid_base.html 

Kmeťová, J., Silný, P., Medveď, M., Vydrová, M. (2010). Chémia pre 1.ročník gymnázií. Bratislava, Slovensko: EXPOL 

PEDAGOGIKA s.r.o. 
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POZNÁTE TERMOMETRICKÉ TITRÁCIE? 
Tematický celok / Téma ISCED / Odporúčaný ročník 

Protolytické reakcie ISCED 3A / 1. ročník, seminár a cvičenia z chémie 
Ciele 

Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti Žiakom rozvíjané spôsobilosti 

• Žiak vie napísať chemickú rovnicu neutralizácie. 

• Žiak vie vysvetliť princíp titrácie s možnosťou 
rôznych spôsobov indikovania bodu ekvivalencie. 

• Žiak dodržiava zásady bezpečnosti práce 
s kyselinami a zásadami. 

• Manipulovať s pomôckami/meracím 
systémom/senzormi/softvérom 

• Pozorovať/merať 

• Interpretovať/formulovať závery 

• Diskutovať/obhajovať výsledky/ argumentovať 

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti  

• Rozumieť pojmom: protolytická reakcia, neutralizácia, titrácia, bod ekvivalencie, výpočty z chemických 
rovníc 

• Rozumieť podstate odmernej analýzy 

Riešený didaktický problém 

Sledovať tepelné zmeny počas acidobázickej titrácie. 

Dominantné vyučovacie metódy a formy Príprava učiteľa a pomôcky 

• Riadené bádanie (Structured Inquiry) 

• Skupinová forma (3 - 5 žiakov v skupine) 

• počítačový merací systém (modul teplomer), 
elektromagnetická miešačka s miešadielkom, 
kadička alebo titračná banka (250 cm3), byreta  
(25 cm3), pipeta  (10 cm3), odmerný valec, 
byretový lievik 

• NaOH (c = 0,1 mol·cm3), štandardizovaný roztok 
HCl (c = 0,1 mol·cm3), destilovaná voda. 

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov 

Zadanie čiastkových úloh (písomné zadanie, ústne otázky) – získanie operatívnej spätnej väzby. 

Formatívne hodnotenie – lístok s otázkami na konci vyučovacej hodiny (posledná otázka). 

 

Autori: Marek Skoršepa, Jarmila Kmeťová 
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POZNÁTE TERMOMETRICKÉ TITRÁCIE? 

ÚVOD 
Téma spadá do tematického celku Protolytické reakcie, 1 ročník, ŠVP ISCED 3A, alebo semináre a cvičenia z chémie 

PRIEBEH VÝUČBY  

ZAPOJENIE  
Na začiatku je so žiakmi potrebné zopakovať témy protolytické reakcie, neutralizácia, tepelný efekt chemických reakcií, 

výpočty z chemických rovníc. Učiteľ žiakov uvedie do riešenej témy (nechá ich prečítať si úvod v pracovnom liste). V prípade 

potreby podrobnejšie vysvetlí súvisiace pojmy: odmerná analýza, titrácia, termometria, titračné činidlo a pod. Žiakov 

rozdelíme do skupín podľa počtu meracích systémov, ktoré máme k dispozícii. Nie je však vhodné, aby v skupine pracovali 

viac ako 2 žiaci. Po uvedení do problematiky a oboznámení s experimentálnymi cieľmi laboratórnej úlohy so žiakmi najprv 

vyriešime úlohy uvedené v časti SKÔR AKO ZAČNEME EXPERIMENTOVAŤ. 

Úloha 1. Medzi aké typy reakcií patrí reakcia hydroxidu sodného s kyselinou chlorovodíkovou? 

Možné odpovede: Protolytické reakcie, acidobázické reakcie, neutralizačné reakcie. 

Úloha 2. Vysvetlite, čo sú to acidobázické titrácie? Aký je rozdiel medzi acidimetriou a alkalimetriou? 

Acidobázické titrácie sú druhom odmernej analýzy, pri ktorej sledujeme chemickú reakciu medzi kyselinou a zásadou. Ak 

je odmerným roztokom kyselina (teda zisťujeme neznámu koncentráciu zásady), ide o acidimetriu. Ak je odmerným 

roztokom zásada (teda zisťujeme neznámu koncentráciu kyseliny), ide o alkalimetriu. 

SKÚMANIE  
Predpokladom úspešnej experimentálnej práce je, že žiaci ovládajú techniku titrácií a prácu s počítačovým meracím 

systémom (teplotný senzor). Neodporúčame aby toto bola ich prvá experimentálna skúsenosť s odmernou analýzou. 

V prípade, že žiaci majú skúsenosti s inou inštrumentálne indikovanou odmernou analýzou (napr. potenciometrickou alebo 

konduktometrickou titráciou), je vhodné poukázať na podobnosť ale aj rozdiely týchto typov stanovení. 

VYSVETLENIE  
Na základe výsledkov experimentu (experimentov) žiaci interpretujú získaný grafy (grafy). Riešia pritom úlohy v časti 

VYHODNOTENIE VÝSLEDKOV. 

Úloha 3. Podľa tvaru termometrickej titračnej krivky rozhodnite, kde sa podľa vás nachádza hľadaná hodnota objemu 

titračného činidla zodpovedajúca bodu ekvivalencie sledovanej reakcie? 

Hľadaná hodnota objemu zodpovedá najvyššej dosiahnutej teplote počas titrácie, pričom za touto hodnotou objemu už 

teplota ďalej nestúpa napriek ďalším prídavkom odmerného roztoku. 

Úloha 4. Prečo po dosiahnutí určitého maxima teplota ďalej nestúpa, napriek tomu, že ste stále pridávali odmerný roztok? 

Pretože titrovaná látka (NaOH) je už zreagovaná a teda nedochádza k ďalšej chemickej reakcii HCl s NaOH. 
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ROZPRACOVANIE  

Úloha 5. Aká je konkrétna hodnota hľadaného objemu odmerného roztoku zodpovedajúca bodu ekvivalencie sledovanej 

reakcie?  

Presnú hodnotu hľadaného objemu žiaci odčítajú z termometrickej titračnej krivky. Mala by sa pohybovať okolo hodnoty 

10 cm3. 

Úloha 6. Vypočítajte skutočnú látkovú koncentráciu titrovaného roztoku NaOH. 

Pri výpočte vychádzame z chemickej rovnice reakcie HCl s NaOH: 

2HCl NaOH NaCl H O+ → +  

HCl NaOHn n=  

 = HCl HCl NaOH NaOHc V c V  

HCl HCl

NaOH

NaOH

c V
c

V


=  

HODNOTENIE  
 

SPRÁVNE RIEŠENIA 

Príklad očakávanej termometrickej titračnej krivky: 

 

 

Úloha 7. Vyplňte nasledujúcu tabuľku. 

Formatívne hodnotenie prebieha pomocou lístka s otázkami na konci vyučovacej hodiny. 

 

3 veci, ktoré som sa dnes naučil. 
 

 

 

2 veci, ktoré považujem za zaujímavé. 
 

 

1 otázka, ktorú mám k tejto téme. 
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POSTREHY A ZISTENIA Z  VÝUČBY 

ALTERNATÍVY METODIKY  
• Alternatívne možno titráciu uskutočniť aj v opačnom prevedení – ako alkalimetriu (titrujeme roztok HCl odmerným 

roztokom NaOH). Výsledná termometrická titračná krivka bude podobná. Pri alkalimetrii však upozorňujeme na 

„zapekanie“ kohúta byrety v dôsledku vytvorenia Na2CO3. Byretu je po alkalimetrii potrebné rozobrať a kohút 

dôkladne vyčistiť (ideálne premyť slabou kyselinou, aby sa odstránil všetok NaOH). 

• Analogickým spôsobom  je tiež možné uskutočniť napríklad alkalimetriu slabej kyseliny, napr. kyseliny octovej. 

Termometrická titračná krivka vyzerá podobne. 

POUŽITÁ LITERATÚRA  
SKORŠEPA, M., MELICHERČÍK, M. 2003: On-line databáza počítačom podporovaných školských chemických experimentov. 

In: Sborník zmezinárodní konference „Pregraduální příprava a postgraduální vzdelávání učitelů chemie“. Ostrava : 

OU. s. 315-318. 

SKORŠEPA, M. et al. 2003: Počítačom podporované experimenty. Virtuálne laboratórium chémie [online]. [cit. 2008-10-

14]. Dostupné na internete: http://www.fpv.umb.sk/kat/kch/virtlab/index.html 
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TITRÁCIA KYSELINY CHLOROVODÍKOVEJ ROZTOKOM NAOH 
Tematický celok / Téma ISCED / Odporúčaný ročník 

Chemické reakcie, chemické rovnice 
ISCED 3 / 1.ročník 

2 vyučovacie hodiny 
Ciele 

Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti Žiakom rozvíjané spôsobilosti 

• Naučiť sa samostatne realizovať experiment na 
základe postupu v pracovnom liste. 

• Sledovať zmeny pH pri neutralizácii kyseliny 
zásadou. 

• Porovnať látkové množstvá reaktantov reakcie. 

• Vypočítať koncentráciu neznámeho roztoku kyseliny. 
 

• Manipulovať s pomôckami/softvérom 

• Pozorovať/merať 

• Realizovať výpočty počas merania 

• Určovať vzťahy medzi premennými veličinami, 
napr. na základe grafov 

• Diskutovať o obmedzeniach/predpokladoch 
realizovaného experimentálneho postupu 

• Formulovať závery 

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti  

• Rozlíšiť oxóniový katión a hydroxidový anión. 

• Klasifikovať roztoky na kyslé, neutrálne a zásadité podľa danej hodnoty pH. 

• Napísať chemickú rovnicu neutralizácie. 

• Realizovať výpočty z rovníc 

Riešený didaktický problém 

Čítanie a porozumenie grafu patria k základným zručnostiam každého človeka a stretávame sa s ním aj 

v chémii. Praktické precvičovanie im pomôže v ďalších aktivitách, pri ktorých budú musieť čítať graf 

acidobázickej titrácie. 

Výpočet a príprava roztokov tvoria základný kameň celej praktickej chémie. Robia avšak žiakom najväčšie 

problémy. Pomocou metodiky si žiaci osvojujú výpočty a aj prípravu. Následne musia výsledky zaznamenávať 

do tabuľky a analyzovať graf acidobázickej titrácie. 

Dominantné vyučovacie metódy a formy Príprava učiteľa a pomôcky 

• riadené bádanie 

• skupinová práca 

• experimentálne práca 

 

• počítač, zariadenie LabQuest 2 a software Logger 
Pro/Logger Lite 

• pH senzor 

• kadička (V=100 ml), odmerný valec 

• miešačka, magnetické miešadielko 

• odmerná banka (V=100 cm3) 

• byreta (V=25 cm3) 

• pipeta (V=10 cm3) 

• 25 ml NaOH (c = 1 M) 

• 10 cm3 HCl (10 cm3 koncentrovanej HCl doplniť 
do 100 cm3 odmernej banky) 

• destilovaná voda 

• fenolftaleín 
Realizovateľné s aj bez použitia digitálnych nástrojov. 

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov 

Ak žiak správne vyrieši úlohu s výpočtom koncentrácie dusičnanu sodného na základe modelovej titrácie, vieme povedať, 
že zadanej úlohe porozumel a z praktického overenia vlastného problému vedel vypočítať teoretický príklad. 

 

Autor: Mária Babinčáková 
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TITRÁCIA KYSELINY CHLOROVODÍKOVEJ ROZTOKOM NAOH  

ÚVOD  
Túto metodiku zaradzujeme do 1. ročníka gymnázia k typom chemických reakcií, konkrétne k protolytickým reakciám. 

Žiaci si vyskúšajú ako chemici stanovujú množstvá a koncentrácie látok v roztoku. Je možné ju zaradiť aj na začiatok 2. ročníka 

k opakovaniu. 

Metodika je prvou z titrácií, ktoré sa objavujú v každom ročníku gymnázia pri rôznych témach. 

PRIEBEH VÝUČBY 

EVOKÁCIA   
V úvode pracovného listu sa nachádza krátky text, ktorý žiakov vovedie do problematiky titrácie. Po jeho prečítaní je 

dôležité sa opýtať žiakov, či im bol jasný a zrozumiteľný a či mu porozumeli. Je tam znázornený ilustračný priebeh titrácie 

pomocou obrázka. V metodickej poznámke vám ponúkame niekoľko základných informácií o titrácií. 

Poznámka:  

Existuje viacero teórií, ktoré definujú pojem kyselina a zásada: 

Arrheniova teória hovorí o tom, že kyselina je látka, ktorá vo vodnom roztoku odštepuje vodíkové katióny H+, teda sú to 

látky, ktoré vo vodnom roztoku disociujú na vodíkový katión H+ a kyselinový zvyšok. Zásada je látka, ktorá vo vodnom roztoku 

odštepuje hydroxidový anión OH-, teda zásady sú látky, ktoré vo vodnom roztoku disociujú na anión OH- a zvyšok zásady. 

Brönstedova teória kyselín a zásad definuje kyselinu ako látku schopnú uvoľňovať vodíkový katión H+ (z kyseliny sa stáva 

zásada). Zásada je látka, ktorá je schopná prijímať vodíkový katión H+ (zo zásady sa stáva kyselina). Chemické reakcie,  

v ktorých jedna látka vystupuje ako kyselina a druhá látka ako zásada sa volajú protolytické (acidobázické). 

Podľa Lewisovej teórie je kyselina látka, ktorá je akceptorom neväzbového elektrónového páru a zásada je donorom 

neväzbového elektrónového páru. 

Silné kyseliny a zásady sú vo vodnom roztoku úplne disociované: 

• kyseliny: HCl, HBr, HI, HNO3, H2SO4, HClO4    

• zásady: NaOH, Ca(OH)2, CaO 

Slabé kyseliny a zásady sú vo vodnom roztoku len čiastočne disociované: 

• kyseliny: H2S, HClO, HCN 

• zásady: NH3, SO3 

Titrácia je laboratórna metóda kvantitatívnej analýzy. Je to metóda, pomocou ktorej stanovujeme neznáme koncentrácie 

známeho objemu vzorky zmeraním objemu titračného činidla o známej koncentrácii, ktorý sme spotrebovali, aby látky práve 

a bez zvyšku zreagovali – to nám určuje bod ekvivalencie (kvantitatívny koniec reakcie). Aby sa jednoznačne a presne zistilo, 

kedy tento bod nastal, pridávame do titrovaného roztoku indikátor (látka, ktorá zmení farbu podľa podmienok – buď v 

prítomnosti nejakej látky alebo pri zmene pH). Stanovenie bodu ekvivalencie pomocou farebných indikátorov je subjektívny 

spôsob. Objektívnou metódou na stanovenie bodu ekvivalencie je napr. pH metricky, potenciometricky, konduktometricky.  

Poznáme niekoľko typov titrácií: acidobázické, oxidačno – redukčné, komplexotvorné, zrážacie. 

Acidobázická titrácia, neutralizačná odmerná analýza, slúži k stanoveniu obsahu vodíkových katiónov vo vzorke. 

Podstatou stanovenia je reakcia medzi kyselinou a zásadou. pH – metrickou indikáciou bodu ekvivalencie sledujeme 

závislosť pH od objemu pridávaného titračného činidla. Priebeh zmien znázorňujeme titračnou krivkou.  

Pri acidobázickej titrácií rozlišujeme tieto typy reakcií:  

• reakcia silnej zásady so silnou kyselinou 
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• reakcia silnej kyseliny so slabou zásadou 

• reakcia slabej kyseliny so silnou zásadou 

• reakcia slabej kyseliny so slabou zásadou 

Titračné krivky:  

a – titrácia silnej kyseliny silnou zásadou 

b – titrácia slabej kyseliny slabou zásadou 

c – titrácia slabej kyseliny silnou zásadou 

d – titrácia slabej zásady silnou kyselinou 

 

 

Úloha 1. Na základe grafu 1 doplňte nasledujúcu tabuľku 

 

Spotreba NaOH pH roztoku 
v banke je väčšie 
množstvo kyseliny 
alebo zásady 

0 ml 1 kyseliny 

5 ml 1,1 kyseliny 

15 ml 1,5 kyseliny 

22 ml 2 kyseliny 

25 ml 6 kyseliny 

25 ml 7 rovnaké množstvo 

27 ml 12 zásady 

45 ml 12,5 zásady 

 

 

Táto úloha je určená na precvičovanie si čítania z grafu. keďže pri titrácii je veľmi dôležitá titračná krivka, táto úloha 

pripraví žiakov na prácu s grafom. Hodnoty nemusia byt na desatinné miesta presné, ide o orientáciu v grafe nie o hodnoty. 

0
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0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

p
H

Objem NaOH

Graf 1 Acidobázická titrácia HCl roztokom NaOH 
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Úloha 2. Zodpovedajte nasledujúce úlohy: 

a) Napíšte vzťah pre výpočet látkového množstva titrovanej látky, ak poznáme jej koncentráciu a objem.  

n = c ·V 

b) Napíšte a stechiometricky vyrovnajte rovnicu reakcie hydroxidu sodného a kyseliny chlorovodíkovej. 

NaOH + HCl → NaCl + H2O 

Úloha 3. Prakticky overte nasledujúci postup 

V tejto úlohe nasleduje samotná titrácia. Je potrebné pripraviť si roztoky HCl a NaOH dopredu, alebo môžeme nechať 

žiakov pripraviť potrebné roztoky. Tu však musíme dbať na bezpečnosť práce, pretože žiaci nemôžu pracovať 

s koncentrovanými chemikáliami, preto je najlepšie nechať žiakov vypočítať prípravy týchto roztokov, ale samotnú prípravu 

nechať na učiteľa. Ak pripravujeme roztok kyseliny dbáme na to, ale sme liali kyselinu do vody a nie naopak! Všetky látky 

prenášame kvantitatívne! Myslíme na to, že ak nemáme 100 ml odmernú banku, ale napríklad 200 ml, pridávame 20 ml 

kyseliny nie 10 ml. 

Poznámka:  

Poznámka k pomôckam: Množstvo potrebného NaOH závisí od veľkosti byrety. Žiaci majú v postupe uvedených 25 ml a 

25 cm3 byretu. 

Poznámka k postupu k bodu 4. V záložke „Nastavení souřadnicových os“ zvoľte pri osi X hodnoty „vlevo“ 0 a „vpravo“ 

napíšte číslo 20 (20 ml titračného činidla). Množstvo titračného činidla závisí od dostupnej byrety.  

Poznámka k postupu k bodu 6. Po pridaní 10 ml titračného činidla už postupujú žiaci pomalšie a pridávajú po 0,2 ml. 

 

Príklad titračnej krivky: 

 

V pH V pH V pH 

0 ml 0,33 2 ml 0,33 4 ml 0,39 

0,5 ml 0,30 2,5 ml 0,34 4,5 ml 0,42 

1 ml 0,31 3 ml 0,36 5 ml 0,44 

1,5 ml 0,31 3,5 ml 0,37 5,5 ml 0,47 

6 ml 0,50 11 ml 1,10 12,4 ml 2,61 

6,5 ml 0,52 11,2 ml 1,18 12,5 ml 10,58 

7,5 ml 0,59 11,4 ml 1,28 12,6 ml 11,55 

8 ml 0,63 11,6 ml 1,38 12,8 ml 12,01 

8,5 ml 0,68 11,8 ml 1,51 13 ml 12,21 

214



  

  

9 ml 0,74 12 ml 1,67   

9,5 ml 0,80 12,1 ml 1,83   

10 ml 0,89 12,2 ml 1,97   

10,5 ml 0,99 12,3 ml 2,16   

Úloha 4. Doplňte nasledujúcu tabuľku a vypočítajte koncentráciu kyseliny chlorovodíkovej 

Tab. 1 Tabuľka nameraných a vypočítaných dát 

Koncentrácia NaOH 1 M 

Objem NaOH pridaného v bode ekvivalencie 12,45 ml 

Počet mólov NaOH 1 

Počet mólov HCl 1 

Koncentrácia HCl 1,27 M 

Výpočet koncentrácie kyseliny chlorovodíkovej: 

HCl + NaOH → NaCl + H2O 

n (HCl) = n (NaOH) 

1 = 1 

c(HCl) ·V(HCl)  = c(NaOH)·V(NaOH) 

c(HCl) ·0,01 dm3 = 1 mol/dm3·0,01245 dm3 

c(HCl) = 1,245 mol/dm3 

REFLEXIA  
Žiakom poskytneme úlohu na reflexiu vedomostí. Príklad vykresľuje situáciu z bežného života a žiaci sa tak budú môcť 

vcítiť do role zdravotnej sestričky a vidieť tak aj titráciu v praxi. 

Úloha 5. Dusičnan strieborný má baktericídne, antiseptické a leptavé účinky, preto sa využíva v lekárenstve. Zdravotná 

sestrička si pred týždňom pripravila roztok dusičnanu strieborného, ale zabudla si poznačiť jeho koncentráciu. Na 

určenie koncentrácie sa preto rozhodla titrovať. Pri titrácii dala do banky 25 ml roztoku chloridu zinočnatého 

(c=0,01261 mol/dm3) a postupne pridávala roztok dusičnanu strieborného o neznámej koncentrácii. Na 

dosiahnutie bodu ekvivalencie spotrebovala 16,25 cm3 roztoku dusičnanu strieborného. Vypočítajte koncentráciu 

roztoku dusičnanu strieborného: 

Výpočet koncentrácie roztoku dusičnanu strieborného: 

2 AgNO3 + ZnCl2 → AgCl + Zn(NO3)2 

2 n (AgNO3) = n (ZnCl2) 

2 = 1 

n (ZnCl2)  = c(ZnCl2)·V(ZnCl2) 

n (ZnCl2)= 0,01261 mol/dm3·0,025 dm3 

n (ZnCl2) = 0,00031525 mol 

2 n (AgNO3) = n (ZnCl2) 

n (AgNO3) =  0,00031525 mol/dm3 · 2 = 0,0006305 mol 

c (AgNO3) =  
𝑛

𝑉
=  

0,0006305 𝑚𝑜𝑙/𝑑𝑚3

0,01625 𝑑𝑚3  = 0,0388 mol/dm3 

Poznámka:  

Pozor na zmenu stechiometrických koeficientov – na to je zameraná úloha, pretože mnoho žiakov si to neuvedomí! a aj 

na to, že sme titrovali neznámou koncentráciou (naopak ako v praktickej úlohe) a známa koncentrácia je v banke/kadičke. 
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POSTREHY A ZISTENIA Z VÝUČBY 
Mnohým žiakom chýbajú manuálne zručnosti pri práci v laboratóriu a to ovplyvňuje aj dĺžku trvania metodiky. 

Problémy sa môžu vyskytnúť v úlohách s výpočtami, ale to je aj matematický problém. Počet hodín venovaných na 

výpočty v chémii je obmedzený, preto majú slabší žiaci s nimi problémy. 

V metodike je použité malé množstvo chemikálií. Ak použijeme len 10 ml kyseliny, je náročné ponoriť do roztoku kysliny 

sondu. Ak je to možné, odporúčame použiť ich väčšie množstvo. Od toho sa potom odvíjajú aj výsledky pokusu. 

Pretože sa ako titračné činidlo používa roztok NaOH, je potrebné dávať pozor na byretu – môže dôjsť k jej upchatiu. 

ALTERNATÍVY METODIKY 
Ak nemáme k dispozícii merací systém Vernier, vieme použiť klasický digitálny pH senzor, ale žiaci si musia jednotlivé 

hodnoty zapisovať manuálne a postupovať opatrnejšie, aby zachytili všetky hodnoty. Graf si potom musia nakresliť 

v programe (napr. Excel) alebo nakresliť ručne. Táto alternatíva nie je dostatočné názorná a je aj veľmi pracná. 

ZDROJE 
Bílek, M. (2011). Chemické experimenty podporované PC ve výuce. Získané 2. novembra 2016 z 

https://www.google.sk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwiqwpeUvZ_TAhWkD8AKHeMzD8oQ

FgggMAE&url=http%3A%2F%2Fucitelchemie.upol.cz%2Fmaterialy%2Fstudijni_texty%2Fprednaska_chemicke_experiment

y_podporovane_pc_bilek.pdf&usg=AFQjCNGZEEnUQhM50Kjx6kDrFveOZUsHtA&sig2=t2VapP9kSrDlAYXFKa34-

g&bvm=bv.152180690,d.d24&cad=rja 

Chiesa, L. (2006). [Grafická ilustrácia Priebeh titračnej krivky].  Získané 

z:https://sk.wikipedia.org/wiki/Titr%C3%A1cia#/media/File:Titolazione.gif 

Csorbová, V. (2017). Počítačom podporované experimenty v chémii. Získané z: http://opac.crzp.sk/?fn=docviewChild4 

Kmeťová, J., Medveď, M., Silný P., Vydrová, M. (2010). Chémia pre 1. ročník gymnázií. Bratislava: EXPOL PEDAGOGIKA 

Randall, J. (2018). Advanced Chemistry with Vernier. Beaverton, USA: Vernier Software & Technology 
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TITRÁCIA A ENERGETICKÝ PRIEBEH NEUTRALIZÁCIE  
Tematický celok / Téma ISCED / Odporúčaný ročník 

Chemické reakcie, chemické rovnice 
ISCED 3 / 1.ročník 

2 vyučovacie hodiny 
Ciele 

Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti Žiakom rozvíjané spôsobilosti 

• Naučiť sa samostatne realizovať experiment na 
základe postupu v pracovnom liste. 

• Sledovať zmeny teploty pri neutralizácii kyseliny 
zásadou. 

• Stanoviť koncentráciu neznámeho roztoku kyseliny 
pomocou termometrickej indikácie bodu 
ekvivalencie. 

• Na základe grafu rozlíšiť priebeh endotermickej 
a exotermickej reakcie. 

• Rozlíšiť endotermickú a exotermickú reakciu na 
základe uvoľneného tepla. 

• Podľa disociačnej konštanty určiť silu kyselín. 

• Predpovedať výsledok experimentu 

• Manipulovať s pomôckami/softvérom 

• Pozorovať/merať 

• Realizovať výpočty  počas merania 

• Určovať vzťahy medzi premennými veličinami, 
napr. na základe grafov 

• Porovnať dáta s hypotézou/predpoveďami 

• Formulovať závery 

• Diskutovať/obhajovať výsledky/ argumentovať 

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti  

• Rozlíšiť oxóniový katión a hydroxidový anión. 

• Klasifikovať roztoky na kyslé, neutrálne a zásadité podľa danej hodnoty pH. 

• Napísať chemickú rovnicu neutralizácie. 

• Ovláda prácu s meracím zariadením. 

Riešený didaktický problém 

Presne pridávať daný objem titračného činidla, zaznamenávať do tabuľky, vyhodnocovať a analyzovať dáta, 

porozumieť grafu acidobázickej titrácie. 

Určiť bod ekvivalencie z grafu a vypočítať koncentráciu kyseliny. 

Dominantné vyučovacie metódy a formy Príprava učiteľa a pomôcky 

• riadené bádanie 

• EUR 

• rozhovor 

• skupinová práca (podľa dostupnosti meracích 
zariadení) 

 

• počítač, meracie zariadenie, senzor teploty 

• kalorimeter (termoska, plastový pohárik, dve 
kadičky vsunuté do seba) 

• miešačka, magnetické miešadlo 

• odmerný valec 

• 25 cm3 byreta 

• 10 cm3 pipeta 

• 25 ml NaOH (c = 1mol/dm3) 

• 10 ml HCl (asi 10 cm3 koncentrovanej HCl  
v 100 cm3 destilovanej vody) 

• fenolftaleín, destilovaná voda 
Realizovateľné s aj bez použitia digitálnych nástrojov. 

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov 

Úloha 8 nám pomôže diagnostikovať, či žiaci porozumeli zadaným úlohám  problematike. V nej musia odôvodniť a podložiť 
svoje tvrdenia. 

 

Autor: Mária Babinčáková 
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TITRÁCIA A ENERGETICKÝ PRIEBEH NEUTRALIZÁCIE   

ÚVOD  
Metodiku zaradzujeme do prvého ročníka gymnázií po typoch chemických reakcií. Metodika nám prepája dva celky – 

termochémiu a protolytické reakcie (neutralizáciu). Pomocou počítačom podporovaného experimentu si žiaci overia, že 

neutralizácia je exotermická reakcia. 

PRIEBEH VÝUČBY  

EVOKÁCIA   
Žiaci majú na úvod k dispozícii krátky text, ktorý ich vovedie do problematiky titrácie. 

Úloha 1. Vyslovte svoj predpoklad – podčiarknite svoje tvrdenie. Zapíšte priebeh reakcie 

 

Pri reakcii kyseliny chlorovodíkovej s hydroxidom sodným sa bude teplo uvoľňovať/spotrebovať a reakcia bude preto 

exotermická/endotermická. HCl + NaOH → NaCl + H2O 

Poznámka:  

Keďže toto je predpoklad žiakov, neexistuje správne, respektíve nesprávne tvrdenie (aj keď samozrejme daná veta má 

svoje riešenie). 

UVEDOMENIE SI VÝZNAMU  

Úloha 2. Svoj predpoklad z úlohy 1 prakticky overte 

Žiaci postupujú podľa pokynov v postupe. Je však potrebné pripraviť si vopred pomôcky a chemikálie! Žiaci nesmú 

narábať s koncentrovanými chemikáliami. 

Poznámka: 

Poznámka k postupu k bodu 4. V záložke „Nastavení souřadnicových os“ zvoľte pri osi X hodnoty „vlevo“ 0 a „vpravo“ 

napíšte číslo 25 (25 ml titračného činidla). Množstvo titračného činidla závisí od dostupnej byrety. 

 

Obr. 1 Grafický priebeh reakcie 
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Objem  Teplota Objem  Teplota Objem  Teplota 

0 ml 22,30°C 6 ml 24,18°C 11,7 ml 24,91°C 

0,5 ml 22,54°C 6,5 ml 24,20°C 12 ml 24,87°C 

1 ml 22,83°C 7 ml 24,27°C 12,5 ml 24,83°C 

1,5 ml 23,04°C 7,5 ml 24,37°C 13 ml 24,69°C 

2 ml 23,39°C 8 ml 24,45°C 13,5 ml 24,56°C 

2,5 ml 23,21°C 8,5 ml 24,59°C 14 ml 24,50°C 

3 ml 23,33°C 9 ml 24,68°C 14,5 ml 24,44°C 

3,5 ml 23,67°C 9,5 ml 24,81°C 15 ml 24,36°C 

4 ml 23,72°C 10 ml 24,88°C   

4,5 ml 23,85°C 10,5 ml 24,99°C   

5 ml 23,93°C 11 ml 25,12°C   

5,5 ml 24,09°C 11,5 ml 25,02°C   

Úloha 3. Doplňte nasledujúcu tabuľku. 

Tab. 1 Namerané a vypočítané dáta 

Koncentrácia NaOH 1mol/dm3 

Objem NaOH pridaného v bode ekvivalencie 11 ml 

Počet mólov NaOH 1 

Počet mólov HCl 1 

Koncentrácia HCl 1,10 mol/dm3 

Výpočet koncentrácie kyseliny: 

HCl + NaOH → NaCl + H2O 

n (HCl) = n (NaOH) 

1 = 1 

c(HCl) ·V(HCl)  = c(NaOH)·V(NaOH) 

c(HCl) ·0,01 dm3 = 1 mol/dm3·0,011 dm3 

c(HCl) = 1,10 mol/dm3 

Úloha 4. Označte, ktorý graf znázorňuje priebeh endotermickej a ktorý priebeh exotermickej reakcie 

 

     

exotermická reakcia      endotermická reakcia 
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Úloha 5. Ktorá z dvojice reakcií prebehne rýchlejšie? Graficky znázornite priebeh reakcií b) (aj s ich aktivačnými energiami) 

 

a) HCl + NaOH → NaCl + H2O pri izbovej teplote (reakcia je exotermická)   

HCl + NaOH → NaCl + H2O pri teplote 50°C (reakcia je exotermická) 

b) CaCO3 → CaO + CO2 pri izbovej teplote (reakcia je endotermická) 

CaCO3 → CaO + CO2 pri teplote 50°C (reakcia je endotermická) 

 

CaCO3 → CaO + CO2 pri izbovej teplote   CaCO3 → CaO + CO2 pri teplote 50°C  

 

V tejto úlohe ide iba o náčrt grafov. Dôležité je aby žiaci nakreslili priebeh exotermickej a endotermickej reakcie. Dôležitá 

je energia reaktantov a produktov. 

Úloha 6. Uhlie obsahuje 70 – 90 % uhlíka. Energia sa pri jeho spaľovaní uvoľňuje (exotermická reakcia) vo forme tepla, čo 

možno zapísať pomocou chemickej rovnice:  C + O2 → CO2 (Qm = -393,5kJ/mol) kde Qm je množstvo uvoľneného 

tepla pri reakcii. Roztrieďte uvedené chemické reakcie na exotermické a endotermické a správne odpovede zapíšte 

dole. 

 

a) CaCO3 + 2 HCl → H2O + CO2 + CaCl2                                Qm = -16kJ/mol 

b) 2 H2O → 2 H2 + O2     Qm = 572kJ/mol 

c) C + H2O → CO + H2     Qm = 131,4kJ/mol 

d) 2 CO + O2 → 2 CO2     Qm = -565kJ/mol 

e) 2 H2O2 → 2 H2O + O2     Qm = -196kJ/mol 

f) CaCO3 → CaO + CO2     Qm = 178kJ/mol 

Exotermické reakcie: ADE 

Endotermické reakcie: BCF 

Úloha 7. Silné anorganické kyseliny, napr. kyselina chlorovodíková, sírová alebo dusičná, sú vo vodnom roztoku úplne 

disociované. Slabšie anorganické kyseliny a organické kyseliny sú disociované iba čiastočne. Mieru disociácie 

udáva disociačná konštanta kyseliny KA. Zoraďte nasledujúce kyseliny od najsilnejšej po najslabšiu.  

HIO4 (KA= 2,82·10-2), HClO (KA= 2,95·10-8), HCN (KA=6,03·10-10), HNO2 (KA=5,13·10-4), HCl (KA=1,3·106) 

HCl, HIO4, HNO2, HClO, HCN 
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REFLEXIA  

Úloha 8. Na základe výsledkov z praktického overenia vášho tvrdenia z úlohy 1 zhodnoťte, či váš predpoklad bol správny. 

Svoje tvrdenie zdôvodnite a podložte údajmi z úloh 4,5,6 (priebeh grafu, Qm <> 0, KA kyseliny chlorovodíkovej) 

Reakcia kyseliny chlorovodíkovej a hydroxidu sodného je exotermická, pretože energia reaktantov je vyššia ako 

energia produktov. Reakcia je exotermická a Qm < 0. KA HCl je vysoké, to znamená, že kyselina bude vo vodnom roztoku 

úplne disociovaná. 

POSTREHY A ZISTENIA Z  VÝUČBY 
Problematická je analýza bodu ekvivalencie v závislosti od nameranej teploty, tiež úloha 5 a v nej hlavne nakreslenie 

grafov priebehu endotermickej reakcie v závislosti od teploty, pri ktorej reakcia prebiehala. 

ALTERNATÍVY METODIKY  
V prípade ak nie je dostupný merací systém Vernier, žiaci môžu na meranie teploty používať digitálny alebo laboratórny 

teplomer. Hodnoty si však musia odčítavať a zapisovať sami. Realizácia bežným teplomerom avšak nie je presvedčivá a veľmi 

pracná. 

Pretože sa ako titračné činidlo používa roztok NaOH, je potrebné dávať pozor na byretu – môže dôjsť k jej upchatiu. 

ZDROJE 
Csorbová, V. (2017). Počítačom podporované experimenty v chémii. Získané z: http://opac.crzp.sk/?fn=docviewChild4 

Čtrnáctová, H., Kroutil, J., Mokrejšová, O., Vasileská, M. (2001). CHEMIE - Sbírka úloh pro společnou část maturitní 

zkoušky. Praha: Tauris.  

Ganajová, M., Sivaková, M., Čtrnáctová, H., Sotáková. (v tlači). Rozvíjanie kompetencií žiakov prostredníctvom učebných 

úloh z chémie. Bratislava: Štátny pedagogický ústav 

Kmeťová, J., Medveď, M., Silný P., Vydrová, M. (2010). Chémia pre 1. ročník gymnázií. Bratislava: EXPOL PEDAGOGIKA 

Randall, J. (2018). Advanced Chemistry with Vernier. Beaverton, USA: Vernier Software & Technology 
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STANOVENIE KONCENTRÁCIE KYSELINY OCTOVEJ 

V POTRAVINÁRSKOM OCTE 
Tematický celok / Téma ISCED / Odporúčaný ročník 

Deriváty uhľovodíkov 
ISCED 3 / 2.ročník 
2 vyučovacie hodiny 

Ciele 

Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti Žiakom rozvíjané spôsobilosti 

• Vysvetliť priebeh acidobázických titrácií, zmeny pH v 
priebehu titrácie  

• Vypočítať neznámu koncentráciu kyseliny s využitím 
nameraných údajov 

• Realizovať acido-bázickú titráciu 

• Manipulovať s pomôckami/softvérom 

• Pozorovať/merať 

• Realizovať výpočty  počas merania 

• Určovať presnosť experimentálnych dát 
(identifikovať možné zdroje chýb) 

• Formulovať závery 

• Aplikovať experimentálne postupy na nové 
problémy 

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti  

• Riešiť úlohy na výpočet koncentrácie látkového množstva, hmotnostného zlomku 

• Rozumieť princípu titrácie a zostaviť titračnú aparatúru 

• Vysvetliť čo je Brӧnstedova kyselina a zásada 

• V skupine ovládať prácu s meracím systémom Vernier  a manipulovať s programom Logger Pro 

• Vedieť, čo je karboxylová kyselina 

Riešený didaktický problém 

Kyselina octová je jedným z metabolitov v ľudskom organizme. S kyselinou octovou sa môžeme ale stretnúť aj 

v našom každodennom živote. Výpočty v rámci chémie, či už organickej, alebo anorganickej, sú pre žiakov často 

len formou teoretických čísel, ktoré nemajú praktické využitie. Keďže je kyselina octová žiakom dostatočne 

známa, jej použitie ako model pre praktickú aplikáciu výpočtov v chémii je vhodnou alternatívou ako žiakom 

sprístupniť tieto vedomosti. Žiaci si pomocou metodiky overia správnosť údajov o koncentrácii kyseliny na 

etikete a porovnávajú ich so svojimi nameranými údajmi. 

Dominantné vyučovacie metódy a formy Príprava učiteľa a pomôcky 

• riadené bádanie 

• skupinová forma (5-7 dvojíc žiakov) 

 

• počítač s programom Logger Pro 

• Vernier – LabQuest2, senzor pH  

• byreta (V=25 ml) 

• magnetická miešačka a miešadielko 

• vyššia kadička (V=50 ml), kadička (V=100 ml) 

• pipeta (V=10 ml)  

• stojan, držiak, svorka  

• 25 ml roztoku NaOH (c = 1 mol/dm3) 

• 15 ml potravinárskeho ocotu 

• fenolftaleín, destilovaná voda 
Realizovateľné s aj bez použitia digitálnych nástrojov. 

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov 

Problémová úloha 

 

Autor: Mária Babinčáková 
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STANOVENIE KONCENTRÁCIE KYSELINY OCTOVEJ 

V POTRAVINÁRSKOM OCTE    

ÚVOD  
Metodika je založená na aplikácii počítačom podporovaného experimentu (PPE) na tému Stanovenie koncentrácie 

kyseliny octovej v potravinárskom octe. Metodiku vieme použiť na hodine v druhom ročníku gymnázia pri karboxylových 

kyselinách. V rámci PPE budú žiaci experimentálne stanovovať neznámu koncentráciu potravinárskeho octu s využitím 

acidobázickej titrácie s pH-metrickým stanovením bodu ekvivalencie. Na konci experimentu by žiaci mali vedieť vysvetliť 

priebeh acidobázických titrácií, zmeny pH v priebehu titrácie a vypočítať koncentráciu neznámej kyseliny s využitím 

nameraných údajov. Na základe PPE žiaci spracujú získané dáta a interpretované výsledky sformulujú do záverov. 

Metodika svojím obsahom vhodne dopĺňa časovotematický plán v odborných predmetoch na SOŠ polytechnickej  

v odbore 2840 M Biotechnológia a farmakológia. 

Poznámka:  

Tento experiment možno zaradiť do výučby buď ako interaktívny demonštračný pokus učiteľa alebo taktiež ako 

laboratórnu prácu, kedy žiaci spolupracujú v malých skupinkách (3-5 členov). 

Pred začatím experimentu musí mať učiteľ pripravené všetky pomôcky, chemikálie, počítačové zariadenie pripojené  

k meracej jednotke s pH senzorom. Ak učiteľ pokus realizuje ako demonštračný, počítač musí byť prepojený  

s dataprojektorom. V prípade realizácie pokusu ako laboratórnej práce žiakov, je potrebné, aby žiaci ovládali prácu  

s meracím systémom. Musia vedieť zapojiť senzor k interfejsu, ten správne napojiť k počítaču a tiež musia vedieť 

manipulovať s programom, ktorý je nainštalovaný v počítači (spustenie a ukončenie zberu dát, vyhodnotenie, nastavenia 

merania a pod.). 

PRIEBEH VÝUČBY  

EVOKÁCIA  
Učiteľ volí metódu otázok a odpovedí a diskutuje so žiakmi. Učiteľ sa zameriava na zistenie a prehĺbenie doteraz 

získaných poznatkov, najmä na teoretické poznatky týkajúce sa kyselín/zásad, titrácií, stanovenia a výpočtu 

objemu/koncentrácie roztokov. 

Otázky a úlohy pre žiakov: 

• S akými kyselinami a zásadami sa bežne stretávame napríklad v domácnosti? 

• Je ocot, ktorý používame v kuchyni pri príprave pokrmov kyselina alebo zásada? Aká kyselina je prítomná  

v potravinárskom octe? Koľko %-ný roztok kyseliny octovej používame v kuchyni ako súčasť octu? Viete, ako sa 

vyrába ocot? 

• Ako definujú rozličné teórie pojem kyselina a zásada? 

• Ktoré kyseliny/zásady patria k silným/slabým kyselinám/zásadám? Uveďte príklady. 

• Akým spôsobom môžeme stanoviť koncentráciu neznámej látky?  

• Čo je to titrácia? Aké druhy titrácií poznáme? Čo je podstatou acidobázickej titrácie?  

• Čo je to bod ekvivalencie? Čo je titračná krivka? Čo je to titračné činidlo? 

• Aké rôzne tvary titračných kriviek môžeme získať pri pH metrickom stanovovaní bodu ekvivalencie? 
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Poznámka:  

Tento experiment možno zaradiť do výučby buď ako interaktívny demonštračný pokus učiteľa alebo taktiež ako 

laboratórnu prácu, kedy žiaci spolupracujú v malých skupinkách (3-5 členov). 

Potravinárky ocot je 5 – 15% kyselina octová (kyselina etánová), ktorá sa vyrába biochemickou oxidáciou etanolu. Výroba 

prebieha v ocotniciach –  drevených kadiach (8 m vysoká, 2 m široká). Kaďa má dve sitové dná, spodné dno sa používa na 

privádzanie vzduchu do ocotnice. Pred začiatkom octenia sa náplň poleje octom, ktorý obsahuje octové baktérie. Alkoholový 

roztok (10 – 12% etanolu) sa privádza a nechá sa pomaly stiecť až na spodok ocotnice proti prúdu vzduchu. Alkohol sa pritom 

oxiduje cez acetaldehyd až na kyselinu octovú.    

CH3CH2OH + O2 ––> CH3COOH + H2O 

Pretože jedným pretečením sa nezoxiduje všetok alkohol, vracia sa späť do ocotnice a cyklus sa opakuje. Vyrobený ocot 

sa aromatizuje a prifarbuje (karamel). Používa sa v domácnostiach na úpravu jedál, v konzervárenskom priemysle.  

Existuje viacero teórií, ktoré definujú pojem kyselina a zásada: 

Arrheniova teória hovorí o tom, že kyselina je látka, ktorá vo vodnom roztoku odštepuje vodíkové katióny H+, teda sú to 

látky, ktoré vo vodnom roztoku disociujú na vodíkový katión H+ a kyselinový zvyšok. Zásada je látka, ktorá vo vodnom roztoku 

odštepuje hydroxidový anión OH-, teda zásady sú látky, ktoré vo vodnom roztoku disociujú na anión OH- a zvyšok zásady. 

Brönstedova teória kyselín a zásad definuje kyselinu ako látku schopnú uvoľňovať vodíkový katión H+ (z kyseliny sa stáva 

zásada). Zásada je látka, ktorá je schopná prijímať vodíkový katión H+ (zo zásady sa stáva kyselina). Chemické reakcie, 

v ktorých jedna látka vystupuje ako kyselina a druhá látka ako zásada sa volajú protolytické (acidobázické). 

Podľa Lewisovej teórie je kyselina látka, ktorá je akceptorom neväzbového elektrónového páru a zásada je donorom 

neväzbového elektrónového páru. 

Silné kyseliny a zásady sú vo vodnom roztoku úplne disociované: 

• kyseliny: HCl, HBr, HI, HNO3, H2SO4, HClO4    

• zásady: NaOH, Ca(OH)2, CaO 

Slabé kyseliny a zásady sú vo vodnom roztoku len čiastočne disociované: 

• kyseliny: H2S, HClO, HCN 

• zásady: NH3, SO3 

Titrácia je laboratórna metóda kvantitatívnej analýzy. Je to metóda, pomocou ktorej stanovujeme neznáme koncentrácie 

známeho objemu vzorky zmeraním objemu titračného činidla o známej koncentrácii, ktorý sme spotrebovali, aby látky práve 

a bez zvyšku zreagovali – to nám určuje bod ekvivalencie (kvantitatívny koniec reakcie). Aby sa jednoznačne a presne zistilo, 

kedy tento bod nastal, pridávame do titrovaného roztoku indikátor (látka, ktorá zmení farbu podľa podmienok – buď v 

prítomnosti nejakej látky alebo pri zmene pH). Stanovenie bodu ekvivalencie pomocou farebných indikátorov je subjektívny 

spôsob. Objektívnou metódou na stanovenie bodu ekvivalencie je napr. pH metricky, potenciometricky, konduktometricky.  

Poznáme niekoľko typov titrácií: acidobázické, oxidačno – redukčné, komplexotvorné, zrážacie 

Acidobázická titrácia, neutralizačná odmerná analýza, slúži k stanoveniu obsahu vodíkových katiónov vo vzorke. 

Podstatou stanovenia je reakcia medzi kyselinou a zásadou. pH- metrickou indikáciou bodu ekvivalencie sledujeme závislosť 

pH od objemu pridávaného titračného činidla. Priebeh zmien znázorňujeme titračnou krivkou.  

Pri acidobázickej titrácií rozlišujeme tieto typy reakcií:  

• reakcia silnej zásady so silnou kyselinou 

• reakcia silnej kyseliny so slabou zásadou 

• reakcia slabej kyseliny so silnou zásadou 

• reakcia slabej kyseliny so slabou zásadou 
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Titračné krivky:  

a – titrácia silnej kyseliny silnou zásadou 

b – titrácia slabej kyseliny slabou zásadou 

c – titrácia slabej kyseliny silnou zásadou 

d – titrácia slabej zásady silnou kyselinou 

 

 

UVEDOMENIE SI VÝZNAMU   
Na stanovenie koncentrácie kyseliny octovej v potravinárskom octe budú žiaci využívať počítačom podporovaný 

experiment. Realizovať budú acidobázickú titráciu s pH metrickým stanovením bodu ekvivalencie s využitím počítačom 

podporovaného pH senzora. 

Žiaci najprv dostanú pracovné listy. V úvode majú krátky motivačný text ku kyseline octovej a jednoduché vysvetlenie 

vzorca karboxylovej kyseliny. Následne sa musia zamyslieť nad nasledovnými otázkami a zodpovedať ich: 

Úloha 1. Riešte jednotlivé úlohy: 

a) Ako sa nazýva proces výroby octu? Napíšte aj reakciu jeho prípravy. 

Proces výroby octu sa nazýva kvasenie (oxidácia etanolu) 

Reakcia: CH3CH2OH + O2 ––> CH3COOH + H2O 

b) Koľko percentný roztok kyseliny octovej je potravinársky ocot?  

Potravinársky ocot je 4% – 15% roztok kyseliny octovej. 

c) Kyselina octová je slabá/silná kyselina, hydroxid sodný je slabá/silná zásada (odpoveď podčiarknite). 

d) Napíšte vzťah na výpočet koncentrácie roztoku (ak poznáte objem a látkové množstvo) a na stanovenie 

hmotnostných percent. 
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𝒄(𝒁) =
𝒏(𝒁)

𝑽
[𝒎𝒐𝒍. 𝒅𝒎−𝟑]    𝒘(𝒁) =

𝒎(𝒁)

𝒎
∙ 𝟏𝟎𝟎 [%] 

(Koncentrácia roztoku)    (Hmotnostné percentá) 

 

Vysvetlivky:   

c (Z) – koncentrácia látky Z  

n (Z) – látkové množstvo látky Z  

V – objem roztoku 

w(Z) – hmotnostné percentá látky Z 

m(Z) – hmotnosť látky Z 

m – hmotnosť roztoku 

 

 

e) Je možné overiť, akú koncentráciu má potravinársky ocot zakúpený v obchode? Navrhnite ako. 

Od žiakov očakávame odpoveď, že navrhnú titračnú metódu. Je možné, že mnoho žiakov na to nepríde, ale touto otázkou 

chceme nastoliť riešený problém. 

Úloha 2. Napíšte reakciu titrácie, pomenujte reaktanty a produkty reakcie a vyznačte jednotlivé ióny.  

CH3COO- H+ (kyselina octová) + Na+ OH- (hydroxid sodný) → CH3COO- Na+ (octan sodný) + H2
+

 O2- (voda) 

 

Poznámka:  

Kyselina octová je slabá kyselina, jej KA < 10-4 

CH3COOH (aq) + H2O → H3O+(aq) + CH3COO-(aq) 

Teda disociačná konštanta je vyjadrená 

KA = 
[𝐻3𝑂+].[𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂−]

[𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂𝐻]
 

Hydroxid sodný je silná zásada, jej KB > 10-2 

NaOH(s) → Na+(aq) + OH-(aq), čiže je vo vodnom roztoku úplne disociovaný 

Keďže titráciu uskutočňujeme pomocou silnej zásady (NaOH), tak typom titrácie je acidobázická titrácia. 

Úloha 3. Prakticky overte nasledujúci postup: 

Žiaci uskutočňujú PPE na základe postupu uvedeného v pracovnom liste a sledujú graf, ktorý získali na obrazovke  

v programe Logger Pro. Graf si po ukončení experimentu prekreslia do pracovného listu a doplnia tabuľky (Tabuľka 1 

a Tabuľka 2) uvedené v pracovnom liste. Na základe zistených hodnôt vypočítajú látkovú koncentráciu kyseliny octovej 

v octe, koncentráciu kyseliny octovej prepočítajú na hmotnostné % a porovnajú hodnotu s údajom na etikete použitého 

potravinárskeho octu. 

Poznámka:  

Zostavenie titračnej aparatúry s nainštalovaným pH senzorom si vyžaduje istú mieru zručnosti. Je potrebné zvoliť kadičku, 

ktorá bude vyššia a užšia, aby bol pH senzor aj napriek malému množstvu octu umiestnený dostatočne pod hladinou 

kvapaliny. Ďalej nastaviť miešačku tak, aby roztok dostatočne miešala ale nenarážala do senzora a zabezpečiť, aby kvapky  

z byrety aj napriek úzkemu hrdlu kadičky odkvapkávali do roztoku a nezachytávali sa na stenách kadičky.  

Je vhodné ak učiteľ pred samotným experimentom skontroluje, prípadne pomôže žiakom správne zostaviť aparatúru  

a upozorní ich, aby si v priebehu experimentu kontrolovali odkvapkávanie kvapiek do kadičky. Pretože je možné, že kadička 
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sa vplyvom pohybu miešadielka posunie a dostane sa do pozície mimo byrety, čím by mohli kvapky odkvapkávať mimo 

kadičku. 

Poznámka:  

V pracovnom postupe je uvedené, aby sa titračné činidlo od objemu použitého činidla 12 ml pridávalo po 0,2 ml 

(namiesto 0,5 ml), aby sme boli schopní presnejšie stanoviť bod ekvivalencie. 

 

 

Obr. 1 Experimentálne získaná titračná krivka 

Tab. 1 Experimentálne namerané dáta 

Objem titračného činidla [ml] pH Objem titračného činidla (ml) pH 

0 2,52802777621 11 5,14768175737 

0,5 2,71724459584 11,5 5,24287779706 

1 3,18147219681 12 5,35922851224 

1,5 3,34542093184 12,5 5,52729065639 

2 3,54639034897 13 5,71591984615 

2,5 3,72620509061 13,5 6,00385848473 

3 3,85900944228 14 6,87766410832 

3,5 3,98534986532 14,5 11,6239506058 

4 4,08172116477 15 11,9923945372 

4,5 4,1968966202 15,5 12,1545803826 

5 4,28092769227 16 12,2615290198 

5,5 4,35144327723 16,5 12,3291064554 

6 4,42783516093 17 12,3884570727 

6,5 4,51539201225 17,5 12,4360550926 

7 4,56710344122 18 12,4713128851 

7,5 4,63291798718 18,5 12,5030448983 

8 4,69814490327 19 12,5336016518 

8,5 4,76748522848 19,5 12,5547563273 

9 4,83036162506 20 12,579436782 

9,5 4,91145454776 20,5 12,598240938 
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10 4,9755062041 21 12,6182203537 

10,5 5,05777438655 21,5 12,6334987305 

Úloha 4. Doplňte nasledujúcu tabuľku s využitím údajov z grafu:  

Tab. 2 Tabuľka nameraných dát 

Hodnota pH na začiatku experimentu 2,53 

Hodnota pH na konci experimentu 12,63 

Koncentrácia NaOH 1 mol/dm3 

Objem NaOH (pridaného pred veľkým nárastom pH) 14 ml 

Objem NaOH (pridaného po veľkom náraste pH) 14,5 ml 

Objem NaOH v bode ekvivalencie 14,2 ml 

Hodnota pH v bode ekvivalencie 7 

Úloha 5. Vypočítajte látkovú koncentráciu kyseliny octovej v octe a doplňte tabuľku 2: 

Výpočet látkovej koncentrácie kyseliny octovej: 

𝑐 (𝑁𝑎𝑂𝐻) · 𝑉 (𝑁𝑎𝑂𝐻) = 𝑐 (𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂𝐻) · 𝑉 (𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂𝐻) 

1𝑀 · 0,0142 𝑑𝑚3 = 𝑐 (𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂𝐻) · 0,01 𝑑𝑚3 

𝑐 (𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂𝐻) =
1𝑀 · 0,0142 𝑑𝑚3

0,01 𝑑𝑚3
= 1,42 𝑚𝑜𝑙/𝑑𝑚3 

𝑐 (𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂𝐻) = 1,42 𝑚𝑜𝑙/𝑑𝑚3 

 

 

Tab. 3 Tabuľka vypočítaných dát 

Počet mólov NaOH 1 

Počet mólov CH3COOH 1 

Koncentrácia CH3COOH 1,42 mol/dm3 

 

Koncentráciu kyseliny octovej prepočítajte na hmotnostné % (hustota roztoku octu 1,01 g/cm3). Vypočítanú hodnotu 
porovnajte s údajom na etikete potravinárskeho octu.  

c (CH3COOH) = 1,42 mol · dm3 

 ρ (CH3COOH) = 1,01 g/cm3 = 1010,0 g/dm3 

 M (CH3COOH) = 60 g/mol 

 w (CH3COOH) = ? 

 w % (CH3COOH) =  
c (CH3COOH)  mol · dm3 · M (CH3COOH) g/mol

ρ (CH3COOH) g/dm3
· 100 

 w % (CH3COOH) =  
1,42 mol · dm3 · 60,05g/mol

1010,0  g/dm3
· 100 = 8,44% 

 

Vypočítaná hodnota:  8,44 % 

Údaj na etikete:  8 %   

 

Poznámka:  

Množstvo kyseliny octovej v octe závisí od typu a výrobcu octu. 
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Otázky pre žiakov zamerané na analýzu nameraných dát a na vyvodenie záverov: 

1. Prečo sme pri titrácií využívali na stanovenie bodu ekvivalencie pH senzor?  

Titrácia kyseliny zásadou je acidobázická titrácia, a teda dochádza k zmene pH v priebehu titrácie. 

2. Prečo sme koncentráciu kyseliny octovej vypočítali s použitím objemu titračného činidla spotrebovaného 

v bode ekvivalencie? 

V bode ekvivalencie došlo k kvantitatívnemu ukončeniu reakcie. 

Žiaci na základe PPE vyhodnotia získané dáta. 

 

Úloha 6. Čím môžu byť spôsobené prípadné odchýlky medzi stanovenými výsledkami a údajmi na etikete?  

Odchýlky merania môžu byť spôsobené nepresnosťou merania, nepresnosťou určenia bodu ekvivalencie. Taktiež môžu 

byť spôsobené nekvantitatívnym prenášaním jednotlivých roztokov. Jemný rozdiel môže byť spôsobený aj nepresnou 

prípravou samotného octu výrobcom. 

 

REFLEXIA  

Úloha 7. Riešte nasledujúci problém: Na diaľnici D1 došlo k nehode, kde sa prevrátil kamión. Ďalším pátraním sa zistilo, že 

kamión viezol nebezpečný náklad – kyselinu, ktorá vytiekla do jazierka. Na základe poznatkov z dnešnej hodiny 

skúste navrhnúť spôsob, ako by expertní chemici mohli zabrániť škodám. Svoju odpoveď zdôvodnite. 

 

Tu by mali žiaci navrhnúť vlastný spôsob riešenia daného problému. Najoptimálnejším riešením by bolo, ak by žiaci 

navrhli odstrániť vyliatu kyselinu pomocou neutralizácie – teda pomocou zásady. Toto riešenie je samozrejme trochu 

„extra“, ale žiaci môžu prísť s vlastnými nápadmi a ak bude aj ich riešenie správne, nie je dôvod ho neuznať. 

POSTREHY A ZISTENIA Z  VÝUČBY 
Odporúčame použiť aj dvojnásobné množstvo reaktantov, aby sa dalo využiť miešadielko. Ak je kysliny málo, tak 

miešadielko búcha o pH senzor. 

Grafy a výpočty robia žiakom problém stále, aj v týchto ročníkoch. 

ALTERNATÍVY METODIKY 
Ak učiteľ nemá k dispozícii merací systém, vie metodiku využiť aj s obyčajným pH senzorom. Priebeh hodiny bude potom 

ale trochu iný. 

Experiment je možné realizovať aj s využitím doplnku Počítadlo kvapiek Vernier VDC-BTD. Pri tomto postupe  je potrebné 

mať nastavené v programe Logger Pro po kliknutí na „Zber dát“ (ikonka so stopkami) mód „časová závislost“. Výšku počítadla 

kvapiek je potrebné upraviť tak, aby bol koniec pH senzora ponorený do roztoku v kadičke. Po nastavení všetkých častí 

aparatúry a meracieho zariadenia, spustite meranie, otvorte úplne spodný ventil na striekačke počítadla kvapiek – horný 

ventil by mal ostať v polohe, keď kvapky kvapkajú rýchlosťou asi 1 kvapka za 2 sekundy. Keď prejde cez počítadlo kvapiek 

prvá kvapka skontrolujte, či sa do tabuľky dát zapísala prvá dvojica dát. Závislosť pH od objemu titračného činidla sa do grafu 

bude zaznamenávať automaticky. 
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Túto metodiku je možné využiť aj v rámci opakovania karboxylových kyselín v 2. ročníku gymnázia. Žiaci si uvedomia 

prítomnosť týchto kyselín v našom živote a zopakujú si základné výpočty koncentrácie látkového množstva a hmotnostného 

zlomku. 
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STANOVENIE KONCENTRÁCIE KYSELINY TRIHYDROGEN-
FOSFOREČNEJ V NEALKOHOLICKÝCH NÁPOJOCH 
Tematický celok / Téma ISCED / Odporúčaný ročník 

Prvky a ich anorganické zlúčeniny 
ISCED 3 / 2.ročník 

2 vyučovacie hodiny 
Ciele 

Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti Žiakom rozvíjané spôsobilosti 

• Uskutočniť acido-bázickú titráciu. 

• Vypočítať koncentráciu kyseliny trihydrogen 
fosforečnej v nealkoholickom nápoji. 

• Na základe hmotnosti vypočítať maximálny objem 
vypitého nápoja na deň. 

• Navrhnúť pozorovanie/postup merania (aké 
pomôcky, aká zostava experimentu) pre každú 
premennú veličinu 

• Manipulovať s pomôckami/softvérom 

• Pozorovať/merať 

• Zaznamenávať výsledky pozorovania a merania 

• Realizovať výpočty počas merania 

• Diskutovať o obmedzeniach/predpokladoch 
realizovaného experimentálneho postupu 

• Formulovať závery 

• Diskutovať/obhajovať výsledky/ argumentovať 

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti  

• Ovládať prácu s meracím zariadením a orientovať sa v programe Logger pro 

• Zapísať priebeh neutralizácie na konkrétnom príklade 

• Ovládať výpočty z rovníc  

• Rozumieť pojmu sýtnosť kyseliny 

Riešený didaktický problém 

Pitie nealkoholických sladených nápoj je veľkým trendom v dnešnej spoločnosti. V tejto aktivite budú žiaci 

pracovať s nealkoholickým nápojom kola, ktorý je v súčasnosti veľmi populárny. Žiaci si na základe titrácie 

stanovia koncentráciu kyseliny, ktorá sa nachádza v tomto nápoji. Na základe tejto koncentrácia si žiaci 

vypočítajú, koľko môžu tohto nápoja denne vypiť. Keďže tento obsah nie je pre pitie limitujúci, je dôležité 

následne so žiakmi diskutovať, o ďalších nežiadúcich účinkoch týchto nápojov. 

Dominantné vyučovacie metódy a formy Príprava učiteľa a pomôcky 

• riadené bádanie 

• skupinová forma (5-7 dvojíc žiakov) 

 

• počítač a meracie zariadenie, pH senzor 

• byreta (V=25 ml) 

• laboratórny stojan a svorky 

• magnetické miešadlo 

• sklenená tyčinka 

• odmerný valec (V=100 ml) 

• kadička (V=250 ml) 

• NaOH (V=25 ml, c= 0,05 M) 

• nealko nápoja kola – zbavený CO2 (V=40 ml) 

• destilovaná voda 
Realizovateľné s aj bez použitia digitálnych nástrojov. 

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov 

Aplikačná úloha 8 

 

Autor: Mária Babinčáková 
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STANOVENIE KONCENTRÁCIE KYSELINY 

TRIHYDROGENFOSFOREČNEJ V NEALKOHOLICKÝCH 

NÁPOJOCH 

ÚVOD  
Metodika nadväzuje na metodiky, v ktorých sa realizujú titrácie. Tie sa nachádzajú v prvom, druhom a treťom ročníku 

gymnázia. Táto metodika je určená pre druhý ročník gymnázia ku téme fosfor.  

Metodika svojím obsahom tiež vhodne dopĺňa časovotematický plán v odborných predmetoch na SOŠ polytechnickej  

v odbore 2840 M Biotechnológia a farmakológia. 

PRIEBEH VÝUČBY  

EVOKÁCIA   

Úloha 1. Navrhnite pokus, pomocou ktorého dokážete kyslosť nealkoholického nápoja  ̶ koly. Zapíšte všetky potrebné 

pomôcky a postup  si zapíšte v bodoch. Svoj postup aj prakticky overte. 

1. Do 50 ml kadičky si nalejeme 30 ml nealkoholického nápoja – koly 

2. Pomocou indikátorového papierika alebo pomocou digitálneho pH metra si zmeriame pH nápoja 

3. Indikátorový papierik porovnáme s pH škálou 

4. Ak je pH v oblasti do 7, roztok je kyslý. Ak je pH v oblasti nad 7, roztok je zásaditý. 

UVEDOMENIE SI VÝZNAMU: 

Úloha 2.  Množstvo kyseliny trihydrogenfosforečnej budeme stanovovať pomocou hydroxidu sodného reakciou – 

neutralizáciou. Zapíšte priebeh reakcie do prvého, druhého a tretieho stupňa pomocou stavového zápisu a 

pomenujte reaktanty aj produkty. 

H3PO4 + NaOH → NaH2PO4 + H2O 

kyselina trihydrogenfosforečná + hydroxid sodný → voda + dihydrogenfosforečnan sodný 

NaH2PO4 +  NaOH → Na2HPO4 + H2O 

dihydrogenfosforečnan sodný + hydroxid sodný → voda + hydrogenfosforečnan disodný 

H3PO4 + 3 NaOH → Na3PO4 + 3 H2O 

hydrogenfosforečnan disodný + hydroxid sodný → voda + fosforečnan trisodný 

 

Úloha 3. Prakticky stanovte množstvo kyseliny trihydrogenfosforečnej v nealkoholickom nápoji pomocou tohto postupu. 
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Graf 1 Priebeh titrácie a prvá derivácia 

 

Tab. 1 Namerané údaje a hodnota prvej derivácie 

V pH prvá derivácia V pH prvá derivácia V pH prvá derivácia 

0 ml 2,57 - 4,4 ml 4,46 0,65 10 ml 7,90 0,51 

0,5 ml 2,57 0,00 4,6 ml 5,10 0,90 10,5 ml 8,37 0,66 

1 ml 2,63 0,06 4,8 ml 5,30 0,52 11 ml 8,73 0,60 

1,5 ml 2,68 0,08 5 ml 5,64 0,44 11,5 ml 8,97 0,42 

2 ml 2,77 0,12 5,5 ml 6,02 0,55 12 ml 9,14 0,29 

2,5 ml 2,89 0,17 6 ml 6,23 0,40 12,5 ml 9,30 0,25 

3 ml 3,04 0,21 6,5 ml 6,43 0,30 13 ml 9,43 0,20 

3,2 ml 3,10 0,13 7 ml 6,60 0,27 13,5 ml 9,52 0,16 

3,4 ml 3,22 0,15 7,5 ml 6,76 0,24 14 ml 9,58 0,11 

3,6 ml 3,32 0,15 8 ml 6,91 0,23 15 ml 9,73 0,18 

3,8 ml 3,43 0,16 8,5 ml 7,08 0,25 15,5 ml 9,79 0,13 

4 ml 3,67 0,30 9 ml 7,28 0,28 16 ml 9,84 0,08 

4,2 ml 3,94 0,39 9,5 ml 7,51 0,33 16,5 ml 9,89 0,08 

Poznámka:  

Uvádzame aj príklad titrácie a grafu. Ak nevieme presne určiť hodnotu ekvivalentného bodu, pomôže nám k tomu prvá 

derivácia. Maximálne hodnoty sú naše ekvivalentné body 

Pri titrácii kyseliny fosforečnej odmerným roztokom hydroxidu sodného možno rozlíšiť disociáciu len do dvoch stupňov 

(rozdiel pKa hodnôt je väčší ako 4). Disociačná konštanta K3 je príliš nízka, pK3 nespĺňa podmienku pKa ≤ 9.  

Úloha 4. Pomocou výsledkov a výpočtov doplňte tabuľku 1 

Obr. 1 Tabuľka 1 Namerané a vypočítané údaje 

Koncentrácia NaOH 0,05 M 

Objem NaOH pridaného v prvom bode ekvivalencie 4,6 ml 

Objem NaOH pridaného v druhom bode ekvivalencie 10,5 ml 

Počet mólov NaOH 1 mol 

Počet mólov H3PO4 1 mol 

Koncentrácia H3PO4 v prvom bode ekvivalencie 0,0058 mol/dm3 

Koncentrácia H3PO4 v druhom bode ekvivalencie 0,0066 mol/dm3 
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Výpočet koncentrácie H3PO4 v prvom bode ekvivalencie: 

𝒄 (𝑯𝟑𝑷𝑶𝟒) · 𝑽 (𝑯𝟑𝑷𝑶𝟒) = 𝒄 (𝑵𝒂𝑶𝑯) · 𝑽 (𝑵𝒂𝑶𝑯) 

𝒄 (𝑯𝟑𝑷𝑶𝟒) =
𝒄 (𝑵𝒂𝑶𝑯) · 𝑽 (𝑵𝒂𝑶𝑯)

𝑽 (𝑯𝟑𝑷𝑶𝟒)
=

𝟎, 𝟎𝟓𝑴 · 𝟎, 𝟎𝟎𝟒𝟔 𝒅𝒎𝟑

𝟎, 𝟎𝟒 𝒅𝒎𝟑
 

𝒄 (𝑯𝟑𝑷𝑶𝟒) = 𝟎, 𝟎𝟎𝟓𝟖 𝒎𝒐𝒍/𝒅𝒎𝟑 

 

Výpočet koncentrácie H3PO4 v druhom: bode ekvivalencie 

𝒄 (𝑯𝟑𝑷𝑶𝟒) · 𝑽 (𝑯𝟑𝑷𝑶𝟒) = 𝟎, 𝟓 ·  𝒄 (𝑵𝒂𝑶𝑯) · 𝑽 (𝑵𝒂𝑶𝑯) 

𝒄 (𝑯𝟑𝑷𝑶𝟒) =
𝟎, 𝟓 · 𝒄 (𝑵𝒂𝑶𝑯) · 𝑽 (𝑵𝒂𝑶𝑯)

𝑽 (𝑯𝟑𝑷𝑶𝟒)
=

𝟎, 𝟓 · 𝟎, 𝟎𝟓𝑴 · 𝟎, 𝟎𝟏𝟎𝟓 𝒅𝒎𝟑

𝟎, 𝟎𝟒 𝒅𝒎𝟑
 

𝒄 (𝑯𝟑𝑷𝑶𝟒) = 𝟎, 𝟎𝟎𝟔𝟔 𝒎𝒐𝒍/𝒅𝒎𝟑 

Úloha 5. Pomocou titrácie ste stanovili koncentráciu kyseliny trihydrogenfosforečnej v nealkoholickom nápoji. Vypočítajte, 

aké množstvo tohto nápoja môže vypiť človek o hmotnosti 40 kg, aby neprekročil maximálne prípustné množstvo 

kyseliny trihydrogenfosforečnej za deň. Výsledok uvádzajte v litroch (použite priemernú hodnotu koncentrácie 

v prvom a druhom bode ekvivalencie) 

𝒄 =
𝒎

𝑴 · 𝑽
 

 

𝑽 =
𝒎

𝑴 · 𝒄
 

𝑽 =
𝟎, 𝟎𝟕𝒈 · 𝟎, 𝟎𝟒 𝒈

𝟗𝟕, 𝟗𝟗𝟒
𝒈

𝒎𝒐𝒍
·

𝟎, 𝟎𝟎𝟓𝟔  𝒎𝒐𝒍/𝒅𝒎𝟑 + 𝟎, 𝟎𝟎𝟔𝟔 𝒎𝒐𝒍/𝒅𝒎𝟑

𝟐

=
𝟐, 𝟖𝒈

𝟎, 𝟎𝟎𝟔𝟏 𝒎𝒐𝒍/𝒅𝒎𝟑 · 𝟗𝟕, 𝟗𝟗𝟒
𝒈

𝒎𝒐𝒍

= 𝟒, 𝟔𝟕 𝒅𝒎𝟑 

𝑽 = 𝟒, 𝟔𝟕 𝒍 

Úloha 6. Prečo musel byť nápoj pred titráciou zbavený oxidu uhličitého? 

Oxid uhličitý sa vo vode rozpúšťa za vzniku kyseliny uhličitej, ktorá by ovplyvnila priebeh titrácie. 

REFLEXIA: 

Úloha 7. Aké nežiadúce účinky môže mať zvýšené pitie takéhoto typu nealkoholického nápoja na náš organizmus? Napíšte 

aspoň 4 nežiadúce účinky. 

1. Odbúravanie vápnika z kostí 

2. Zvýšené množstvo cukru môže viesť z zvýšeniu inzulínu v krvi, krvného tlaku, zvýšeniu cholesterolu, cukrovke 

3. Zvýšené množstvo cukru a kyseliny môže spôsobovať zvýšenú kazovosť zubov 

4. Kofeín môže zapríčiňovať nespavosť, nervozitu alebo vysoký krvný tlak 

5. Zvýšené množstvo kyseliny v žalúdku môže narúšať rovnováhu kyseliny chlorovodíkovej v ňom 

6. A mnohé iné... 

Poznámka: 

Je dôležité diskutovať o vypočítanom množstve, pretože obsah kyseliny fosforečnej nie je jediný a najväčší limitujúci 

faktor pre pitie takýchto nápojov. 

Úloha 8. Vypočítajte, aké množstvo tohto nápoja môžete vypiť vy, ak poznáte svoju hmotnosť, aby ste neprekročili 

maximálne prípustné množstvo kyseliny trihydrogenfosforečnej za deň. Výsledok uvádzajte v litroch. 

Žiaci postupujú podobne ako v úlohe 5, ale na výpočet použijú vlastnú hmotnosť. 
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POSTREHY A ZISTENIA Z  VÝUČBY 
Metodika je vhodná k téme Prvky a ich anorganické zlúčeniny, rovnako k téme Protolytické reakcie v 1. ročníku. 

Najčastejším problém boli matematické zručnosti žiakov.  

Žiaci tiež robili chyby pri zápise chemickej rovnice, pri výpočtoch, boli nepresní pri meraniach, potrebovali pomoc pri 

vyhodnotení   ̶ určení bodu ekvivalencie. 

V metodike sa vyskytuje zápis priebehu reakcie do prvého, druhého a tretieho stupňa, čo je už rozširujúce učivo. 

ALTERNATÍVY METODIKY  
Pri realizácii tejto metodiky je možné použiť aj Vernier počítadlo kvapiek a jeho využitie je pre žiakov zaujímavé, vyžaduje 

si však dlhší časový interval, nakoľko sa musí ešte uskutočniť kalibrácia, ale ponúka ďalšie možnosti bádateľského 

experimentovania, vyhodnotenia 

ZDROJE 
Rada Európskej únie. Nariadenie komisie EÚ. [Dátový súbor]. Získané z 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6955-2017-INIT/sk/pdf 

Randall, J. (2018). Advanced Chemistry with Vernier. Beaverton, USA: Vernier Software & Technology 

Trčková, K. (2016). Multikomponentní učební úlohy ve výuce chemie. (DIzertačná práca). Univerzita Karlova. Dostupné z: 

https://dspace.cuni.cz/bitstream/handle/20.500.11956/51453/RPTX_2016_1_11310_0_531486_0_188263.pdf?sequence

=1&isAllowed=y 

 

 

235

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6955-2017-INIT/sk/pdf
https://dspace.cuni.cz/bitstream/handle/20.500.11956/51453/RPTX_2016_1_11310_0_531486_0_188263.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://dspace.cuni.cz/bitstream/handle/20.500.11956/51453/RPTX_2016_1_11310_0_531486_0_188263.pdf?sequence=1&isAllowed=y


Záhadná vražda kl  

 

ZÁHADNÁ VRAŽDA KLENOTNÍKA BEKETOVA 
Tematický celok / Téma ISCED / Odporúčaný ročník 

Chemické reakcie, chemické rovnice 

Redoxné vlastnosti kovov - Elektrochemický rad napätia 

kovov 

ISCED 3A / 1. ročník 
Metodika je súčasťou sady metodík k téme 
Chemický dej 

Ciele 

Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti Žiakom osvojované zručnosti a spôsobilosti 

 Prakticky overiť redoxné vlastnosti kovov.  
 Overiť usporiadanie kovov v elektrochemickom 

rade napätia kovov. 

 Formulovať otázku/problém  
 Formulovať hypotézu, ktorá sa bude testovať 
 Predpovedať výsledok experimentu  
 Manipulovať s pomôckami  
 Porovnať dáta s hypotézou/predpoveďami 
 Formulovať závery, zovšeobecniť výsledky 

 Diskutovať/obhajovať výsledky/ argumentovať 

  Aplikovať experimentálne postupy na nové     
problémy 

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti  

 Vysvetliť oxidáciu a redukciu látok na príklade. 
 Zapísať čiastkové reakcie oxidácie a redukcie. 

 Klasifikovať kovy na základe usporiadania prvkov v elektrochemickom rade napätia kovov Na, Mg, Al, 
Zn, Fe, Pb, H, Cu, Ag, Au na ušľachtilé a neušľachtilé. 

 Dodržiavať zásady bezpečnej práce s chemikáliami a laboratórnymi pomôckami. 

Riešený didaktický problém 

Žiaci strednej školy poznajú elektrochemický rad napätia kovov často len na úrovni zapamätania. Chýba im 

hlbšie porozumenie významu usporiadania kovov v tomto rade. Žiaci nevedia použiť poznatky napríklad 

v úlohách, kde majú rozhodnúť, či dané reakcie prebiehajú: 

𝐴𝑔(𝑠) + 𝐻𝐶𝑙(𝑎𝑞) → 

𝑍𝑛(𝑠) + 𝑁𝑎+(𝑎𝑞) → 

Praktické overenie redoxných vlastností kovov sa ukazuje ako možný spôsob hlbšieho porozumenia priebehu 

redoxných reakcií a zistenia smeru reakčných rovníc vyjadrujúcich redoxné rovnováhy. 

Dominantné vyučovacie metódy a formy Príprava učiteľa, pomôcky a chemikálie 

 laboratórna práca 
 práca v dvojiciach alebo v skupinách (3-5 žiakov) 

 

Pomôcky: 12 ks skúmaviek, stojan na skúmavky, 
pipety, pinzeta, 600 ml kadička (na odpad), gumové 
rukavice, ochranné okuliare 
Chemikálie: roztoky AgNO3, Al2(SO4)3, ZnSO4 a HCl, 
zinok (granulovaný), hliník (môžeme použiť aj 
alobal), striebristý kov: cín alebo železo namiesto 
striebra 
Realizovateľné bez použitia digitálnych nástrojov. 

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov 

Pre overovanie splnenia cieľov sa použije metakognícia. 

 

Autor: Mgr. Katarína Szarka, PhD. 

236



Záhadná vražda klenotníka Beketova Title   

 

ZÁHADNÁ VRAŽDA KLENOTNÍKA BEKETOVA 

ÚVOD 
Predložená metodika je šiestou metodikou v systéme metodík k téme Chemický dej.  

PRIEBEH VÝUČBY  

EVOKÁCIA  (CCA 20  MIN.): 
Učiteľ prezentuje žiakom krátku správu z novín, v ktorej sa píše o prípade dvoch vrážd, slávneho klenotníka Beketova        

z mesta Metalland a policajného vyšetrovateľa Markovnikova. Podrobnosti o týchto vraždách boli zapísané do policajnej 

správy. Úlohou žiakov je pomôcť vyriešiť tento prípad dvojnásobnej vraždy a nájsť vraha. 

Poznámka: 

Nikolaj Nikolajevič Beketov (1827-1911) bol ruský fyzikálny chemik. V roku 1865 Beketov obhájil doktorandskú prácu na 

tému „Vysvetlenie javu vytláčania kovov inými kovmi“. Beketov rozdelil kovy na ušľachtilé a neušľachtilé na základe ich 

vzájomných reakcií a reakcií s kyselinami. Kovy zoradil do radu, ktorý bol po ňom pomenovaný, tzv. Beketov rad alebo 

Elektrochemický rad napätia kovov. 

Vladimir Vasiljevič Markovnikov (1838-1904) bol ruský chemik. Markovnikov je autorom tzv. Markovnikovho pravidla, 

ktorým v roku 1869 vysvetlil reakcie alkénov s halogenvodíkmi (elektofilné adície). Podľa tohto pravidla sa vodík (elektrofilná 

častica) prednostne naviaže na ten uhlík z dvojitej väzby, ktorý má väčší počet atómov vodíka. 

V jednotlivých úlohách by žiaci mali využiť poznatky o redoxných reakciách a usporiadaní kovov v elektrochemickom rade 

napätia kovov. Učiteľ by mal žiakom prezentovať informácie o N. N. Beketovovi a Beketovom rade kovov i o V.V. 

Markovnikovi. 

Učiteľ následne rozdelí žiakov do dvojíc alebo skupín (3-5 žiakov) a rozdá im pracovné listy. Žiaci postupujú podľa pokynov 

zadaných v pracovnom liste. 

Žiaci majú v prvej úlohe k dispozícii útržky informácii z policajnej správy, ktoré musia najprv zoradiť v správnom poradí.  

Útržky informácii z policajnej správy na rozstrihnutie: 

2 
15:00 popoludní bola polícia oboznámená so zločinom a privolaná na miesto činu 

do klenotníctva Beketov. 

3 
Policajný vyšetrovateľ Markovnikov našiel na mieste činu klenotníka Beketova 

v jeho obchode na hlavnej ulici s rozbitou hlavou. 

3 
Očití svedkovia tvrdia, že o 13:00 bol ešte klenotník Beketov preukázateľne živý 

a zdravý. 

1 

Výsluch pomocníka pána Beketova odhalí, že okolo druhej hodiny mal klenotník 

Beketov vo svojom obchode stretnutie s jedným z jeho dodávateľov kovu (A - 

dodávateľ striebra, B - dodávateľ hliníka, C - dodávateľ zinku). 

1 
Nie je však známe, ktorý z troch dodávateľov kovu bol v osudnom popoludní 

u klenotníka, pretože každý z nich má na danú dobu alibi. 

2 
Polícia sa rozhodne novinárov informovať o tom, že vrahom je jeden z dodávateľov 

kovu v nádeji, že skutočného vraha to vyľaká a prihlási sa k zločinu. 

1 
Ráno po zverejnení článku o podozrení dodávateľov kovu zo zločinu, bolo nájdené 

mŕtve telo policajného vyšetrovateľa Markovnikova. 

2 
Je známe, že policajný vyšetrovateľ Markovnikov bol zabitý úderom do hlavy, keď 

uskutočňoval pokus, ktorý by mal podľa jeho kolegu odhaliť vraha. 
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Záhadná vražda klenotníka Beketova Title   

 

Žiaci postupujú pri zoraďovaní podľa orientačnej mapy zo začiatočnej pozície ( ) podľa číslic (počet štvorčekov) a smeru 

šípok, ktoré sú uvedené na každom útržku až do cieľa (určitý orientačný bod). 

Napríklad: „3“ znamená 3 štvorčeky doprava.  

Orientačná mapa pre žiakov 

1           Orientačné body: 

2            historická pamiatka 

3            kostol 

4            hodinová veža 

5            knižnica 

6            cintorín 

7            škola 

8            začiatočná pozícia 

 A B C D E F G H K L  

Ak žiaci v správnom poradí zoradia útržky informácii, tak zo začiatočnej pozície () sa dostávajú do knižnice (), 

pričom prechádzajú pri historickej pamiatke(), hodinovej veži() a škole().  

Po zostavení policajnej správy žiaci môžu napísať svoje otázky k prípadu a svoj tip na vraha (niektorého z dodávateľov 

kovu). 

UVEDOMENIE SI VÝZNAMU(CCA 50  MIN.): 
Učiteľ so žiakmi prediskutuje možné riešenia prípadu, pričom ich usmerňujeme k analýze vzoriek kovov s ktorými 

klenotník Beketov pracoval. Žiaci následne v druhej úlohe prakticky overia redoxné vlastnosti kovov Ag, Al a Zn.  

Ako vzorky kovov budú použité: zinok (granulovaný), hliník (môžeme použiť aj alobal), striebristý kov: cín alebo železo 

namiesto striebra. 

Poznámka: 

Vzhľadom k tomu, že žiaci budú prakticky overovať redoxné vlastnosti kovov, je potrebné dbať na bezpečnosť práce. Učiteľ 

pripraví v predstihu pomôcky a chemikálie podľa počtu dvojíc alebo skupín žiakov.  

Žiaci svoje pozorovania zaznamenávajú do tabuľky a prípadne urobia i fotozáznam. 

Riešenie úlohy 2: Pozorovanie 

Legenda: kov reaguje , kov je v roztoku vlastnej soli , kov nereaguje   

 AgNO3 Al2(SO4)3 ZnSO4 HCl 

Ag (namiesto ktorého 
je iný striebristý kov: 
Sn alebo Fe) 

 keďže v skutočnosti 
sme použili Sn alebo 
Fe, očakávali sme   

  keďže v skutočnosti 
sme použili Sn alebo 
Fe, očakávali sme    

Al     

Zn     
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Záhadná vražda klenotníka Beketova Title   

 

Riešenie úlohy 3:   A. Doplňte v reakčných schémach vzorce produktov a upravte ich na chemické rovnice.  

                                 B. Vyznačte oxidáciu a redukciu atómov a iónov. 

 

 

 

 

     Al – oxidácia, Ag, Zn, H+ –  redukcia   

      

 

     Zn – oxidácia, Ag, H+ –  redukcia 

 

Riešenie úlohy 4:    Zoraďte skúmané kovy Ag, Al a Zn do radu podľa ich klesajúcich schopností oxidovať sa na svoje katióny. 

Al Zn Ag 

Riešenie úlohy 5:    Ktorý zo skúmaných kovov bol „falošný“? Ako to môžete dokázať?  

falošné bolo Ag, pretože reagovalo v roztoku vlastnej soli a so zriedenou HCl.  Podľa umiestnenia Ag v elektorchemickom 

rade napätia kovov (Beketov rad kovov) by nemalo reagovať. 

Riešenie úlohy 6:    Ktorý z dodávateľov kovu klenotníka Beketova bol vrahom? 

vrahom bol dodávateľ striebra 

 

Alternatívne úlohy pre žiakov: 

1. Prakticky overte redoxné vlastnosti nasledujúcich kovov: Al, Zn, Fe, Mg a Cu. Výsledky svojho pozorovania zapíšte do 

tabuľky tak, že obodujete vlastnosti kovov nasledovne: kov reaguje – 2 body, kov je v roztoku vlastnej soli – 1 bod a kov 

nereaguje – 0 bodov. Spočítajte následne jednotlivé body a zoraďte kovy podľa rastúceho počtu celkových bodov. 

 Al2(SO4)3 ZnSO4 FeSO4 MgSO4 CuSO4 HCl 

Al 1 2 2 0 2 2 

Zn 0 1 2 0 2 2 

Fe 0 0 1 0 2 2 

Mg 2 2 2 1 2 2 

Cu 0 0 0 0 1 0 

Celkový 
počet 

3 5 7 1 9 8 

 hliník zinok železo horčík meď vodík 

        Správne poradie kovov, ktoré prislúcha elektrochemického radu napätia kovov: Mg, Al, Zn, Fe, H, Cu 

  Pre názornú demonštráciu reaktivity skúmaných kovov možno použiť video dostupné na:    

  https://www.youtube.com/watch?v=P_KCT4u75rA 

 

2. Rozhodnite, ktoré redoxné reakcie prebiehajú na základe postavenia kovov v elektrochemickom rade napätia kovov. 

               Zn(s) + NaCl (aq)  

               Ni(s) + CuSO4 (aq)  

               Cr(s) + HCl (aq)  

Reaktanty                Produkty 

Ag +  Al2(SO4)3     neprebieha 

Ag + ZnSO4   neprebieha 

Ag + HCl (zried.)   neprebieha 

Al0 + 3Ag+NO3  Al3+(NO3)3 + 3Ag0   

2Al0 + 3Zn2+SO4   Al23+(SO4)3 + 3Zn0 

2Al0 + 6H+Cl (zried.)  2Al3+Cl3 + 3H2
0 

Zn0 +  2Ag+NO3    Zn2+(NO3)2 + 2Ag0 

Zn0 + 2H+Cl (zried.)  Zn2+Cl2 + H2
0 

Zn +  Al2(SO4)3   neprebieha 
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Záhadná vražda klenotníka Beketova Title   

 

               Ag(s) + CuSO4 (aq)  

               Ni(s) + AgNO3 (aq)  

               Cu(s) + CoCl2 (aq)  

               Sn(s) + Al2(SO4)3 (aq)  

               Cu(s) + AgNO3 (aq)  

               Pb(s) + HCl (aq)  

3. Kde v bežnom živote by sme mohli využiť poznatky o usporiadaní kovov v elektrochemickom rade napätia kovov? 

Napr.: pri voľbe konštrukčných materiálov, ktoré sa dostávajú do kontaktu s kyselinami resp. roztokmi solí kovov 

alebo pri galvanizácii, pri výrobe kovov, posudzovaní reaktivity kovov s bezkyslíkatými a kyslíkatými kyselinami 

a pod.   

REFLEXIA (CCA 10  MIN.): 
Riešenie úlohy 7:    Doplňte sebahodnotiacu  

Otázky Odpovede  

Čo sme dnes robili?   

  

Prečo sme to robili? 
 

Čo som sa dnes naučil?  

Kde to môžem využiť?   

Aké otázky stále mám k tejto téme?   

POSTREHY A ZISTENIA Z  VÝUČBY 
Metodika vhodne dopĺňa učivo o redoxných reakciách. Ponúka  alternatívy úloh, ktoré môžu učiteľovi pomôcť s ohľadom 

na materiálne možnosti školy. Odporúčame ju použiť na praktických cvičeniach počas 2 vyučovacích hodín. Najväčší problém 

robí študentom úvodná úloha, v ktorej majú zostaviť následnosť uskutočnených udalostí príbehu. Je to priestor pre 

koordináciu zo strany učiteľa. Študentom sa úlohy vypracovávali ľahšie, keď bol Beketov rad kovov vysvietený na tabuli.  

ZDROJE: 
Ganajová, M. & Sotáková, I. (2015). Možnosti aplikácie formatívneho hodnotenia do výučby chémie so zameraním na 

overovanie porozumenia prírodovedných poznatkov. Dnešná škola — človek a príroda. Roč. III, č. 1, s. 17-21.  

Kmeťová, J., Silný, P., Medveď, M., Vydrová, M. (2010). Chémia pre 1. ročník gymnázií. Bratislava: EXPOL PEDAGOGIKA 

Kolektív autorů (2015). Kniha přirodovedných záhad. Učební aktivity pro podporu badatelsky orientované výuky 

v přírodovědném vzdělávaní. projekt TEMI Teaching Enquiry with Mysteries Incorporated. Praha: Nakladatelství P3KK s.r.o. 
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PRAKTICKÉ VYUŽITIE REDOXNÝCH DEJOV  
 

Tematický celok / Téma ISCED / Odporúčaný ročník 

Chemické reakcie, chemické rovnice 
Typy chemických reakcií 

ISCED 3 / 1.ročník 

Ciele 

Žiakom osvojované vedomosti a 
zručnosti 

Žiakom rozvíjané spôsobilosti 

• Experimentálne realizovať elekrolýzu.  

• Popísať proces premeny elektrickej 
energie na chemickú. 

• Určiť faktory ovplyvňujúce koróziu.  
 

 

• Formulovať hypotézu 

• Manipulovať s pomôckami 

• Pozorovať  

• Zaznamenávať výsledky pozorovania a merania 

• Transformovať výsledky do štandardných foriem (tabuľky 
a grafy) 

• Porovnať získané výsledky s hypotézou 

• Formulovať závery/argumentovať/diskutovať 

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti  

• Zapísať chemickú reakciu schémou alebo chemickou rovnicou. 

• Určiť oxidačné čísla atómov v redoxných reakciách. 

• Zapísať čiastkové reakcie oxidácie a redukcie. 

• Rozlíšiť obsah pojmov: anóda, katóda, oxidácia, redukcia. 

• Poznať princíp elektrolýzy a korózie.  

Riešený didaktický problém 

Porozumenie priebehu redoxných reakcií je pre žiakov náročné z dôvodu predstavivosti chemických dejov, 

ktoré prebiehajú na mikroskopickej úrovni. Taktiež je táto téma v učebnici málo spojená s praktickým životom. 

Realizácia chemického experimentu elektrolýzy z bežných látok (zemiak a klince) umožní motivovať žiakov 

porozumieť podstate problému. Pri experimente žiaci pracujú v skupinách, navzájom diskutujú a riešia 

problémy s cieľom určiť elektródy (póly batérie) a vysvetliť výsledok svojej experimentálnej práce.  

Dominantné vyučovacie metódy a formy Príprava učiteľa a pomôcky 

• riadené bádanie 

• skupinová forma 
(počet skupín záleží od možnosti 
zabezpečiť pomôcky) 

 

• počítač, dataprojektor 

• videozáznam Korózie kovovej drôtenky: 
https://www.youtube.com/watch?v=31MKbrHxvtw& 

feature=youtu.be 

• videozáznam žiackeho experimentu Elektrolýzy na zemiaku:  

https://www.youtube.com/watch?v=Oi3Y_fXkA7o 

• Pomôcky: zemiak, nôž, 2 železné klince, jodid draselný (KI), 2 
vodiče s krokosvorkami, batéria (9-12 V), voda, kadička, 
fenolftaleín 

Realizovateľné s aj bez použitia digitálnych nástrojov. 

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov 

Základným nástrojom na diagnostiku sú pracovné listy vypracované žiakmi. Súčasťou pracovného listu je 
metakognícia, z ktorej učiteľ môže získať informácie o tom či žiaci pochopili význam aktivity a čo sa naučili. 
Diagnostiku je možné doplniť metódou otázok a odpovedí.  

 

Autor: Veronika Gibová  
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PRAKTICKÉ VYUŽITIE REDOXNÝCH DEJOV   

ÚVOD  
Táto metodika je založená na aplikácii bádateľsky orientovanej výučby (BOV) do tematického celku Chemické reakcie 

a chemické rovnice, k téme Typy chemických reakcií. Medzi jednotlivé typy chemických reakcií patria redoxné reakcie. 

Metodika je zaradená do výučby žiakov 1. ročníka strednej školy.  

Porozumenie priebehu redoxných reakcií je pre žiakov náročné z dôvodu predstavivosti chemických dejov, ktoré 

prebiehajú na mikroskopickej úrovni. Taktiež je táto téma v učebnici málo spojená s praktickým životom. Realizácia 

chemického experimentu pri vytváraní elektrolýzy na zemiaku, umožní motivovať žiakov porozumieť podstate problému. Pri 

experimente žiaci pracujú v skupinách, navzájom diskutujú a riešia problémy s cieľom analyzovať experiment a vysvetliť 

výsledok svojej experimentálnej práce.  

Metodika je koncipovaná vo forme riadeného bádania, kedy žiaci riešia učiteľom sformulovaný problém, pričom 

postupujú podľa inštrukcií, resp. otázok zadaných v pracovnom liste.  

Metodická poznámka:  

Príprava učiteľa spočíva v zabezpečení pomôcok potrebných na realizáciu experimentu (podľa toho aj dopredu 

premyslené rozdelenie žiakov do pracovných skupín). Zároveň je vhodné si skontrolovať technické možnosti pre spustenie 

videozáznamu. Každý žiak by mal mať k dispozícii vytlačený pracovný list.  

PRIEBEH VÝUČBY  

1. ZAPOJENIE (ENGAGE)  -  7  MIN. 
Hlavným zámerom úvodnej úlohy je zistiť, či žiaci rozlišujú medzi protolytickými a redoxnými reakciami.  

Úloha 1. Zakrúžkujte, ktoré z reakcií (a-c) sú redoxné na základe vedomostí o vlastnostiach jednotlivých typov chemických 

reakcií. Svoju odpoveď zdôvodnite.  

a) Fe2O3 + 3CO → 2Fe + 3CO2 

b) (NH4)OH + HCl → NH4Cl + H2O  

c) 2KMnO4 + 5H2O2 + 3H2SO4 → 5O2 + K2SO4 + 2MnSO4 + 8H2O 

 

a, c = redoxné reakcie, lebo dochádza k oxidácii a redukcii súčasne v priebehu reakcie  

b = protolytická reakcia, lebo nedochádza k redoxným dejom, ale sú tu prítomné konjugované páry kyseliny a zásady 

(konkrétne ide o neutralizáciu).  

2. SKÚMANIE (EXPLORE)  –  15-20  MIN. 

Úloha 2. Prečítajte si krátky text o elektrolýze a vypracujte otázky vzťahujúce sa k tomuto deju.   

Elektrolýza je proces, ktorý prebieha pri prechode jednosmerného elektrického prúdu roztokom elektrolytu alebo 

taveninou. Takto vyvolané chemické reakcie patria medzi redoxné. Jej praktické využitie v bežnom živote je široké (výroba 

prvkov a zlúčenín, pri galvanickom pokovovaní, čistení kovov, dezinfekcii bazénov a iné).  
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                                                                            Obrázok 1  

a) Vyznačte na Obrázku 1 náboje (+/-) jednotlivých elektród.  

b) Pomenujte na Obrázku 1 (zelené rámčeky) základné časti zariadenia na elektrolýzu.  

c) Ako sa nazýva zariadenie, kde prebieha elektrolýza?  

elektrolyzér 

d) Napíšte čo je to oxidácia. Na ktorej elektróde prebieha? 

Oxidácia je proces, kedy atóm odovzdáva elektróny a jeho oxidačné číslo sa zvyšuje. Prebieha na anóde. 

e) Napíšte čo je to redukcia. Na ktorej elektróde prebieha?  

Redukcia je proces, kedy atóm prijíma elektróny a jeho oxidačné číslo sa znižuje. Prebieha na katóde.  

f) Uveďte, ktoré tuhé látky, roztoky alebo suspenzie vedú elektrický prúd. Napíšte aspoň 3 príklady.  

roztok chloridu sodného/meďnatého, voda, grafit, vodný roztok HCl/NaOH,.... 

Metodická poznámka:  

V prípade, že učiteľ uzná za vhodné, pred vypracovaním otázok a-f môže žiakom pustiť videozáznam elektrolýzy dostupný 

na linku: https://www.youtube.com/watch?v=1BUyEeTTk2E&t=2s       

 Video elektrolýzy CuCl2 nie je nutné pozerať v celom časovom rozsahu, iba vybranú časť podľa uváženia učiteľa. 

V prípade, že učiteľ nemá prístup k videu, tak môže žiakom premietnuť/vytlačiť schému základnej aparatúry na 

elektrolýzu a diskusia môže prebiehať aj touto formou.  

 

 

 

Úloha 3. Realizujte experiment elektrolýzy na zemiaku v malých skupinách.  

+ - 

anóda katóda 

elektrolyt 
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Pri elektrolýze prebiehajú chemické deje, oxidácia a redukcia. Elektrolýzu je možné realizovať aj na zemiaku, pretože 

obsahuje vodu, v ktorej sú prítomné ióny a škrob. Škrob slúži ako dôkaz prebiehajúcich dejov. Prítomnosť vylúčeného jódu 

sa potvrdí modrým sfarbením škrobu.  

  
Presnejšie, na katóde sa primárne vyredukuje kovový draslík. 

K+ + e- → K 
Ale ten je veľmi neušľachtilý a okamžite reaguje s vodou: 

2K + 2H2O → 2KOH + H2 

Je to úplne analogické k elektrolýze soľanky. 

Napíšte, na ktorej elektróde bude možné pozorovať modré sfarbenie. 

Váš predpoklad: .......................................................................................................................................................................... 

Záver: anóda  

Metodická poznámka: 

Učiteľ rozdelí žiakov do skupín podľa zabezpečených pomôcok. Prípravu na experiment a jeho priebeh si môže pozrieť 

na tomto linku:  

https://www.youtube.com/watch?v=Oi3Y_fXkA7o&ab_channel=%C4%BDudmilaKundr%C3%A1tov%C3%A1 

Žiakov môže dodatočne upozorniť, aby fotograficky zdokumentovali svoju prácu, príp. namiesto nákresu. 

Pre krátkosť času je možné metodicky postupovať tak, že v čase keď prebieha elektrolýza (10-15 min.) so žiakmi 

vypracujeme úlohu 6 venovanú korózii.  

3. VYSVETLENIE (EXPLAIN)-  5-10  MIN. 

Úloha 4. Na základe experimentu v úlohe 3  zapíšte prebiehajúce redoxné procesy do Tabuľky 1. Následne odpovedzte na 

otázky.                                                                                             

Tabuľka 1 Zápis redoxných procesov reakcie 

 

1. Vysvetlite, čo sa stalo s miestom na zemiaku po pridaní fenolftaelínu. Prítomnosť ktorého produktu ste tým 

dokázali?  

Pozorovali sme vznik ružového sfarbenia, dôkaz hydroxidu (zásady), konkrétne KOH. 

2. Napíšte, dôkazom prítomnosti ktorého produktu reakcie je modré sfarbenie na zemiaku. 

Modré sfarbenie je dôkazom prítomnosti vzniknutého jódu. Jód sa dokazuje škrobom (zemiak).  

3. Napíšte, či môže prebiehať elektrolýza bez dodania energie (napr. batéria)? Vysvetlite.  

Elektrolýza nemôže prebiehať bez dodania energie (zdroju), ktorý spôsobí začiatok pohybu elektrónov a postupne 

dochádza k redoxným dejom.  

Navrhnite ďalšie druhy ovocia a zeleniny na uskutočnenie elektrolýzy, ktorú by ste si chceli sami vyskúšať realizovať.  

.................................................................................................................................................................................................... 

Elektróda Čiastková reakcia Redoxný dej Farebná zmena 

KATÓDA 2HI - 2e → H2
0 redukcia Ružové sfarbenie 

ANÓDA 
2I- - 2e → I2 

 
oxidácia Modré sfarbenie 

2KI + 2H2O → 2KOH + H2 + I2 
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Metodická poznámka: 

Uvedená úloha nadväzuje na experimentálnu prácu žiakov v úlohe 4. Snažíme sa u žiakov rozvíjať myšlienkové operácie 

(analýza, syntéza, dedukcia) a zároveň podporuje tvorivosť otázkou, kedy majú navrhnúť pomôcky na elektrolýzu, ktorú by 

si chceli vyskúšať uskutočniť. Návrhy žiakov môžu predstavovať podnety pre učiteľa na experiment napr. na chemickom 

krúžku.  

Súčasťou fázy Vysvetlenia môže byť objasnenie a diskusia so žiakmi: 

Našli žiaci všetky potrebné informácie?  

Mali žiaci problém pri vypĺňaní jednotlivých úloh? 

Sú im niektoré pojmy nejasné/nerozumejú im?   

4. ROZPRACOVANIE (ELABORATE)  –  10  MIN. 

Úloha 5. Preskúmajte bližšie proces korózie prostredníctvom otázok, krátkeho úryvku o korózii a videozáznamu. 

• Vysvetlite čo je to hrdza. Napíšte ako súvisí s pojmom KORÓZIA.  

 Hrdza je pozorovateľný produkt korózie železných/oceľových predmetov, ku ktorej dochádza vplyvom okolitého 

prostredia. Korózii podliehajú aj iné kovy, ale vtedy už nemôžeme hovoriť o hrdzi. 

 Hrdzu tvorí predovšetkým hydratovaný oxid železitý, postupne narúša celý predmet a znehodnocuje ho.  

• Vytvorte zoznam 3 vecí/miest, kde sa stretávate so zhrdzavenými predmetmi.  

 kovové reťaze, bicykel, zámok, bižutéria, tuškové batérie, plot, hrnce a iné  

Korózia v kuchyni 

Železná drôtenka podlieha korózii v kuchyni tak ako všetky kovové predmety. Pri korózii železa vzniká 

hydratovaný oxid železitý. Bližšie preskúmajte proces korózie zmenami, ktoré nastanú keď drôtenku 

ponoríme do pitnej vody, zriedenej citrónovej šťavy a roztoku chloridu sodného. Svoje predpoklady 

zapíšte do Tabuľky 2 a následne ich overte pozorovaním videozáznamu voľne dostupného na:  

https://www.youtube.com/watch?v=31MKbrHxvtw&feature=youtu.be 

 

Tabuľka 2 Prehľad predpokladov a pozorovaní korózie kovovej drôtenky 

 Predpoklad Pozorovanie 

Pitná voda  

 

Tvorba hrdze na drôtenke, usadenina na dne 
kadičky. 

Roztok chloridu sodného  

 

Tvorba hrzde na drôtenke, usadenina na dne 
kadičky. 

Zriedená citrónová šťava  

 

Bez hrdze, vonkajšia strana drôtenky 
sčernela – pasivácia.  

 

a) Vymenujte, aké vplyvy prostredia môžu spôsobiť koróziu kovových predmetov. Vymenujte aspoň 3. 

prítomnosť vzdušného kyslíka, vlhkosti, oxidu uhličitého/síričitého.... 

b) Navrhnite aspoň 2 spôsoby ochrany kovov pred koróziou.  

náter, galvanické pokovovanie, zmena dizajnu predmetu, regulovať podmienky prostredia (vlhkosť,...),....  
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Metodická poznámka: 

Úloha 6 je zaradená do PL na rozpracovanie témy praktického využitia redoxných dejov, konkrétne koróziou. Učiteľ ju 

môže realizovať so žiakmi na vyplnenie času pri experimente, zadať žiakom na domácu úlohu alebo ju vynechať, podľa 

uváženia.  

Najprv žiaci vyplnia úvodné 2 otázky a prečítajú si krátky text o Korózii v kuchyni. Následne do Tabuľky 2 zapíšu svoje 

predpoklady a základe skúseností z bežného života. Potom učiteľ pustí žiakom videozáznam a žiaci počas neho/po ňom 

zaznamenávajú svoje pozorovania do Tabuľky 2. Nadväzujúc na video očakávame od žiakov prácu na úrovni analýzy, syntézy 

a tvorby pri zodpovedaní nasledujúcich dvoch otázok (a,b).  

 Jednou z možností rozpracovania je zadať žiakom na domácu úlohu spraviť projekt o Korózii (príp. so zadaním 

realizácie domáceho experimentu korózie).  

 So žiakmi môže učiteľ realizovať/ukázať videozáznam aj iné motivačné experimenty ako napríklad:  

Semafór z ovocného čaju: https://www.youtube.com/watch?v=wk69xG68ngY 

Elektrolýza nehrdzavejúcej ocele: https://www.youtube.com/watch?v=aVLXGVMjVFs&ab_channel=BaronArt  

Galvanické pomeďovanie: https://www.youtube.com/watch?v=kfokLCNcfc0&ab_channel=VernierCZ  

5. HODNOTENIE (EVALUATE)  –  5  MIN. 

Úloha 6. Vyplňte tabuľku.  

• Kontrola pracovného listu, kedy žiakom kladieme otázky takého typu, aby sme zistili či porozumeli tomu čo a prečo 

robili:  

        Ako si prišiel k tomuto výsledku?  

 Aký je pól batérie v blízkosti elektród, ak je katóda/anóda nabitá -/+? 

 Prečo sa o elektrolýze učíme v súvislosti s redoxnými reakciami?  

         Môže korózia znehodnotiť predmety tak, že sa už nedajú používať? Ako ich môžeme chrániť pred koróziou? 

• Metakognícia, z ktorej učiteľ môže získať informácie o tom, či žiaci pochopili význam aktivity a čo sa naučili. 

POSTREHY A ZISTENIA Z  VÝUČBY 
Úloha 3 – pri použití 4,5 V batérie je potrebné, aby elektrolýza prebiehala dlhšie ako je uvedené v postupe, inak sa môže 

stať, že sa zemiak po pridaní fenolftaleínu nezafarbí  

Úloha 5 – učiteľ ju môže zaradiť ako domácu úlohu zameranú na upevnenie a rozšírenie poznatkov žiakov, príp. úplne 

vyradiť z pracovného listu podľa uváženia. Pre žiakov je náročné porozumieť procesu pasivácie kovov kyselinou citrónovou 

z videa, preto bola úloha označená ako problémová.  

ALTERNATÍVY METODIKY  
Metodiku je vhodné realizovať na jednej vyučovacej hodine s využitím videozáznamov experimentov alebo na dvoch 

vyučovacích hodinách (príp. laboratórnych cvičeniach), kde žiaci realizujú experimentálnu časť v skupinách.  

ZDROJE 
 Kmeťová, J., Silný, P., Medveď M., Vydrová M. (2010). Chémia pre 1. ročník gymnázií. Bratislava: EXPOL 

PEDAGOGIKA. 

 Planéta vedomostí. Aparatúra na elektrolýzu. Získané 30.9.2020 z 

http://planetavedomosti.iedu.sk/page.php/resources/view_all?id=anoda_elektricky_prud_elektrolyza_elektrolyzer_katod

a_produkty_soli_voda_vodny_roztok_t_page3&RelayState=http%253A%252F%252Fplanetavedomosti.iedu.sk%252Findex

246

https://www.youtube.com/watch?v=wk69xG68ngY
https://www.youtube.com/watch?v=aVLXGVMjVFs&ab_channel=BaronArt
https://www.youtube.com/watch?v=kfokLCNcfc0&ab_channel=VernierCZ
http://planetavedomosti.iedu.sk/page.php/resources/view_all?id=anoda_elektricky_prud_elektrolyza_elektrolyzer_katoda_produkty_soli_voda_vodny_roztok_t_page3&RelayState=http%253A%252F%252Fplanetavedomosti.iedu.sk%252Findex.php%252Fsearch%252Fresults%252Felektrol%2525C3%2525BDza%252C1%252C0%252C0%252Celektrol%2525C3%2525BDza%252C30%252C7%252Ctn%252C1.html%253Fq%253Delektrol%2525C3%2525BDza%252B&1
http://planetavedomosti.iedu.sk/page.php/resources/view_all?id=anoda_elektricky_prud_elektrolyza_elektrolyzer_katoda_produkty_soli_voda_vodny_roztok_t_page3&RelayState=http%253A%252F%252Fplanetavedomosti.iedu.sk%252Findex.php%252Fsearch%252Fresults%252Felektrol%2525C3%2525BDza%252C1%252C0%252C0%252Celektrol%2525C3%2525BDza%252C30%252C7%252Ctn%252C1.html%253Fq%253Delektrol%2525C3%2525BDza%252B&1


  

  

.php%252Fsearch%252Fresults%252Felektrol%2525C3%2525BDza%252C1%252C0%252C0%252Celektrol%2525C3%2525B

Dza%252C30%252C7%252Ctn%252C1.html%253Fq%253Delektrol%2525C3%2525BDza%252B&1 

 Elektrolýza CuCl2. Získané 3.11.2020 z https://www.youtube.com/watch?v=1BUyEeTTk2E&t=2s  
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plechov%C3%BDch-striech 
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TYPY CHEMICKÝCH REAKCIÍ 
Tematický celok/ Téma ISCED/Odporúčaný ročník 

Chemické reakcie, chemické rovnice  

Typy chemických reakcií 
ISCED 3/1. ročník 

Ciele 

Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti Žiakom rozvíjané spôsobilosti 

• Určiť typ reakcie na základe vyhodnotenia druhu 
častíc, ktoré sa vymieňajú medzi časticami 
reaktantov. 

• Overiť prakticky priebeh, prejavy a výsledky 
protolytických, redoxných a zrážacích reakcií. 

• Manipulovať s pomôckami 

• Pozorovať 

• Zaznamenávať výsledky pozorovania a merania 
• Zovšeobecniť výsledky 

• Formulovať závery 

• Diskutovať/obhajovať výsledky/argumentovať 
Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti 

• Charakterizovať protolytické, redoxné a zrážacie reakcie. 
• Zapísať rovnicu chemickej reakcie na základe jej slovného opisu. 

• Vypočítať stechiometrické koeficienty v zápise chemickej reakcie na základe zákona zachovania hmotnosti. 

• Dodržiavať zásady bezpečnej práce s chemikáliami a laboratórnymi pomôckami. 

Riešený didaktický problém 

Rozšíriť obsah pojmu chemická reakcia o reakcie protolytické, redoxné a zrážacie, skupiny reakcií, pre ktoré je 

charakteristický druh častíc, ktoré sa vymieňajú medzi časticami reaktantov. V pokusoch žiaci pozorujú priebeh, 

prejavy a výsledky vybraných príkladov chemických reakcií. Následne priebeh pozorovaných reakcií zapisujú 

chemickou rovnicou a určujú typ reakcie. Na vybraných príkladoch reakcií si žiaci overujú/potvrdzujú predtým 

osvojené teoretické poznatky.  

Dominantné vyučovacie metódy a formy Príprava učiteľa a pomôcky 

• potvrdzujúce bádanie 

• práca v dvojiciach alebo v skupinách (3 – 5 žiakov) 

• Pracovný list 

• Chemikálie: zriedené roztoky HCl, CuSO4, AgNO3, 
Zn (granuly), destilovaná voda 

• Pomôcky: 3 ks kadička (250 ml), 3 ks plastová 
pipeta (1 ml), kus látky, lesklý euroobal (A4), 
čierna fixka 

• Motivačný pokus: CuSO4.5H2O, NaOH, konc. HCl 
(36%), destilovaná voda, 2 ks odmerné valce (100 
ml, 50 ml), 3 ks kadičky (50 ml), sklenená tyčinka, 
váhy, lyžička, ochranné rukavice a okuliare 

Realizovateľné s aj bez použitia digitálnych nástrojov. 

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov 

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov sa realizuje prostredníctvom kontroly úloh, ktoré žiaci riešia v 
pracovnom liste. Hodnotiacim nástrojom je tiež doplnenie pojmových máp.   

 

Autor: Ivana Sotáková 
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TYPY CHEMICKÝCH REAKCIÍ 

ÚVOD 
Predloženú metodiku je možné využiť pri opakovaní učiva tematického celku „Typy chemických reakcií“ v 1. ročníku 

gymnázia. 

PRIEBEH VÝUČBY 
Využíva sa model vyučovania 5E. 

ZAPOJENIE (CCA 5  MIN.): 

Učiteľ rozdelí žiakov do dvojíc alebo skupín (3 –5 žiakov) a rozdá im pracovné listy. V úlohe 1 žiaci dopĺňajú mapu, 

v ktorej majú uvedené dve kritériá delenia chemických reakcií, a to celková vonkajšia zmena a mechanizmus priebehu. 

Žiaci dopĺňajú mapu z ponúknutého súboru, ktorý tvoria pojmy, princípy a príklady. Niektoré príklady chemických reakcií 

žiaci doplnia až v závere vyučovacej hodiny, pretože budú predmetom skúmania (v riešení sú uvedené modrou farbou).  

Riešenie úlohy 1: 
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SKÚMANIE (CCA 15  MIN.): 
 

Učiteľ v úlohe 2 demonštruje žiakom pokus „Koral z modrej skalice“.  

Pomôcky a chemikálie: CuSO4∙5H2O, NaOH, konc. HCl (36%), odmerný valec (100 ml), 3 ks kadičky (50 ml), sklenená 

tyčinka, váhy, lyžička, ochranné okuliare a rukavice  

Príprava roztokov: 5 g modrej skalice rozpustíme v 25 ml vody (na urýchlenie rozpustenia môžeme roztok zahriať) a  2 g 

NaOH rozpustíme v 18 ml vody. 

Postup práce: 

Do 100 ml odmerného valca nalejeme roztok CuSO4. Do tohto roztoku pridáme roztok NaOH a pozorujeme. Po usadení 

vzniknutej zrazeniny odlejeme čo najviac kvapalnej fázy s obsahom síranu sodného. Následne pridáme do odmerného 

valca koncentrovaný roztok HCl, celú zmes poriadne premiešame sklenenou tyčinkou a  pozorujeme.  

Pozorovanie a vysvetlenie: 

A. Pri chemickej reakcii síranu meďnatého s hydroxidom sodným pozorujeme  vznik modrej zrazeniny hydroxidu 

meďnatého.  

B. Pri chemickej reakcii vzniknutej suspenzie hydroxidu meďnatého s roztokom kyseliny chlorovodíkovej pozorujeme 

v dôsledku neutralizácie rozpúšťanie modrej zrazeniny hydroxidu meďnatého za vzniku zeleného roztoku chloridu 

meďnatého. 

Bezpečnosť práce: 

Pokus je nutné realizovať s osobnými ochrannými prostriedkami (plášť, ochranné okuliare a rukavice) a dodržiavať 

predpisy stanovené pri manipulácii s využitými chemikáliami. V ideálnom prípade je vhodné realizovať pokus v digestore, 

prípadne zabezpečiť dobré vetranie miestnosti. 

Konečný roztok chloridu meďnatého nevylievame do výlevky! Na likvidáciu roztoku meďnatej soli použijeme opäť 

hydroxid sodný, ktorým vyzrážame nerozpustný hydroxid meďnatý (roztok NaOH pridávame do roztoku CuCl 2 dovtedy, 

pokiaľ roztok nad vznikajúcou zrazeninou nebude bezfarebný). Vyzrážaný Cu(OH) 2 odfiltrujeme, zabalíme do papiera 

a vyhodíme do odpadu. 

 

V úlohe 2 žiaci na základe pozorovania chemických reakcií zapisujú ich chemické rovnice  v súlade so zákonom 

zachovania hmotnosti, pomenúvajú reaktanty a produkty a určujú typ reakcie z hľadiska mechanizmu priebehu. 

 

Riešenie úlohy 2: 

 A B 

 CuSO4 + 2 NaOH → Cu(OH)2 + Na2SO4 Cu(OH)2+ 2 HCl → CuCl2+ 2 H2O 

Reaktanty: síran meďnatý, hydroxid sodný hydroxid meďnatý, kyselina chlorovodíková 

Produkty: hydroxid meďnatý, síran sodný chlorid meďnatý, voda 

Typ chemickej 

reakcie: 
zrážacia reakcia neutralizácia 

Vzhľadom k tomu, že v úlohe 3 žiaci budú pracovať s chemikáliami a laboratórnymi pomôckami, je potrebné dbať na 

bezpečnosť práce. Učiteľ pripraví v predstihu pomôcky a chemikálie podľa počtu dvojíc alebo skupín žiakov.  

Poznámka: Roztok dusičnanu strieborného leptá pokožku, preto s ním pracujeme opatrne a chránime ho pred svetlom! 

V úlohe 3 žiaci uskutočnia pokus podľa návodu. Zaujímavosťou je to, že žiaci budú pokus vykonávať na pracovnom liste 

vloženom do lesklého euroobalu. V pracovnom liste sa popri postupu práce nachádzajú označené miesta na vykonanie 

jednotlivých krokov. Žiaci budú pozorovať priebeh, prejavy a výsledky vybraných chemických reakcií: redoxné reakcie –
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zinku s roztokom kyseliny chlorovodíkovej (HCl) a s roztokom síranu meďnatého (CuSO4) (Obrázok 1) a zrážaciu reakciu – 

roztoku kyseliny chlorovodíkovej s roztokom dusičnanu strieborného (Obrázok 2). 

 

 

 

Obr. 1 Priebeh, prejavy a výsledky redoxných reakcií: Zn + HCl; Zn + CuSO4 

(granulky Zn, chemická reakcia po 1 minúte, chemická reakcia po 5 minútach) 
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Obr. 2 Priebeh, prejavy a výsledky zrážacej reakcie – HCl + AgNO3  

 

Opísaný postup práce v pracovnom liste by mali žiaci zvládnuť samostatne. Žiaci budú pracovať s plastovou pipetou 

pravdepodobne prvýkrát, preto si na vzorke destilovanej vody vyskúšajú techniku pipetovania. Jednotlivé kroky postupu 

môžu žiaci zopakovať, stačí, že pracovnú plochu zotrú kusom látky navlhčenej destilovanou vodou. Zinok po reakcii 

nevyhadzujú do odtoku v umývadle. 

Poznámka: Ak to podmienky výučby dovoľujú, žiaci si môžu počas realizácie pokusu robiť fotodokumentáciu. 

VYSVETLENI E (CCA 20  MIN.): 

V úlohe 4 žiaci opisujú, čo pozorovali počas priebehu redoxných reakcií. Ďalej dopĺňajú vzorce reaktantov a produktov 

v chemickej rovnici reakcie. Potom pomenúvajú reaktanty a produkty chemickej reakcie. V chemickej rovnici reakcie 

vyznačujú oxidačné čísla atómov/molekúl prvkov. Na základe zmeny oxidačných čísel atómov/molekúl prvkov dopĺňajú 

rovnice čiastkových reakcií a pomenúvajú ich (oxidácia, redukcia). Na základe čiastkových reakcií určujú v chemickej rovnici 

reakcie stechiometrické koeficienty. Na záver určujú, ktorá látka je v reakcii redukovadlo (sama sa pritom oxiduje) a ktorá 

oxidovadlo (sama sa pritom redukuje). 

Riešenie úlohy 4: 

Chemická reakcia 1: 

Pozorovanie chemickej reakcie 1:  Zinok reagoval s roztokom kyseliny chlorovodíkovej, pričom na povrchu granulky zinku 

vznikali bublinky plynu – vodíka. Tieto bublinky sa z povrchu postupne uvoľňovali (vodík je ľahší ako vzduch). 

Chemická rovnica1: 

 

 

Zn0+ 2 HICl-I   → ZnIICl-I2 + H2
0 

 

  

 

Reaktanty: zinok, kyselina chlorovodíková                     Produkty: chlorid zinočnatý, vodík 

Čiastkové reakcie: 

 Zn0 ..........  → ZnII 

 
2 HI ..........  → H2

0 

REDUKCIA 

REDOXNÁ  REAKCIA 

áno / nie 

OXIDÁCIA 

-2e- 

+2e- 

OXIDÁCIA 

REDUKCIA 
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Redukovadlo (látka, ktorá sa oxiduje): Zn0   Oxidovadlo (látka, ktorá sa redukuje): H+ 

 

Chemická reakcia 2: 

Pozorovanie chemickej reakcie 2: Zinok reagoval s roztokom síranu meďnatého, pričom na povrchu granulky zinku vznikal 

čierny/tmavý povlak a modrý roztok sa postupne odfarboval. Úplne odfarbenie roztoku nastalo asi po 5 minútach. 

Chemická rovnica2: 

 

 

Zn0+CuIISO4 →ZnIISO4+Cu0 

 

  

 

Reaktanty: zinok, síran meďnatý                Produkty: síran zinočnatý, meď 

Čiastkové reakcie: 

 Zn0 ..........  → ZnII 

 
CuII ..........  → Cu0 

 

Redukovadlo (látka, ktorá sa oxiduje): Zn0   Oxidovadlo (látka, ktorá sa redukuje): Cu2+ 

V úlohe 5 žiaci dopĺňajú pojmovú mapu „Redoxná reakcia“.  

Riešenie úlohy 5: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REDUKCIA 

REDOXNÁ  REAKCIA 

áno / nie 

OXIDÁCIA 

-2e- 

  +2e- 

OXIDÁCIA 

REDUKCIA 
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Úloha 6 je zameraná na príklad zrážacej reakcie – kyseliny chlorovodíkovej (HCl) s dusičnanom strieborným (AgNO3). 

Riešenie úlohy 6: 

Chemická reakcia 3 

Pozorovanie chemickej reakcie 3: Roztok kyseliny chlorovodíkovej (HCl) reagoval s roztokom dusičnanu strieborného AgNO3 

za vzniku bielej zrazeniny chloridu strieborného (AgCl). 

Chemická rovnica 3 (stavová):  

                        +                                 ↔                            + 

 

Reaktanty: kyselina chlorovodíková, dusičnan strieborný      Produkty: chlorid strieborný, kyselina dusičná 

 

Skrátený iónový zápis:                         +                           ↔ 

 

Typ chemickej reakcie: zrážacia reakcia 

Vypočítajte rovnovážne koncentrácie iónov Ag+ a Cl- v nasýtenom roztoku AgCl, ak pri danej teplote je Ks (AgCl) = 2.10-10. 

Výpočet: 

Ks (AgCl) = [Ag+] . [Cl-]  

[Ag+] = [Cl-] = √2.10-10 = 1,41 . 10-5 

Rovnovážna koncentrácia iónov Ag+ a Cl- je 1,41 . 10-5 mol. dm-3. 

ROZPRACOVANI E (BONUSOVÁ ÚLOHA): 

V úlohe 7 žiaci navrhujú reaktanty, ktorých produktom je hnedočervená zrazenina hydroxidu železitého Fe(OH)3.  

Riešenie úlohy 7: 

Amoniak, hydroxid amónny a alkalické hydroxidy vyzrážajú z roztoku železitých solí hnedočervenú  zrazeninu hydroxidu 

železitého. 

Stavová rovnica chemickej reakcie: 

                                  +                                     ↔                                   + 

 

Reaktanty: síran železitý, hydroxid sodný        Produkty: hydroxid železitý, síran sodný 

 

Skrátený iónový zápis:                            +                          ↔ 

 

HODNOTENIE (CCA 5  MIN.): 
V tejto fáze žiaci dopĺňajú chýbajúce príklady chemických reakcií do pojmovej mapy z úlohy 1 a spoločne so spolužiakmi 

si ju skontrolujú. 

 

AgNO3 (aq) 

Ag+(aq) AgCl (s) 

HCl (aq) AgCl (s) HNO3 (aq) 

Cl-(aq)  

6 NaOH(aq)          

Fe3+(aq)  Fe(OH)3 (s) 

Fe2(SO4)3 (aq) 

 

2 Fe(OH)3(s) 3 Na2SO4(aq) 

OH-(aq)  
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POSTREHY A ZISTENIA Z VÝUČBY 
Téma chemických reakcií, chemických rovníc  je pre žiakov náročným učivom. Väčšina žiakov zvládla pozorovať deje 

sprevádzajúce pokusy, vyhodnotiť a interpretovať ich už bolo pre nich náročnejšie. Základné vstupné znalosti žiakov by 

mali byť nasledujúce – znalosť názvoslovia anorganických zlúčenín, konkrétne tvorba chemického vzorca z názvu. To 

žiakom pomáha určovať oxidačné čísla atómov prvkov v daných redoxných reakciách. Najväčšie problémy sa ukazujú pri 

zostavovaní rovníc redoxných reakcií s využitím zákona zachovania hmotnosti (na obidvoch stranách chemic kej rovnice je 

počet a druh atómov rovnaký) a s tým súvisiace vyčíslovanie stechiometrických koeficientov rovníc. Niektorí žiaci si 

zamieňajú obsah pojmov redukovadlo a oxidovadlo. Vhodnou aktivitou pre žiakov je výber (selektovanie) vylučovacích 

(zrážacích i s vylúčením plynu) reakcií z ponúknutého súboru chemických reakcií. 

ALTERNATÍVY METODIKY 
V pokuse namiesto plastovej pipety možno použiť injekčnú striekačku  (2 až 5 ml) alebo sklenenú pipetu. Tejto 

alternatíve je potom potrebné prispôsobiť opis postupu  práce v pracovnom liste pre žiakov. 

ZDROJE 
Kmeťová, J. a kol. (2010). Chémia pre 1. ročník gymnázií. 1. vydanie. Bratislava: EXPOL PEDAGOGIKA. ISBN 978-80-

8091-174-4. 
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VODIVOSŤ VODY I 
Tematický celok / Téma ISCED / Odporúčaný ročník 

Prvky a ich anorganické zlúčeniny/Voda 
ISCED 3 / 2.ročník 
Sada 2 metodík: Vodivosť vody 1 a Vodivosť vody 2 

Ciele 

Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti Žiakom rozvíjané spôsobilosti 

• Aplikovať poznatky o vodivosti roztokov 

• Uskutočniť experimenty na základe postupu merania 

• Vysvetliť súvis medzi rozpustnosťou látok vo vode a 
vodivosťou roztokov 

• Vysvetliť, čím sú dané rôzne hodnoty vodivosti u 
rôznych vzoriek vody, resp. rôznych roztokov 

• Podľa pokynov si pripraviť roztok danej koncentrácie  

• Vypočítať koncentráciu roztoku 

• Manipulovať s pomôckami/softvérom 

• Pozorovať/merať 

• Zaznamenávať výsledky pozorovania a merania 

• Realizovať výpočty  počas merania 

• Diskutovať o obmedzeniach/predpokladoch 
realizovaného experimentálneho postupu 

• Formulovať závery 

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti  

• Poznať chemickú väzbu a štruktúru látok.  

• Opísať  vlastnosti iónových zlúčenín. 

• Ovládať Arrheniovu a Brönstedovu teóriu kyselín a zásad. 

• Rozlíšiť silné a slabé kyseliny a zásady. 

• Charakterizovať, čo je disociácia a rozpúšťanie. 

• Poznať elektrické vlastnosti elektrolytov (roztokov). 

• Ovládať prácu s meracím systémom a so senzorom vodivosti. 

Riešený didaktický problém 

Vodivosť je vlastnosť, ktorá sa často prisudzuje vode. Žiaci si však neuvedomujú, že voda by nebola vodivá, ak 

by neobsahovala ióny. Vodivosť vody závisí od množstva rozpustených minerálnych látok v nej. Žiaci si 

pomocou experimentu vedia predstaviť vzťah medzi prítomnosťou iónov a vodivosťou a vedia to 

pretransformovať do bežného života. Praktickým precvičovaním si tiež žiaci osvoja výpočty koncentrácii 

roztokov a tiež aj ich prípravu. 

Dominantné vyučovacie metódy a formy Príprava učiteľa a pomôcky 

• štruktúrované bádanie 

• skupinová forma (5-7 dvojíc žiakov) 

 

• počítač, LabQuest 2 

• senzor vodivosti 

• kadičky, odmerný valec 

• strička 

• miešačka s miešadlom 

• vzorky vody (destilovaná, vodovodná, minerálna) 

• 0,1 mol/dm3 roztok NaCl 

• sacharóza 

• pracovný list pre každého žiaka 
Realizovateľné s použitím digitálnych nástrojov.  

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov 

Formatívne hodnotenie – sebahodnotiaca karta žiaka 

 

Autori: Monika Antušová, Mária Babinčáková 
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VODIVOSŤ VODY I  

ÚVOD  
Metodika je založená na aplikácii počítačom podporovaného experimentu (PPE). V metodike si žiaci osvoja prácu 

s meracím zariadením. Obnovia si vedomosti, ktoré majú o vodivosti. Tieto vedomosti aplikujú do praktického využitia 

v téme voda, kedy budú porovnávať rozličné typy vôd z hľadiska ich vodivosti. Výsledky budú musieť odôvodniť a tiež ich 

pretransformovať do poznatkov bežného života. Následne budú musieť vyvodiť, ako zmena koncentrácie vplýva na vodivosť 

roztoku. Zopakujú si výpočet koncentrácie a z nameraných výsledkov zostroja graf. 

V metodike je prierez celým učivom chémie. Zopakujú sa v nej väzby, vodivosť, štruktúra iónových zlúčenín, voda a jej 

vodivosť, sacharidy, výpočty. Veľmi pekne sú v tejto metodike rozplánované rôznorodé typy úloh. Žiaci si zopakujú učivo 

chémie a pekne ho prepoja naprieč všetkým ročníkmi a na bežný život. 

Metodika je určená pre 2 ročník gymnázia. Metodika je rozdelená na 2 metodiky – Vodivosť vody 1 a Vodivosť vody 2.  

Metodický list je rozdelený na dve časti – Vodivosť vody I a Vodivosť vody II. Pracovný list je jeden, je rovnaký pre obe 

metodiky. 

PRIEBEH VÝUČBY  

EVOKÁCIA  
Učiteľ so žiakmi diskutuje, kde v bežnom živote sa stretávame s vodivosťou. Môže využiť nasledujúce otázky: 

Viete, akým miestam sa máme vyhýbať počas búrok? 

Prečo sa počas búrok máme vyhýbať vlhkým priestorom, vodným prameňom a potokom? 

Poznámka:  

Chemické zlúčeniny, ktorých roztoky sú elektricky vodivé sa nazývajú elektrolyty. Molekuly elektrolytov sú v ich elektricky 

vodivých roztokoch disociované (rozštiepené) na ióny. Tieto ióny sa účinkom elektrického poľa pohybujú smerom k opačne 

nabitým elektródam a sprostredkujú prenos elektrického náboja, teda vedenie elektrického prúdu.  

Elektrická vodivosť roztokov elektrolytov je závislá od koncentrácie iónov v roztoku, od veľkosti náboja jednotlivých 

iónov, od teploty roztokov a od pohyblivosti iónov v elektrickom poli, t.j. ako rýchlo sa daný ión v elektrickom poli pohybuje. 

Silné elektrolyty sú vo vodných roztokoch úplne disociované, patria sem silné kyseliny (napr. HCl, H2SO4, HNO3 atď.), silné 

zásady (napr. NaOH, KOH, atď.) a soli (napr. NaCl, NH4Cl, Na2CO3) 

Kyseliny sú látky, ktoré pri disociácii vo vodnom roztoku odštepujú  vodíkové katióny (H+). Zásady sú látky, ktoré pri 

disociácii odštepujú hydroxidové anióny (OH-).  

Pri disociácii vodného roztoku chloridu sodného (NaCl) vznikajú sodné katióny (Na+) a chloridové  anióny (Cl-).  

Vodivosť roztokov kyselín a zásad sa vyznačuje tým, že pri pohybe jednotlivých iónov (H+, OH-)  

Vodivosť roztoku NaCl je spôsobená pohybom iónov Na+ a Cl- k opačne nabitým elektródam. Vodivosť roztoku NaCl je 

ovplyvnená veľkosťou náboja Na+, ióny Na+  sa pohybujú pomalšie. 

UVEDOMENIE SI VÝZNAMU  
Žiaci si prečítajú úvodný text a pokračujú na úlohu 1. 

Úloha 1. Opíšte, čo sa deje s iónovými zlúčeninami vo vodnom prostredí: 

Rozpúšťajú sa a disociujú na katióny a anióny. 
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Úloha 2. Z nasledujúcich látok zakrúžkujte tie, ktoré vedú elektrický prúd: 

a) mokré drevo  ̶  vodivé 

b) kovová lyžička  ̶  vodivé 

c) minerálna voda  ̶  vodivé 

d) roztok cukru  ̶  nevodivé 

e) destilovaná voda  ̶  nevodivé 

f) papier  ̶  nevodivé 

g) plastová lyžička  ̶  nevodivé 

h) roztok soli  ̶  vodivé 

Úloha 3. Vymenujte, ako rozdeľujeme vodu podľa jej použitia 

Podľa použitia: pitná, úžitková (patrí tu destilovaná), odpadová 

Úloha 4. Zmerajte vodivosť rôznych vzoriek vôd na základe dole uvedeného postupu. Výsledky zaznamenajte do tabuľky. 

Pomôcky:  

• senzor vodivosti 

• tri kadičky (V= 50 ml) 

• kadička s destilovanou vodou (slúži len na oplachovanie senzora) 

• laboratórna strička 

• zberná kadička 

• vzorky vody (destilovaná, vodovodná, minerálna)  

Postup 

1. Zapnite počítač a prostredníctvom káblu pripojte panel LabQuest 2 k počítaču. 

2. Panel zapnite prostredníctvom adaptéra do elektrickej siete. Spustite program Logger Pro. 

3. Do jednotlivých kadičiek nalejte vzorky vôd. Do jednej kadičky nalejte destilovanú vodu.  

4. Pripojte senzor vodivosti. Ponorte elektródu do roztoku tak, aby bol pod vodou aj malý otvor v stene elektródy. 

5. Stlačením zeleného tlačidla „Sběr dat“ spustite meranie vodivosti. Merajte, až kým hodnota vodivosti nebude 

konštantná. Meranie ukončite stlačením tlačidla „Stop“ a namerané hodnoty zaznamenajte do tabuľky. 

6. Medzi meraniami senzor vodivosti dôkladne opláchnite v kadičke s destilovanou vodou a osušte. Meranie opakujte 

aj s ďalšími vzorkami vody. 

 

Žiaci majú v pracovnom liste uvedené pomôcky a postup, podľa ktorého majú postupovať. Výsledky si zapíšu do tabuľky1.  

Tab. 1 Výsledky merania vodivosti 

 κ (μ.cm-1) 

Destilovaná voda cca 30 

Vodovodná voda cca 350 

Minerálna voda cca 1200 

 

Poznámka:  

Vodivosť destilovanej vody by mala byť nulová ale závisí to od toho, ako kvalitne bola oddestilovaná. Preto nám hodnota 

vodivosti destilovanej vody môže vyjsť aj mierne nad nulou. 
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Úloha 5. Odpovedajte na nasledujúce otázky: 

a) Vysvetlite, prečo destilovaná voda nie je vodivá: 

Jednotlivé vzorky vôd, aj keď navonok vyzerajú rovnako, majú iné zloženie. Destilovaná voda neobsahuje žiadne ióny, 

ktoré by mohli prenášať elektrický prúd. Vodovodná ich už obsahuje, ale menej ako voda mineralizovaná, ktorá ich 

obsahuje najviac.  

b) Niektoré ryby, napríklad úhor elektrický, dokážu vo svojom tele vytvoriť elektrický výboj. Vysvetlite, ako im vodivosť 

vody pomáha pri love potravy. 

Elektrický výboj sa šíri vo vode vďaka jej vodivosti. Korisť je zasiahnutá elektrickým prúdom. 

Poznámka:  

Úhor elektrický najčastejšie obýva povodie rieky Amazonky a v oblasti Južnej Ameriky, konkrétne Venezuelu, Peru, 

Brazíliu, Suriname, Guyanu. Táto ryba môže byť nebezpečná aj pre človeka. Pomocou zvláštnych buniek dokáže vygenerovať 

elektrický výboj. To využíva primárne na lov malých rybiek, ktoré pomocou prúdu omračuje. Ryba môže dosahovať dĺžku aj 

2,5 m. 

 

c) Prečo je naše telo vodivé? Vysvetlite. 

Naše telo je z viac ako 70 % zložené z vody. Keďže je voda vodivá a tvorí také množstvo nášho tela, tak aj telo je vodivé. 

d) Aký typ väzieb (kovalentná, iónová, koordinačná) obsahuje molekula chloridu sodného. 

Chlorid sodný obsahuje iónovú väzbu. 

e) Vyhľadajte a napíšte štruktúrny vzorec sacharózy: 

 C12H22O11 

 

f) Aký typ väzieb (kovalentná, iónová, koordinačná) obsahuje molekula sacharózy. 

Sacharóza obsahuje kovalentný typ väzby. 

g) Vypočítajte, koľko gramov sacharózy a koľko ml vody budete potrebovať na prípravu 50 ml  0,1 mol/dm3 roztoku 

sacharózy. Roztok si následne pripravte. 

Výpočet prípravy: 

𝑚 = 𝑐 · 𝑉 · 𝑀 

𝑚 (𝑠𝑎𝑐ℎ𝑎𝑟ó𝑧𝑎) = 0,1𝑚𝑜𝑙/𝑑𝑚3 · 0,05 𝑑𝑚3 · 342,2965𝑔/𝑚𝑜𝑙 

𝑚 (𝑠𝑎𝑐ℎ𝑎𝑟ó𝑧𝑎) = 1,71𝑔 

𝑉(𝐻2𝑂) = 50 − 1,71 = 48,29 𝑚𝑙 

h) Vypočítajte, koľko g NaCl a koľko ml vody budete potrebovať na prípravu 50 ml 0,1 mol/dm3 roztoku NaCl. Roztok si 

následne pripravte. 

Výpočet prípravy: 

𝑚 = 𝑐 · 𝑉 · 𝑀 

𝑚 (𝑁𝑎𝐶𝑙) = 0,1𝑚𝑜𝑙/𝑑𝑚3 · 0,05 𝑑𝑚3 · 58,44 𝑔/𝑚𝑜𝑙 

𝑚 (𝑁𝑎𝐶𝑙) = 0,29 𝑔 

𝑉(𝐻2𝑂) = 50 − 0,29 = 49,71 𝑚𝑙 

 

Pokračovanie metodiky je súčasťou metodiky Vodivosť vody 2 
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POSTREHY A ZISTENIA Z  VÝUČBY 
Je možné použiť metodiku v 3. ročníku na záver štúdia chémia, pretože mnohí žiaci už nebudú mať vo 4.ročníku chémiu, 

a táto metodika ponúka prepojenie s bežným životom a učivom naprieč celou chémiou. 

Žiaci 2. ročníka ešte nepoznajú vzorec sacharózy – preto sa v znení úlohy nachádza informácia „vyhľadajte“. 

Výpočty sa preberajú v predchádzajúcom školskom roku a mnohý žiaci si to už nepamätajú. 

ZDROJE 
Csorbová, V. (2017). Počítačom podporované experimenty v chémii. Získané z: http://opac.crzp.sk/?fn=docviewChild4 

Ilkovič, D. (1973). Fyzika II (elektrina a magnetizmus, optika, atómová fyzika, fyzika tuhých látok). Získané z 

http://www.kf.elf.stuba.sk/~bokes/DI_web/DI-II/DI-II-3-3.pdf 

Johnson, R.L., Holmquist, D.D., Redding, K. (2007). Water Quality with Vernier. Beaverton, USA: Vernier Software & 

Technology 
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VODIVOSŤ VODY II 
Tematický celok / Téma ISCED / Odporúčaný ročník 

Prvky a ich anorganické zlúčeniny 
ISCED 3 / 2.ročník 
Sada 2 metodík Vodivosť vody 1 a Vodivosť vody 2 

Ciele 

Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti Žiakom rozvíjané spôsobilosti 

• Aplikovať poznatky o vodivosti roztokov 

• Uskutočniť experimenty na základe postupu merania 

• Vysvetliť súvis medzi rozpustnosťou látok vo vode 
a vodivosťou roztokov 

• Vysvetliť, čím sú dané rôzne hodnoty vodivosti 
u rôznych vzoriek vody, resp. rôznych roztokov 

• Podľa pokynov si pripraviť roztok danej koncentrácie  

• Vypočítať koncentráciu roztoku 

• Manipulovať s pomôckami/softvérom 

• Pozorovať/merať 

• Zaznamenávať výsledky pozorovania a merania 

• Realizovať výpočty  počas merania 

• Diskutovať o obmedzeniach/predpokladoch 
realizovaného experimentálneho postupu 

• Formulovať závery 

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti  

• Poznať chemickú väzbu a štruktúru látok.  

• Opísať  vlastnosti iónových zlúčenín. 

• Ovládať Brönstedovu teóriu kyselín a zásad. 

• Rozlíšiť silné a slabé kyseliny a zásady. 

• Charakterizovať, čo je disociácia a rozpúšťanie. 

• Poznať elektrické vlastnosti elektrolytov (roztokov). 

• Ovládať prácu s meracím systémom a so senzorom vodivosti. 

Riešený didaktický problém 

Vodivosť je vlastnosť, ktorá sa často prisudzuje vode. Žiaci si však neuvedomujú, že voda by nebola vodivá, ak 

by neobsahovala ióny. Vodivosť vody závisí od množstva rozpustených minerálnych látok v nej. Žiaci si 

pomocou experimentu vedia predstaviť vzťah medzi prítomnosťou iónov a vodivosťou a vedia to 

pretransformovať do bežného života. Praktickým precvičovaním si tiež žiaci osvoja výpočty koncentrácii 

roztokov a tiež aj ich prípravu. 

Dominantné vyučovacie metódy a formy Príprava učiteľa a pomôcky 

• štruktúrované bádanie 

• skupinová forma (5-7 dvojíc žiakov) 

 

• počítač, LabQuest 2 

• senzor vodivosti 

• kadičky, odmerný valec 

• strička 

• miešačka s miešadlom 

• vzorky vody (destilovaná, vodovodná, minerálna) 

• 0,1 mol/dm3 roztok NaCl 

• sacharóza 

• pracovný list pre každého žiaka 
Realizovateľné s použitím digitálnych nástrojov.  

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov 

Formatívne hodnotenie – sebahodnotiaca karta žiaka 

 

Autor: Mária Babinčáková 
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VODIVOSŤ VODY II  

ÚVOD  
Táto metodika je pokračovaním metodiky Vodivosť vody I.  

Metodický list je rozdelený na dve časti – Vodivosť vody I a Vodivosť vody II. Pracovný list je jeden, je rovnaký pre obe 

metodiky. 

PRIEBEH VÝUČBY  

UVEDOMENIE SI VÝZNAMU  

Úloha 6. Zmerajte vodivosť roztoku sacharózy a roztoku chloridu sodného.  Výsledky zaznamenajte do tabuľky. 

Žiaci uskutočnia experiment 

Pomôcky 

• senzor vodivosti 

• kadička (V=150 ml) 

• odmerný valec (V=25 ml) 

Chemikálie 

• destilovaná voda 

• roztok NaCl (V=50 ml, c = 0,1 mol/dm3) 

• sacharóza (V=50 ml, c = 0,1 mol/l)  

Postup 

1. Do kadičky odmerajte 50 ml 0,1mol/l sacharózy.  

2. Ponorte senzor do roztoku tak, aby bol pod vodou aj malý otvor v stene senzora.  

3. Spusťte meranie a po ustálení hodnoty vodivosti zapíšte hodnotu vodivosti do pripravenej tabuľky.  

4. Zastavte meranie, senzor opláchnite v destilovanej vode. 

5. Do kadičky odmerajte 50 ml 0,1mol/l roztoku NaCl. 

6. Ponorte senzor do roztoku tak, aby bol pod vodou aj malý otvor v stene senzora.  

7. Spusťte meranie a po ustálení hodnoty vodivosti zapíšte hodnotu vodivosti do pripravenej tabuľky. 

 

 

Tab. 2 Výsledky merania vodivosti roztoku sacharózy a roztoku chloridu sodného 

Meranie κ (μS.cm-1) sacharózy κ (μS.cm-1) NaCl 

1. 0 11820 

Poznámka:  

Pri meraní vodivosti roztoku sacharózy použijeme destilovanú vodu, podobne pri NaCl. Ak použijeme vodu z vodovodu, 

aj tá má vodivosť – nie veľkú ale má. To nám môže ovplyvniť meranie so sacharózou, ktoré potom nemusí vyjsť nulové. 

Úloha 7. Opíšte výsledky z merania v úlohe 6 a odôvodnite ich. 

Roztok NaCl vedie elektrický prúd, pretože medzi atómami Na a Cl je iónová väzba, ktorá umožňuje disociáciu častíc vo 

vodnom roztoku a teda aj pohyb iónov elektrickým prúdom. Sacharóza neobsahuje iónovú väzbu, a teda vo vodnom roztoku 

nedisociuje a nevedie elektrický prúd. 

Úloha 8. Vyslovte predpoklad: Ako sa bude meniť vodivosť roztoku kuchynskej soli, ak k nej začneme postupne pridávať 

destilovanú vodu? 

Čím viac vody budeme pridávať, tým menšia bude vodivosť roztoku kuchynskej soli. 
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Poznámka:  

Pri formulácii predpokladu (hypotézy) môžu mať niektorí žiaci problém. Nebudú vedieť čo to je a ako sa to robí. Vtedy je 

potrebnejšia väčšia pomoc učiteľa. 

Úloha 9. Zistite vodivosť roztokov kuchynskej soli s rôznymi koncentráciami na základe merania. Výsledky zaznamenajte do 

tabuľky 3.  

Žiaci uskutočnia experiment a výsledky zapíšu do tabuľky 3 (úloha 10) 

Pomôcky 

•  senzor vodivosti 

• kadička (V=150 ml) 

• odmerný valec (V=25 ml) 

• miešačka s miešadlom  

Chemikálie 

• destilovaná voda 

• 50 ml roztoku NaCl (c=0,1 mol/dm3)  

 Postup 

1. Zapnite počítač a prostredníctvom káblu pripojte panel LabQuest 2 k počítaču. 

2. Panel zapnite prostredníctvom adaptéra do elektrickej siete. Spustite program Logger Pro. 

3. Do kadičky nalejte 50 ml 0,1 mol/dm3 roztoku NaCl, položte ju na miešačku a zapnite miešanie.  

4. Pripojte senzor vodivosti. Ponorte elektródu do roztoku tak, aby bol pod vodou aj malý otvor v stene elektródy. 

5. Stlačením zeleného tlačidla „Sběr dat“ spustite meranie vodivosti. Merajte, až kým hodnota vodivosti nebude 

konštantná. Meranie ukončite stlačením tlačidla „Stop“ a namerané hodnoty zaznamenajte do tabuľky 3. 

6. Odmerajte 25 ml destilovanej vody a prilejte ju do kadičky s prebiehajúcim meraním. 

7. Merajte, až kým hodnota vodivosti nebude konštantná. Namerané hodnoty zaznamenajte do tabuľky 3. 

8. Odmerajte a prilejte ďalších 25ml destilovanej vody. Meranie opakujte za rovnakých podmienok, výsledky zapíšte. 

Prilejte ďalších 25ml destilovanej vody. Meranie opakujte za rovnakých podmienok, výsledky zapíšte. 

9. Meranie ukončite stlačením tlačidla „Stop“. Odstráňte senzor vodivosti z meracieho panela. 

Úloha 10. Vypočítajte koncentrácie roztokov NaCl pre každé meranie a hodnoty zapíšte do tabuľky 3 

Tab. 3 Namerané a vypočítané výsledky  

Meranie Prídavok H2O Celkový objem κ (μS.cm-1) c (mol/dm3) 

1. roztok NaCl 50 ml cca 11 820 0,1 

2. +25 ml destilovanej vody 75 ml cca 8 521 0,067 

3. +25 ml destilovanej vody 100 ml cca 6 580 0,050 

4. +25 ml destilovanej vody 125 ml cca 5 430 0,04 

 

Výpočty koncentrácií roztokov NaCl: 

Meranie 1 

Koncentráciu máme danú 

 

Meranie 2 

𝑐1 · 𝑉1 + 𝑐2 · 𝑉2 = 𝑐3 · 𝑉3 

0,1 𝑚𝑜𝑙/𝑑𝑚3 · 0,050 𝑑𝑚3  + 0 𝑚𝑜𝑙/𝑑𝑚3 · 0,025 𝑑𝑚3  = 0,075 𝑑𝑚3  · 𝑐3 𝑚𝑜𝑙/𝑑𝑚3  

0,1 𝑚𝑜𝑙/𝑑𝑚3 · 50 · 10−3 𝑑𝑚3 

75 · 10−3 𝑑𝑚3 
= 𝑐3 

𝑐3 = 0,067 𝑚𝑜𝑙/𝑑𝑚3 
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Meranie 3 

𝑐1 · 𝑉1 + 𝑐2 · 𝑉2 = 𝑐3 · 𝑉3 

0,067 𝑚𝑜𝑙/𝑑𝑚3 · 0,075 𝑑𝑚3 + 0 𝑚𝑜𝑙/𝑑𝑚3 · 0,025 𝑑𝑚3 = 0,1 𝑑𝑚3 · 𝑐3 𝑚𝑜𝑙/𝑑𝑚3  

0,067 · 75 · 10−3 𝑑𝑚3

100 · 10−3 𝑑𝑚3
= 𝑐3 

𝑐3 = 0,050 𝑚𝑜𝑙/𝑑𝑚3 

Meranie 4 

𝑐1 · 𝑉1 + 𝑐2 · 𝑉2 = 𝑐3 · 𝑉3 

0,050 𝑚𝑜𝑙/𝑑𝑚3 · 0,1 𝑑𝑚3 + 0 𝑚𝑜𝑙/𝑑𝑚3 · 0,025 𝑑𝑚3 = 0,125 · 𝑐3 𝑚𝑜𝑙/𝑑𝑚3  

0,050 · 100 · 10−3 𝑑𝑚3

125 · 10−3 𝑑𝑚3
= 𝑐3 

𝑐3 = 0,04 𝑚𝑜𝑙/𝑑𝑚3 

Úloha 11. Z vašich výsledkov načrtnite graf závislosti vodivosti od koncentrácie roztoku 

 

Obr. 1 Graf závislosti vodivosti od koncentrácie roztoku 

Poznámka:  

Žiaci zostroja graf z výsledkov, ktoré namerajú oni. 

Úloha 12. Vyberte správne tvrdenie, ktoré ste pozorovali. 

S klesajúcou/rastúcou koncentráciou danej látky v roztoku klesá/rastie vodivosť roztoku. 

Úloha 13. Označte (x) správne tvrdenie: 

□ Minerálna voda obsahuje ióny a preto vedie elektrický prúd. Správne 

□ Kyseliny a zásady vedú lepšie elektrický prúd, pretože sú to nebezpečné zlúčeniny. Nesprávne 

□ Čím viac iónov obsahuje roztok NaCl, tým lepšie roztok vedie elektrický prúd.  Správne 

□ Roztok vedie elektrický prúd, ak obsahuje nabité častice - ióny. Správne 

□ Látky, ktoré sú rozpustné vo vode, vedú dobre elektrický prúd. Nesprávne  

□ Rýchly prenos elektrického náboja v roztokoch kyselín a zásad je spôsobený tým, že dochádza k alternatívnemu 

prenosu náboja len medzi susednými molekulami vody cez celý roztok. Správne 
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REFLEXIA: 

Úloha 14. Vyplňte kartu: Vyplňte kartu pomocou symbolu X 

Žiaci vyplnia sebahodnotiacu kartu žiaka: 

 

Otázky veľmi dobre 
s malými 

nedostatkami 
zatiaľ mi to 

nejde 

Viem realizovať počítačom podporované experimenty na základe 
postupu. 

   

Viem vysvetliť, čo spôsobuje rôznu vodivosť jednotlivých roztokov. 
   

Viem zdôvodniť, prečo roztok kuchynskej soli vedie elektrický prúd. 
   

Viem ako sa bude meniť vodivosť roztoku kuchynskej soli, ak k 
roztoku začneme pridávať destilovanú vodu. 

   

Viem vypočítať látkovú koncentráciu výsledného roztoku. 
   

 

POSTREHY A ZISTENIA Z VÝUČBY 
Žiakom môže robiť problém určiť v grafe, ktorá veličina má ísť na ktorú os. 

Problematické pre žiakov je si spomenúť na znenie zmiešavacej rovnice. 

ZDROJE 
Csorbová, V. (2017). Počítačom podporované experimenty v chémii. Získané z: http://opac.crzp.sk/?fn=docviewChild4 

Ilkovič, D. (1973). Fyzika II (elektrina a magnetizmus, optika, atómová fyzika, fyzika tuhých látok). Získané z 

http://www.kf.elf.stuba.sk/~bokes/DI_web/DI-II/DI-II-3-3.pdf 

Johnson, R.L., Holmquist, D.D., Redding, K. (2007). Water Quality with Vernier. Beaverton, USA: Vernier Software & 

Technology 

 

265

http://opac.crzp.sk/?fn=docviewChild4
http://www.kf.elf.stuba.sk/~bokes/DI_web/DI-II/DI-II-3-3.pdf


 

 

ALKALICKÉ KOVY 
Tematický celok / Téma ISCED / Odporúčaný ročník 

Prvky a ich anorganické zlúčeniny / s prvky 
ISCED 3 / 2.ročník 
Metodika priamo nadväzuje na metodiku Prvky s2 

Ciele 

Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti Žiakom rozvíjané spôsobilosti 

• Samostatne vymenovať prvky patriace medzi 
alkalické kovy 

• Pomocou aplikácie identifikovať farbu plameňa 
alkalických kovov 

• Vyvodiť všeobecnú elektrónovú konfiguráciu 
alkalických kovov z ich postavenia v PSP 

• Zdôvodniť hodnoty elektronegativít u alkalických 
kovov z ich postavenia v PSP 

• Aplikovať využitie tepelného rozkladu NaHCO3 v 
bežnom živote 

• Poznať využitie zlúčenín alkalických kovov v praxi 

• Z analýzy obrázka odvodiť funkciu sodíkovo-
draslíkovej pumpy 

• Manipulovať s pomôckami/softvérom 

• Pozorovať/merať 

• Formulovať závery 

• Diskutovať/obhajovať výsledky/ argumentovať 

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti  

• Zapísať priebeh chemických reakcií 

• Pomocou rámikovej schémy zakresliť obsadenie valenčnej vrstvy 

• Orientovať sa v PSP a čítať z nej potrebné informácie 

Riešený didaktický problém 

Anorganické zlúčeniny prvkov alkalických kovov sa vyskytujú v bežnom živote. Overiť si ich prípravy a reakcie 

nie je veľakrát v bežnom školskom laboratóriu možné. Metodika s využitím aplikácie umožňuje vytvoriť 

„virtuálne“ prostredie, kde si tieto veci môžu žiaci overiť a vyskúšať. 

Dominantné vyučovacie metódy a formy Príprava učiteľa a pomôcky 

• riadené bádanie 

• individuálna práca žiakov (môže sa zvoliť aj 
skupinová práca) 

• Pracovný list 

• Tablet, mobil 

• Aplikácia „Beaker“, dostupná na: 
https://goo.gl/Wo7871 

• Aplikácia „Beaker“, dostupná pre iOS na: 
https://itunes.apple.com/us/app/beaker-by-
thix/id961227503?mt=8 

Realizovateľné s použitím digitálnych nástrojov.  

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov 

Formatívne hodnotenie - Lístok pri odchode 

 

Autor: Mária Babinčáková 
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ALKALICKÉ KOVY  

ÚVOD  
Metodika je určená pre 2. ročník gymnázia. Metodika vhodne zapadá a dopĺňa do časovo tematického plánu. Je 

formulovaná zaujímavo, náučne, veľmi pekne nadväzuje na učivo o alkalických kovoch a završuje ho. Túto aktivitu môžeme 

zaradiť do vyučovacieho procesu aj pri opakovaní učiva na seminári v 4. ročníku. 

Na túto metodiku nadväzuje metodika prvky s2. 

Poznámka:  

V metodike sa využíva mobilná aplikácia „Beaker“, ktorá je voľne dostupná ako pre systém Android, tak aj pre systém 

iOS. Aplikácia je bezplatná. (Poznámka – „beaker“ je po anglicky kadička). 

Najlepšie je, ak si žiaci aplikáciu stiahnu už doma. Preto je potrebné, aby im učiteľ vopred oznámil, že tak majú urobiť. 

Aplikácia pracuje aj bez potreby pripojenia k internetovej sieti, preto už žiaci nebudú potrebovať na hodine prístup na 

internet. 

PRIEBEH VÝUČBY  

ZAPOJENIE: 

Úloha 1. V nasledujúcej vete vyhľadajte značky prvkov alkalických kovov a zakrúžkujte ich. Značky môžu byť oddelené aj 

iným písmenkom. 

Linda Nakreslila Krásneho Robota Cestou z Francúzka. 

Poznámka:  

Je dôležité upozorniť žiakov, že aj keď vodík patrí medzi prvky s1, nepatrí už medzi alkalické kovy. 

Niektorí žiaci sa môžu pýtať či pri hľadaní prvkov majú byť písmena značiek prvkov za sebou, alebo môže byť medzi nimi 

aj iné písmeno (v slove Robota a Cestou). 

SKÚMANIE: 
V úvode predostrieme žiakom výskumnú otázku: Ako reagujú alkalické kovy? 

Žiaci budú odpovedať na túto otázku počas celej metodiky. 

Úloha 2. Pomocou aplikácie „Beaker“ overte, ako farbia plameň prvky Li, Na, K. Ako by sa dali overiť plameňové skúšky v 

laboratóriu pomocou chemikálii, ak by sme nemali k dispozícii aplikáciu? Opíšte. 

Poznámka: Farbu plameňa v aplikácii overíte tak, že si vyberiete daný prvok a niekoľko krát po ňom prejdete s plameňom. 

 

Plameňové skúšky by sa v laboratóriu dali overiť tak, že 

by sme medený drôtik najprv vyžíhali v kyseline dusičnej. 

Drôtik by sme následne ponorili do roztoku s iónmi prvku a 

vložili do plameňa. 

 

 

Prvok Farba plameňa 

Li karmínovočervená 

Na žltá 

K fialová 

Rb fialová 

Cs modrá 
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Poznámka:  

Farby, ktoré vykresľuje aplikácia nie sú 100 % totožné s farbou ktorú vidíme pri tradičnej plameňovej skúške. Len na to 

žiakov upozorníme, aby nemali skreslenú predstavu. 

 

Postup: 

1. Otvoríme aplikáciu Beaker. Klikneme na krúžok a otvorí sa nám ponuka chemikálií. 

2. Vyberieme z ponuky chemikáliu, ktorú potrebujeme. 

3. Ak prejdeme prstom po obrazovke, objaví sa plameň.  

4. Priložíme plameň ku prvku a ak prvok farbí plameň, uvidíme to na obrazovke. 

    

Úloha 3. Zapíšte všeobecnú elektrónovú konfiguráciu alkalických kovov a pomocou rámikovej schémy zakreslite obsadenie 

valenčnej vrstvy. 

Všeobecná elektrónová konfigurácia alkalických kovov: [vzácny plyn] X s1 
     

Úloha 4. Zoraďte alkalické kovy vzostupne podľa ich hodnôt elektronegativity. Ktorý prvok má najnižšiu hodnotu 

elektronegativity? Prečo? 

Fr, Cs, Rb, K, Na, Li    

Najnižšiu hodnotu elektronegativity má Fr, pretože má najväčší atómový polomer (väzbové elektróny sú najďalej od 

kladne nabitého jadra). 

Úloha 5. Pomocou aplikácie „Beaker“ vyskúšajte, ako reagujú alkalické kovy (Li, Na, K)  s vodou. Priebehy reakcií zapíšte a 

produkty pomenujte: 

2 Li + 2 H2O → 2 LiOH + H2  hydroxid lítny a vodík 

2 Na + 2 H2O → 2 NaOH + H2 hydroxid sodný a vodík 

2 K + 2 H2O → 2 KOH + H2 hydroxid draselný a vodík 

Postup na prácu s aplikáciou: 

1. Kliknite na krúžok na obrazovke a zobrazí sa vám ponuka prvkov a zlúčenín. 

2. Vyberte vodu. Tá vám spadne akoby na dno kadičky. 

3. Znova kliknite na krúžok a vyberte potrebný prvok. Ten tiež spadne na dno a zreaguje s vodou. 
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Úloha 6. NaHCO3 je zlúčenina sodíka, ktorá sa využíva v potravinárskom priemysle pri príprave koláčov, kde je súčasťou 

kypriaceho prášku. Jeho tepelným rozkladom vzniká látka, ktorá pomáha kypriť cesto. Pomocou aplikácie „Beaker“ 

zistite, o akú látku ide a zdôvodnite, prečo táto látka kyprí cesto. Reakciu zapíšte: 

Látka, ktorá kyprí cesto je oxid uhličitý (CO2). Je to plynná látka, ktorá zväčšuje svoj objem a tak vytvára dutinky v ceste. 

Takto robí cesto nadýchaným. 

tepelný rozklad:  2 NaHCO3 → CO2 + Na2CO3 + H2O 

Úloha 7. Ktorý obrázok znázorňuje reakciu v úlohe 6? Vyberte a svoje tvrdenie zdôvodnite: 

Reakciu v úlohe 6 najlepšie znázorňuje obrázok D. Je to preto, lebo prítomnosť oxidu uhličitého a vody je znázornená 

nakypreným cestom. Uhličitan sodný sa uvoľňuje pri rozklade kypriaceho prášku.  

Úloha 8. Reakciou sodíka a chlóru nám vznikne produkt, s ktorým sa stretávame denne. Pomocou aplikácie „Beaker“ zistite, 

o akú zlúčeninu sa jedná a priebeh jej vzniku zapíšte pomocou chemickej rovnice, ktorú vyrovnajte.   

Poznámka: Chlór sa nachádza v aplikácii na konci zoznamu pri plynoch. 

Jedná sa o chlorid sodný    2Na + Cl2 → 2NaCl 

Poznámka: 

V aktuálnej verzii je táto rekcia v aplikácii zle vyčíslená. Niektorí žiaci na to možno prídu sami. Ak nie, je potrebné ich na 

to upozorniť. 

VYSVETLENIE  
Po vyplnení všetkých doterajších úloh nasleduje vysvetlenie. Učiteľ sa spýta žiakov, či im doterajšie informácie boli jasné 

a či porozumeli všetkému. Ak žiakom nie sú niektoré veci zrozumiteľné, je na učiteľovi, aby im to ozrejmil. 

Úloha 9. Pomocou nasledujúcich ikon skúste zistiť, kde sa využívajú zlúčeniny obsahujúce alkalické kovy: 

 

 

NaCl – 0,9% roztok NaCl sa využíva ako fyziologický roztok (infúzia, vymývanie rán, očí), tiež sa 
využíva v potravinárstve ako kuchynská soľ, využitie nachádza aj v konzervovaní potravín. 

 

Rb, Cs, Fr  - tieto prvky patria medzi rádioaktívne. 

 

Li  - lítium sa využíva v elektronike ako dlhodobá úschovňa energie (napr. v batériách). 

 

KCl, KNO3, K2SO4 – tieto zlúčeniny sa využívajú ako hnojivá. 
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Poznámka: 

V tejto časti môže učiteľ poskytnúť žiakom aj iné využitie prvkov, pokiaľ to uzná za vhodné. Môže im tiež spomenúť 

minerály a iné zlúčeniny s prítomnosťou alkalických kovov. 

ROZPRACOVANIE: 

Úloha 10. Prečítajte si text. S jeho pomocou a pomocou obrázka rozhodnite o pravdivosti nasledujúcich tvrdení 

Sodík a draslík patria medzi významné biogénne prvky. Ich katióny sa vyskytujú nie len v bunkách, ale aj v telových 

tekutinách. Tieto katióny regulujú osmózu a pomáhajú udržiavať správnu hodnotu pH krvi. Hlavnými iónmi v bunke a jej 

okolitom prostredí sú katióny sodíka (Na+) a katióny draslíka (K+). Pumpa prenáša tri katióny Na+ proti dvom katiónom K+. 

Takto teda udržuje nerovnomerné rozloženie sodíka a draslíka po oboch stranách bunkovej membrány. Tato skutočnosť má 

zásadní význam pre vznik a šírenie elektrického signálu v nervových a svalových bunkách. 

 
a) Sodíkovo-draslíková pumpa prenáša 3 Na+ ióny z vnútrobunkového do mimobunkového priestoru  A/N 

b) Sodíkovo-draslíková pumpa prenáša 2 K+ ióny z vnútrobunkového do mimobunkového priestoru  A/N 

c) Sodíkovo-draslíková pumpa prenáša 3 Na+ ióny z mimobunkového do vnútrobunkového priestoru A/N 

d) Sodíkovo-draslíková pumpa prenáša 2 K+ ióny z mimobunkového do vnútrobunkového priestoru  A/N 

e) Sodíkovo-draslíková pumpa je typom aktívneho transportu, pretože pri jej funkcii sa spotrebuje ATP A/N 

f) Sodíkovo-draslíková pumpa je typom pasívneho transportu, pretože pri jej funkcii sa nespotrebuje ATP A/N 

a)A  b)N  c)N  d)A  e)A  f)N 

Táto úloha je založená na čítaní s porozumením a na prácu s obrázkom. Žiaci vedia získať odpovede na otázky z textu 

a obrázku aj bez predchádzajúcich vedomostí.  

HODNOTENIE: 

Úloha 11. Vyplňte nasledujúcu tabuľku: 

Formatívne hodnotenie prebieha pomocou lístka pri odchode. 

 

3 veci, ktoré som sa dnes naučil   

 

 

2 veci, ktoré považujem za zaujímavé   

 

1 otázku, ktorú mám k tejto téme   
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POSTREHY A ZISTENIA Z  VÝUČBY 
V rámci metodiky možno začleniť aj praktickú ukážku plameňových skúšok. To sa avšak odzrkadlí na dlhšom čase. 

Problémová je úloha 3   ̶ Vyvodiť všeobecnú elektrónovú konfiguráciu alkalických kovov z ich postavenia v PSP, nakoľko 

v ŠVP sa pojem elektrónovej konfigurácie vo výkonovom ani obsahovom nenachádza. Podobne v úlohe 3, často vznikajú 

chyby pri zápise všeobecnej elektrónovej konfigurácie. 

V úlohe 7 žiakov lákalo zakrúžkovať možnosť A) pretože produktom rozkladu kypriaceho prášku je aj CO2. Nebrali do 

úvahy, že CO2 a voda už spôsobilo zväčšenie objemu cesta. 

Analýza textu a obrázka úlohy 10 robí slabšie prospievajúcim žiakom problém, resp. im ostane málo času na dôkladnú 

analýzu. Žiaci môžu mať problémy so skratkami ATP a ADP z úlohy 10, ktoré sa preberajú na hodinách chémie až v 3. ročníku. 

ZDROJE 
Kmeťová, J., Skoršepa, M., Mäčko, P. (2012). Chémia pre 2. ročník gymnázia so štvorročným štúdiom a 6. ročník gymnázia 

s osemročným štúdiom. Bratislava: EXPOL PEDAGOGIKA. 

THIX. Beaker. [vid. 2018-07-26]. Dostupné z:https://play.google.com/store/apps/details?id=air.thix.sciencesense.beaker 

Quia - Quintessential Instructional Archive. AP Bio - Nervous System and Muscles. [Grafická ilustrácia Sodíkovo-

draslíkovej pumpy]. [vid. 2018-07-26]. Dostupné z: https://www.quia.com/jg/1368497list.html 
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AKO SOĽ OVPLYVŇUJE TEPLOTU TUHNUTIA A  VARU VODY 
Tematický celok / Téma ISCED / Odporúčaný ročník 

Prvky a ich anorganické zlúčeniny / s-prvky  
ISCED 3 / 2.ročník 

2 vyučovacie hodiny 
Ciele 

Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti Žiakom rozvíjané spôsobilosti 

• Vlastnými slovami opísať vplyv kuchynskej soli na 
teplotu varu vody. 

• Vlastnými slovami opísať vplyv kuchynskej soli na 
teplotu tuhnutia vody. 

• Pripraviť vlastnú chladiacu zmes 

• Uskutočniť meranie teploty varu a tuhnutia 

• Predpovedať výsledok experimentu 

• Manipulovať s pomôckami/softvérom 

• Pozorovať/merať 

• Realizovať výpočty  počas merania 

• Určovať presnosť experimentálnych dát 
(identifikovať možné zdroje chýb) 

• Zovšeobecniť výsledky 

• Formulovať závery 

• Diskutovať/obhajovať výsledky/ argumentovať 

• Aplikovať experimentálne postupy na nové 
problémy 

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti  

• Charakterizovať pojem teplota varu. 

• Charakterizovať pojem teplota tuhnutia. 

• Manipulácia s meracím systémom LabQuest a orientácia v programe Logger Pro 

• Základy práce v laboratóriu (príprava roztokov, zostavenie jednoduchej aparatúry – stojan, svorka, držiak,...) 

Riešený didaktický problém 

Ako soľ ovplyvňuje teplotu varu a tuhnutia vody? Zvyšuje alebo znižuje teplotu varu a tuhnutia vody? Aký to má 

význam? Kde sa tento jav využíva? Odpovede na tieto otázky nájdete v tejto metodike. 

Dominantné vyučovacie metódy a formy Príprava učiteľa a pomôcky 

• riadené bádanie 

• skupinová forma (5-7 dvojíc žiakov) 

• rozhovor 

 

• merací systém Vernier 

• meracia interfejsová jednotka LabQuest 2 

• notebook so softvérom Logger Pro 3 

• Vernier senzor teploty  

• kahan alebo elektrický varič 

• stojan, svorky, lapák 

• kadička 400ml 

• dve kadičky 200 ml 

• NaCl 

• ľad 
Realizovateľné s aj bez použitia digitálnych nástrojov. 

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov 

Aplikačné úlohy 

Formatívne hodnotenie - Lístok pri odchode 

 

Autori: Anna Pacovská, Mária Babinčáková 
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AKO SOĽ OVPLYVŇUJE TEPLOTU TUHNUTIA A  VARU VODY  

ÚVOD  
Metodika s názvom Ako soľ ovplyvňuje teplotu varu a teplotu tuhnutia vody je zameraná na meranie teploty roztokov 

pomocou počítačom podporovaného experimentu. Metodiku je možné zaradiť do výučby k téme Voda alebo Alkalické kovy 

v 1. roč. gymnázia, resp. 5. roč. gymnázia s osemročným štúdiom, alebo ako laboratórne cvičenie. Úlohy sú úzko spojené 

s každodenným životom.  

Metodiku je možné použiť aj vo výučbe na strednej odbornej škole v rámci vyučovania skupiny odborov 28 Technická a 

aplikovaná chémia vo všetkých odboroch, ja som ju konkrétne použila pri výučbe v  odbore biotechnológia a farmakológia. 

Metodiku je možné použiť aj v rámci teoretického vyučovania v predmete aplikovaná chémia v prvom ročníku. 

PRIEBEH VÝUČBY  

EVOKÁCIA   
Prvá úloha je zameraná na evokáciu, kde žiaci vypĺňajú tajničku. 

Úloha 1. Voda je najrozšírenejšia látka na Zemi a je základnou podmienkou existencie života. Overte si svoje vedomosti 

a doplňte nasledovnú tajničku. 

 

1. Tuhé skupenstvo vody sa nazýva ... 

2. Plynné skupenstvo vody sa nazýva ... 

3. Chemický vzorec kuchynskej soli je ... 

4. Molekula vody je zložená z dvoch  ... 

5. Teplota varu vody je ... 

6. Teplota tuhnutia vody je ... 

7. Chemický názov kuchynskej soli je ... 

8. Teplota, pri ktorej sa kvapalná látka premieňa na 

plynnú sa nazýva teplota ... 

9. Molekula vody obsahuje tri ... 

10. Teplota, pri ktorej sa tuhá látka mení na kvapalnú sa 

nazýva teplota ... 

11. Chemický vzorec vody je ... 

12. Teplota, pri ktorej sa kvapalná látka mení na tuhú sa 

nazýva teplota ... 

Obr. 1 Tajnička 

UVEDOMENIE SI VÝZNAMU  
Hlavnou časťou vyučovacej hodiny sú dve merania. Pred každým meraním žiaci zapíšu svoj predpoklad a následne 

postupujú podľa pokynov v PL. Po každom meraní žiaci zakreslia graf priebehu merania a zapíšu do tabuliek požadované 

hodnoty. 
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Úloha 2. Zapíšte svoj predpoklad. Ako sa zmení teplota topenia ľadu, keď sa posype soľou?  

Teplota topenia ľadu sa znižovať. 

Úloha 3. Prakticky overte svoj predpoklad podľa nasledujúceho postupu. 

Pomôcky:  

•  merací systém Vernier 

• meracia interfejsová jednotka LabQuest 2 

• notebook so softvérom Logger Pro 3 

• Vernier senzor teploty  

• kadička 400ml 

• dve kadičky 200 ml 

• kahan alebo elektrický varič 

• stojan, svorky, lapák

 Chemikálie:  

• NaCl (kuchynská soľ) 

• ľad  

Postup – Meranie 1: 

1. K zapnutému LabQuest-u pripojte senzor teploty a prepojte ho s počítačom, v ktorom spustíte program LoggerPro.  

2. Nastavte rozsah senzora teploty od +10°C do -30°C a nastavte časový interval merania na 180s. 

3. Kadičku naplňte do polovice ľadom a vložte do nej teplotný senzor pripevnený na laboratórny stojan podľa Obr. 2. 

4. Spustite záznam dát, sledujte počiatočnú teplotu. 

5. Po 20 s pridajte do kadičky 1 odmerku cca 25 g soli a za stáleho miešania sklennou tyčinkou sledujte zmeny teploty 

zmesi ľadu a soli. 

6. Po ustálení teploty zmesi (približne po 100 s) pridajte ďalšie množstvo (1 odmerku) soli a opäť miešajte sklennou 

tyčinkou. 

7. Po 180 s ukončite meranie a výsledky zapíšte do Tabuľky 1. 

 

Obr. 2 Aparatúra na meranie 1 

 

Tab. 1 Výsledky merania 1 

 Čas [s] Teplota [°C] 

Teplota na začiatku 0 0 

Teplota po pridaní 1 odmerky NaCl 20 0,2 

Teplota po pridaní 2 odmerky NaCl 100 -10,3 

Teplota na konci merania 180 -15 

Zmena teploty (teplota na konci – 
teplota na začiatku) 

--- 15 
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Úloha 4. Načrtnite graf priebehu vášho merania 1. 

 

Obr. 3 Graf zmeny teploty ľadu po pridaní NaCl 

Poznámka:  

Môže sa stať, že pri meraní dôjde najskôr k miernemu nárastu teploty a až potom k jej poklesu. To môže byť z toho 

dôvodu, že sme soľ nasypali na teplomer a ten príde do kontaktu so soľou ktorá je teplejšia. 

Úloha 5. Zapíšte svoj predpoklad. Ako sa zmení teplota varu vody po pridaní soli?  

Teplota varu vody sa po pridaná soli zvyšuje.  

Úloha 6. Prakticky overte svoj predpoklad podľa nasledujúceho postupu. 

Postup – Meranie 2: 

1. V programe LoggerPro otvorte Nové meranie. 

2. Nastavte rozsah senzora teploty od 20°C do 120°C. 

3. Časový interval nastavte na 300 s (5 min.). 

4. Do oboch 200 ml kadičiek nalejte po 20 ml destilovanej vody. Do jednej z kadičiek pridajte 5 g kuchynskej soli. 

5. Pripravte si aparatúru podľa Obr. 2, nezabudnite ale na kahan (elektrický varič) 

6. Zapáľte kahan a začnite zohrievať vodu v kadičke. Zapnite Zber dát a sledujte zmenu teploty v čase. Po 300 s 

ukončite meranie. Meranie si uložte. Výsledky zapíšte do Tabuľky 2. 

7. Rovnako postupujte aj s kadičkou so zmesou destilovanej vody a kuchynskej soli. Začnite zmes zohrievať. Zapnite 

Zber dát a sledujte zmenu teploty zmesi v čase. Po 300 s ukončite meranie. Meranie si uložte. Výsledky zapíšte do 

Tabuľky 2. 

 

Tab. 2 Výsledky merania 2 

 
Destilovaná voda 

Zmes destilovanej vody a kuchynskej 
soli 

Teplota vzorky na začiatku [°C] 43°C 46°C 

Vzorka dosiahla bod varu pri teplote 
[°C] 

97,0°C 102,2°C 

Vzorka dosiahla bod varu v čase [°C] 124 s 135 s 
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Ukážka grafu z merania: 

 

Obr. 4 Graf zmeny teploty varu vody po pridaní NaCl 

Úloha 7. Doplňte tvrdenia. 

a) Kvapalná voda začne mrznúť a meniť sa na ľad pri teplote 0°C. 

b) Po pridaní soli k ľadovej zmesi, teplota zmesi klesá. 

c) Soľ znižuje teplotu topenia ľadu. 

d) Zmes destilovanej vody a kuchynskej soli dosiahla var pri vyššej teplote ako čistá destilovaná voda. 

e) Soľ zvyšuje teplotu varu vody. 

 

REFLEXIA  
Reflexia pozostáva z niekoľkých aplikačných úloh a z jednej úlohy zameranej na formatívne hodnotenie – Lístok pri 

odchode. V aplikačných úlohách 8 – 10, majú žiaci vysvetliť javy z bežného života. Pri riešení týchto úloh môžu žiaci pracovať 

samostatne alebo v dvojiciach. 

Lístok pri odchode je forma sebahodnotenia a patrí medzi nástroje formatívneho hodnotenia. Žiak vyplnením tohto lístka 

hodnotia vlastnú poznávaciu činnosť a deklarujú svoje poznatky a porozumenie. Túto tabuľku by mali žiaci vypĺňať 

samostatne.  

Úloha 8. Zdôvodnite prečo v zime, keď sú vozovky zľadovatené, cestári ich posypávajú soľou. 

Vozovky sa v zime posypávajú, soľou pretože soľ znižuje teplotu tuhnutia vody. 

Úloha 9. Vysvetlite nasledujúce: Do rovnakých nádob dáme rovnaké množstvo vody. Do jedného hrnca pridáme soľ. Obidve 

nádoby dáme do mrazničky. V ktorej nádobe voda zamrzne skôr?. 

Voda zamrzne skôr v nádobe bez soli, pretože soľ znižuje teplotu tuhnutia vody a slaná voda mrzne pri nižšej teplote 

ako voda neosolená. 
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Úloha 10. Zdôvodnite nasledovné. Na obed si chcete uvariť cestoviny. Dáte zovrieť vodu a nechcete zbytočne strácať čas. 

Kedy pridáte soľ do vody? Na začiatku alebo až keď voda zovrie? 

Soľ do vody s cestovinami pridáme až keď voda začne vrieť, lebo soľ zvyšuje teplotu varu vody. 

Úloha 11. Vyplňte Lístok pri odchode. 

 

3 veci, ktoré som sa dnes naučil   

 

 

2 veci, ktoré považujem za zaujímavé   

 

1 otázku, ktorú mám k tejto téme   

POSTREHY A ZISTENIA Z  VÝUČBY 
Tajničku, ktorá je na začiatku metodiky možno vypĺňať aj počas priebehu meraní – využijeme čas. 

Žiakom robí problémy vysloviť predpoklad. 

Metodika je navrhnutá na 2 vyučovacie hodiny ak žiaci sami merajú pomocou meracieho systému. Ako demonštračný 

pokus učiteľa by to bolo možné stihnúť za 45 minút. 

Množstvá látok v metodike sa dajú prispôsobiť učiteľ nie je viazaný množstvom pridanej vody resp. soli. 

ALTERNATÍVY METODIKY  
Metodiku možno využiť aj v 1. ročníku k téme Chemická väzba, konkrétne Iónová väzba, kryštalické látky. 

Metodiku je možné použiť na hodine laboratórnej techniky na SZŠ pri téme Chladiace zmesi. 

ZDROJE 
Holmquist, D.D., Randall, J., Volz, D.L. (2017). Chemistry with Vernier. Beaverton, USA: Vernier Software & Technology 
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KYPRIACE PRÁŠKY 
Tematický celok / Téma ISCED / Odporúčaný ročník 

Prvky a ich anorganické zlúčeniny 
ISCED 3 / 2.ročník 

2 vyučovacie hodiny 
Ciele 

Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti Žiakom rozvíjané spôsobilosti 

• Rozlíšiť priebeh reakcií vybraných kypriacich práškov 
s octom 

• Rozlíšiť priebeh reakcií vybraných kypriacich práškov 
s vodou 

• Vybrať vhodný kypriaci prášok na základe zloženia 
cesta 

• Sledovať priebeh reakcií pomocou počítačom 
podporovaného zariadenia 

 

• Predpovedať výsledok experimentu 

• Manipulovať s pomôckami/softvérom 

• Pozorovať/merať 

• Zaznamenávať výsledky pozorovania a merania 

• Realizovať výpočty  počas merania 

• Vysvetľovať alebo upravovať experimentálne 
postupy 

• Určovať vzťahy medzi premennými veličinami, 
napr. na základe grafov 

• Určovať presnosť experimentálnych dát 
(identifikovať možné zdroje chýb) 

• Porovnať dáta s hypotézou/predpoveďami 

• Diskutovať o obmedzeniach/predpokladoch 
realizovaného experimentálneho postupu 

• Formulovať závery 

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti  

• Z názvu vytvoriť vzorce solí kyseliny uhličitej 

• Pomocou rovnice zapísať priebeh chemickej reakcie  

• Ovládať prácu s meracím zariadením 

Riešený didaktický problém 

Žiaci sledujú priebeh reakcií vybraných uhličitanov, ktoré sa nachádzajú v kypriacich práškoch. Priebeh týchto 

reakcií sledujú pomocou meracích zariadení a senzora tlaku plynu. Tieto uhličitany reagujú s octom a s vodou 

odlišne. Na základe týchto reakcií vieme určiť, v akom ceste sa majú ktoré kypriace prášky používať. 

Dominantné vyučovacie metódy a formy Príprava učiteľa a pomôcky 

• riadené bádanie 

• skupinová forma (trojice, štvorice) 

 

• meracie zariadenie (+ počítač) 

• senzor tlaku plynu 

• banka (aby do nej zapadol senzor) 

• váhy 

• papierové utierky 

• odmerný valec, lyžička 

• prášok do pečiva 

• sóda bikarbóna 

• salajka 

• voda z vodovodu, horúca voda 

• ocot 
Realizovateľné s použitím digitálnych nástrojov.  

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov 

Formatívne hodnotenie – predikčná karta 

 

Autor: Mária Babinčáková 
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KYPRIACE PRÁŠKY  

ÚVOD  
Metodiku možno zaradiť k téme Uhlík v Anorganickej chémii a svojim obsahom dopĺňa ŠVP. Metodika vhodne dopĺňa aj 

ŠVP v skupine odborov Technická a aplikovaná chémia na stredných odborných školách, kde sa predmet aplikovaná chémia 

vyučuje ako odborný predmet. 

Učitelia aj žiaci metodiku oceňujú keďže spája praktický bežný život s experimentovaním. 

PRIEBEH VÝUČBY  

ZAPOJENIE  
• Žiakov na začiatku v krátkosti oboznámime s cieľmi a priebehom hodiny.  

• Následne im rozdáme PL.  

• Pripomenieme im, aby nič nevypĺňali bez toho, aby im to učiteľ kázal. 

Úloha 1. Zakrúžkujte  v ľavej časti (pred preberaním učiva) svoje predpoklady o každom výroku 

• Žiakom dáme pokyn k vyplneniu predikčnej karty – vypĺňajú ľavú časť – pred preberaním učiva. Majú rozhodnúť  

o pravdivosti tvrdení. 

Poznámka: 

!Upozorníme žiakov, aby odpovedali pravdivo – karta slúži na to, aby sme videli či žiaci pochopili tému, alebo nie! 

Neznámkuje sa! 

 

Pred preberaním učiva Výrok Po preberaní učiva 

Nepravdivý 
výrok 

Pravdivý 
výrok 

Neviem 
rozhodnúť 

 
Nepravdivý 

výrok 
Pravdivý 

výrok 
Neviem 

rozhodnúť 

N P X 
Bublinky v ceste spôsobuje oxidu uhličitý (CO2), ktorý 

sa uvoľňuje z kypriacich práškov 
N P X 

N P X 
Kypriace prášky (sóda, salajka, prášok do pečiva) 

môžeme v receptoch ľubovoľne zamieňať 
N P X 

N P X Bez pridania práškov by nám cesto nevyrástlo N P X 

N P X 
Každé cesto môže dlho stáť pred tým, ako ho vložíme 

do rúry 
N P X 

N P X Tuky môžu ovplyvniť typ pridávaného prášku N P X 

N P X 
Do cesta, ktoré obsahuje len kyslé zložky, je lepšie 

pridávať ako kypriacu zložku sódu bikarbónu 
N P X 

 

SKÚMANIE  

Úloha 2. Prečítajte si nasledujúci text o práškoch na pečenie 

Žiakom dáme pokyn, aby vyplnili všetko až po postup. 

V úvodnom krátkom texte žiaci začínajú skúmať. Zisťujú niečo o kypriacich práškoch a konkrétne o prášku do pečiva, 

sóde bikarbóne a o salajke. V úlohe majú k dispozícii aj reakcie ako reagujú kypriace prášky s vodou a kyselinou octovou 

(octom). 
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Úloha 3. Doplňte tabuľku 1 pomocou informácií na obale a z úlohy 2 a 3: 

Pomocou úlohy 2 majú žiaci vyplniť tabuľku 1 – zloženie kypriacich práškov.  

Tab. 1 Zloženie kypriacich práškov 

 Sóda bikarbóna Prášok do pečiva Salajka 

Zloženie NaHCO3 
NaHCO3 

okysličovadlo 

NH4HCO3 

NH4CO2NH2 

Úloha 4. Označte pomocou „X“, ktorá reakcia bude podľa vás prebiehať rýchlejšie 

Na základe predchádzajúcich úloh žiaci vyslovia predpoklad (hypotézu)  o priebehu reakcií. 

Upozorníme ich, že hypotéza nemusí byť stále správna! Ide o to, ako to oni pochopili. 

Úloha 5. Prečo budeme používať pri meraní senzor tlaku plynu? 

Žiaci majú na základe textu a rovníc napísať, že pri našom pokuse sa bude uvoľňovať CO2, čo je plyn. Preto budeme 

používať senzor tlaku plynu. 

Úloha 6. Uskutočnite meranie 

Žiakom zadáme inštrukcie k meraciemu zariadeniu: 

• pripomenúť, ako sa váži – funkcia TARE 

• pozor na tlak – držať zátku v banke, aby im to nevystrelilo! 

• pri každom meraní používať stále !suché! umyté banky 

• rovnomerne prášok v banke (aj keď je prášku pomerne málo a nemal by to byť problém) 

• ocot = smrad 

• vyrovnať tlak!!! keď dajú zátku na banku, treba ich upozorniť, aby vyrovnali pomocou ventilu tlak – skreslí im to 

výsledky 

• na konci merania - odvzdušnenie = najprv uvoľniť zátku, neuvoľňovať ventil – vyprskne na nich ocot/voda 

• výsledky meraní zapisujú do tabuľky 

Následne prebehne meranie – buď každá skupina urobí všetko, alebo polovica urobí reakcie s vodou a druhá s octom a 

výsledky si vymenia. 

  

Pomôcky: 

• senzor tlaku plynu 

• banka (aby do nej zapadol senzor) 

• meracie zariadenie 

• váhy 

• lyžičky 

• hodinové sklíčko 

• kadička 

Chemikálie: 

• prášok do pečiva 

• sóda bikarbóna 

• salajka 

• voda z vodovodu 

• ocot 

• destilovaná voda 
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Postup práce: 

1. Zapnite zariadenie a pripojte senzor na meranie tlaku 

plynu. 

2. Nastavte si meranie na 60 sekúnd. 

3. Uskutočnite aj meranie so slepým pokusom a do 

prázdnej banky vstrieknite čistú vodu. Nárast tlaku 

zaznamenajte. 

4. Do banky pridajte 0,25g sódy bikarbóny. Uzavrite 

zátkou so senzorom.  

5. Vyrovnajte tlak  vo vnútri banky. 

6. Spustite meranie. Po 10 sekundách otvorte ventil, 

pomocou striekačky pridajte 10ml vody a čo 

najrýchlejšie zatvorte ventil. 

7. Po 60 sekundách je meranie ukončené. 

8. Pozorujte. Od výsledkov odpočítajte hodnotu slepého 

pokus a výsledky zapíšte do tabuľky 3 a 4.  

9. Meranie opakujte s každou kypriacou látkou. 

10. Celý experiment zopakujte ale namiesto vody pridajte ocot.  

 

Tab. 2 Namerané a vypočítané hodnoty ∆p pre reakcie kypriacich práškov s vodou 

Typ prášku p1 p2 p2 - p1 ∆p 

Sóda bikarbóna 98.65 kPa 103.65 kPa 5.00 kPa 0.35 kPa 

Kypriaci prášok 98.83 kPa 105.70 kPa 6.87 kPa 2.22 kPa 

Salajka 98.84 kPa 104.17 kPa 5.33 kPa 0.68 kPa 

Slepý pokus 98.92 kPa 103.57 kPa 4.65 kPa  

p1 = Tlak na začiatku 

p2 = Tlak na konci 

∆p = Rozdiel tlaku 

 

Tab. 3 Namerané a vypočítané hodnoty ∆p pre reakcie kypriacich práškov s octom 

Typ prášku p1 p2 p2 - p1 ∆p n V 

Sóda bikarbóna 98.83 kPa 135.21 kPa 36.38 kPa 31.73 kPa 0,0024 mol 144 cm3 

Kypriaci prášok 98.74 kPa 112.46 kPa 13.72 kPa 9.07 kPa   

Salajka 98.75 kPa 135.62 kPa 36.87 kPa 32.22 kPa   

Slepý pokus 98.92 kPa 103.57 kPa 4.65 kPa    

p1 = Tlak na začiatku 

p2 = Tlak na konci 

∆p = Rozdiel tlaku  

n = množstvo látky 

V = objem vzniknutého CO2 

 

Obr. 1 Aparatúra pre meranie uvoľňujúceho sa tlaku 

plynu 
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Obr. 1 Ukážka grafu 

FÁZA:  VYSVETLENIE (EXPLAIN) 

Úloha 7. Odpovedajte na nasledujúce otázky: 

Žiaci na základe svojich meraní odpovedajú na tieto otázky 

1. Ktorý prášok reaguje najlepšie s vodou? 

Najlepšie s vodou reaguje kypriaci prášok 

Prečo (k úlohe 1)? 

Pretože obsahuje aj okysličovadlo, ktoré vytvára kyslé prostredie 

2. Prečo sóda bikarbóna reaguje s octom lepšie ako kypriaci prášok? 

Obidva prášky obsahujú NaHCO3. Ale sóda obsahuje v rovnakom množstve (0,25 g) viac NaHCO3. V kypriacom 

prášku je aj okysličovadlo, ktoré je pri reakcii s octom zbytočné. 

3. Je možné ľubovoľne v receptoch zamieňať skúmané kypriace prášky? Prečo? 

Z chemického hľadiska nie, pretože majú iné zloženie 

4. Cesto s ktorou látkou môže stáť dlhšie? Prečo? Vyjadrite sa aj k práškom aj k vode a octu. 

Cesto s vodou môže stáť dlhšie. Pri práškoch to závisí od toho, či sú vo vodnom prostredí alebo v kyslom. 

FÁZA:  ROZPRACOVANIE (ELABORATE) 

Úloha 8. Prečítajte si text 

Žiaci si prečítajú text o vínnom kameni, ktorý je v súčasnosti propagovaný ako náhrada kypriacich práškov. 

282



  

  

FÁZA:  HODNOTENIE (EVALUATE) 

Úloha 9. Zakrúžkujte  v pravej časti (po preberaním učiva) svoje zistenia o každom výroku 

Žiaci v závere hodiny vyplnia pravú stranu predikčnej karty. 

Poznámka: 

!Zase upozorníme žiakov, aby odpovedali pravdivo – karta slúži na to, aby sme videli či žiaci pochopili tému, alebo nie! 

Neznámkuje sa! 

Tu si môžeme aj my všimnúť, čo treba zo žiakmi ešte doplniť a vysvetliť. 

 

POSTREHY A ZISTENIA Z  VÝUČBY 
Ak sa merania vhodne rozdelia medzi žiakov, že každá skupina urobí jedno meranie, metodika sa dá stihnúť za 1 

vyučovaciu hodinu. Lepšie je ale, keď meria jedna skupina všetky merania. 

Problematický je pre žiakov výpočet zo stavovej rovnice ideálneho plynu. 

Vynechala by so zmienku o zlúčenine NH4CO2NH2 - nie je v obsahu vzdelávania na SŠ a vyvolávala otázniky. 

ALTERNATÍVY METODIKY  
Alternatívy pre rozšírenie: 

Úloha 10. Vypočítajte 

Či začleníte túto časť s výpočtami do hodiny je už na vás. Ak máte čas, tak môžete, poprípade to môžete dať ako DÚ. 

I. Vypočítajte látkové množstvo uvoľneného CO2 z reakcie (1).  

II. Vypočítajte objem  uvoľneného CO2 z reakcie (1). 

ZDROJE 
Babinčáková, M. (2020). Leavening Agents: The Chemistry of Baking Discovered with a Computer-Based Learning. Journal 

of Chemical Education, 97(4), 1190-1194. doi: 10.1021/acs.jchemed.9b00695 
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PRVKY S2 
Tematický celok / Téma ISCED / Odporúčaný ročník 

Prvky a ich anorganické zlúčeniny 
ISCED 3 / 2.ročník 

Metodika nadväzuje na metodiku Alkalické kovy 
Ciele 

Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti Žiakom rozvíjané spôsobilosti 

• Samostatne vymenovať prvky patriace k druhej 
skupine 

• Odvodiť názov kovov alkalických zemín na základe 
priebehu chemickej reakcie 

• Pomocou aplikácie identifikovať farbu plameňa 
prvkov druhej skupiny 

• Porovnať reakciu horčíka a vápnika s vodou 

• Z postavenia prvkov v PSP porovnať vlastnosti 
prvkov prvej a druhej skupiny 

• Poznať využitie prvkov druhej skupiny v praxi 

• Usporiadať reakcie vápnika do cyklu 

• Zdôvodniť predpis kalciových sirupov pri 
problémoch s dýchacími cestami 

• Analyzovať výsledky obsahu horčíka z odberov krvi 
 

• Manipulovať s pomôckami/softvérom 

• Pozorovať/merať 

• Formulovať závery 

• Diskutovať/obhajovať výsledky/ argumentovať 

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti  

• Orientovať sa v PSP a čítať z nej potrebné informácie 

• Poznať názvy a značky prvkov 

Riešený didaktický problém 

Prvky druhej skupiny sú prvky, ktoré sa vyskytujú v značnom množstve v bežnom živote. Ich výučba pomocou 

výkladu je veľakrát nezaujímavá. Využitie mobilnej aplikácie vo výučbe ponúka možnosť zapojiť moderné 

technológie do výučby. Zároveň si žiaci vedia overiť priebehy chemických reakcií v praxi aj bez použitia 

chemikálií, ktoré sú mnohokrát nedostupné alebo nebezpečné. 

Dominantné vyučovacie metódy a formy Príprava učiteľa a pomôcky 

• riadené bádanie 

• skupinová práca (dvojice-štvorice) 

• INSERT (práca s textom) 

 

• pracovný list pre žiakov 

• tablet, mobil 

• Aplikácia „Beaker“, dostupná pre Android na: 
https://goo.gl/Wo7871 

• Aplikácia „Beaker“, dostupná pre iOS na: 
https://itunes.apple.com/us/app/beaker-by-
thix/id961227503?mt=8 

Realizovateľné s použitím digitálnych nástrojov.  

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov 

Formatívne hodnotenie – sebahodnotiaca karta žiaka 

 

Autor: Mária Babinčáková 
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PRVKY S2  

ÚVOD  
Metodika je svojím obsahom zaradená do 2. ročníka gymnázia do tematického celku „Prvky a ich anorganické zlúčeniny 

– s2 prvky“. Túto aktivitu môžeme zaradiť do vyučovacieho procesu aj pri opakovaní učiva na konci školského roka alebo na 

seminári v 4. ročníku. Žiakom sa práca s aplikáciou Beaker páči, prinesie do hodín chémie niečo nové. Samotná metodika je 

zaujímavá, úlohy sú rôznorodé a žiakov nenudia. 

Táto metodika nadväzuje na metodiku venovanú alkalickým kovom. 

Poznámka:  

V metodike sa využíva mobilná aplikácia „Beaker“, ktorá je voľne dostupná ako pre systém Android, tak aj pre systém 

iOS. Aplikácia je bezplatná. (Poznámka – „beaker“ je po anglicky kadička). 

Najlepšie je, ak si žiaci aplikáciu stiahnu už doma. Preto je potrebné, aby im učiteľ vopred oznámil, že tak majú urobiť. 

Aplikácia pracuje aj bez potreby pripojenia k internetovej sieti, preto už žiaci nebudú potrebovať na hodine prístup na 

internet. 

PRIEBEH VÝUČBY  

ZAPOJENIE  

Úloha 1. Overte nasledujúce tvrdenie pomocou aplikácie „Beaker“ a zapíšte priebeh reakcie všetkých dostupných prvkov: 

Medzi prvky s2 patria Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra. Niektoré z nich sa nazývajú kovy alkalických zemín - Ca, Sr, Ba, Ra. Ich názov 

- kovy alkalických zemín pochádza z toho, že ich zeminy (oxidy) reagujú s vodou za vzniku alkálie (zásady - bázy – hydroxidu). 

Ca + 2H2O → Ca(OH)2 + H2 

Ba + 2H2O → Ba(OH)2 + H2 

 

Poznámka: Vyberte z ponuky dané reaktanty a nechajte ich spolu reagovať. 

Poznámka:  

Je potrebné prečítať si text s porozumením. Niektorí žiaci si neuvedomia, že majú nechať reagovať oxidy prvkov a nie 

samotný prvok.  

Postup na prácu s aplikáciou: 

1. Kliknite na krúžok na obrazovke a zobrazí sa vám ponuka prvkov a zlúčenín. 

2. Vyberte vodu. Tá vám spadne akoby na dno kadičky. 

3. Znova kliknite na krúžok a vyberte potrebný prvok. Ten tiež spadne na dno a zreaguje s vodou. 
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SKÚMANIE  

Úloha 2. Porovnajte reakciu vody s horčíkom a reakciu vody s vápnikom pomocou aplikácie „Beaker“. Reakcia s horčíkom 

potrebuje mierne zahriať. 

Ca + 2H2O → Ca(OH)2 + H2 

Mg + 2H2O → Mg(OH)2 + H2 

Vápnik reaguje s vodou za vzniku hydroxidu. Horčík s vodou reaguje búrlivejšie.  
Poznámka: Látku zahrejete tak, že zo spodnej pravej strany vysuniete špirálu. Potom ju nezabudnite vypnúť! 

   

Poznámka:  

Žiaci môžu aj uviesť dôvod prečo aby reagoval horčík s vodou je potrebné zahriatie resp. dodanie energie. 

Úloha 3. Porovnajte (pomocou symbolov > < = ) vybrané vlastnosti prvkov prvej a druhej skupiny. 

 

a) Počet valenčných elektrónov prvkov I. skupiny < Počet valenčných elektrónov prvkov II.skupiny 

b) Atómový polomer prvkov I. skupiny  > Atómový polomer prvkov II.skupiny 

c) Pevnosť kovovej väzby prvkov I. skupiny <  Pevnosť kovovej väzby prvkov II.skupiny 

d) Reaktivita prvkov I. skupiny > Reaktivita prvkov II.skupiny  

e) Teplota topenia prvkov I. skupiny < Teplota topenia prvkov II.skupiny 

f) Elektronegativita prvkov I. skupiny < Elektronegativita prvkov II.skupiny 

 

 

 

H  

Li Be 

Na Mg 

K Ca 

Rb Sr 

Cs Ba 

Fr Ra 
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Úloha 4. Overte zafarbenie plameňa prvkami s2. Tie podobne, ako prvky s1 farbia plameň charakteristickou farbou. Výsledky 

zapíšte. 

Prvok Farba plameňa 

Be -- 

Mg biela 

Ca tehlovočervená 

Sr karmínovočervená 

Ba zelená 

Ra karmínová 

Poznámka: Farbu plameňa v aplikácii overíte tak, že si vyberiete daný prvok a niekoľko krát po ňom prejdete s plameňom. 

 

Postup: 

1. Otvoríme aplikáciu Beaker. Klikneme na krúžok a otvorí sa nám ponuka chemikálií. 

2. Vyberieme z ponuky chemikáliu, ktorú potrebujeme. 

3. Ak prejdeme prstom po obrazovke, objaví sa plameň.  

4. Priložíme plameň ku prvku a ak prvok farbí plameň, uvidíme to na obrazovke. 

 

 

Poznámka:  

Farby, ktoré vykresľuje aplikácia nie sú 100% totožné s farbou ktorú vidíme pri tradičnej plameňovej skúške. Len na to 

žiakov upozorníme, aby nemali skreslenú predstavu. 

Úloha 5. Vytvorte z nasledujúcich reakcií cyklus a znázornite ho do rámčeka. Vypíšte, ktoré z reakcií sa využívajú v bežnom 

živote. 

CaO (pálené vápno)
H

2
O

 Ca(OH)2 (hasené vápno) 

CaCl2 
Elektrolýza

 Ca 

Ca(OH)2 
CO

2

 CaCO3 (vápenec), (tvrdnutie malty) 

Ca 
O

2

 CaO 

CaCO3 
HCl

 CaCl2 

 

Reakcie z bežného života sú zvýraznené tučným písmom. 
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Poznámka:  

Žiaci môžu po vyriešení prvej časti úlohy (cyklus) zabudnúť na riešenie druhej časti (výber reakcií z bežného života). 

Reakcie sa môžu v pracovnom liste očíslovať a žiaci budú do cyklu vpisovať len čísla, avšak precvičovanie zápisu reakcií 

ako aj vzorcov zlúčenín v žiakoch len upevňuje preberané učivo. Keďže je to cyklus, žiaci môžu začať v ktoromkoľvek bode. 

Začiatok v Ca (samotný prvok) je ale trochu viac logickejší a systematickejší. 

Úloha 6. Prečítajte si nasledujúci text. Ku každej vete napíšte znak: 

  -  ak je daná informácia pre vás známa,    -  ak ste danú informáciu vedeli ale pozmenenú,   - ak ste sa dozvedeli 

novú informáciu,  - ak danej informácii nerozumiete 

 Berýlium, stroncium a bárium sú prvky, ktoré sa vzhľadom na svoju vysokú reaktivitu nevyskytujú v prírode voľné. 

Nájdeme ich iba vo forme dvojmocných zlúčenín Xy2+.  

 Berýlium môžeme nájsť aj v drahých kameňoch, napr. v smaragde a akvamaríne. Podobne ako iné prvky s2 je 

berýlium zo zdravotného hľadiska veľmi rizikové.  

 Horčík a vápnik sú významné biogénne prvky pre naše telo. Vápnik hrá dôležitú úlohu pri správnej funkcii svalov 

a nervového systému. Ukladá sa do kostí pomocou vitamínu D. Nedostatok vápnika spôsobuje vážne poškodenia kostí. 

Horčík pôsobí tlmivo na nervový systém. Mierni depresie a priaznivo pôsobí na predmenštruačný syndróm. Je súčasťou 

rastlinného farbiva chlorofyl. 

 Stroncium, teda jeho zlúčeniny sa využívajú pri výrobe pyrotechniky. Jeho bežné izotopy sú úplne neškodné, ale 

stretávame sa aj s rádioaktívnymi izotopmi, ktoré vznikajú napr. pri výbuchu atómovej bomby. 

  Bárium je vzácne, vo vesmíre na 1 atóm bária pripadá 8 miliárd atómov vodíka. Najvýznamnejšou zlúčeninou bária 

je síran bárnatý (BaSO4). Má vysokú hustotu, preto sa využíva pri ťažbe ropy, kedy sa pri vyčerpaní väčšiny ropy z ložiska 

vtláča suspenzia síranu bárnatého do vrtu. Ten klesá a vytláča zvyšky ropy k povrchu. Dôležitou úlohou tejto zlúčeniny je aj 

to, že absorbuje množstvo röntgenového žiarenia. Pri röntgenovom snímkovaní tráviaceho traktu vypije pacient suspenziu 

s touto zlúčeninou a po niekoľkých minútach možno získať kvalitnú snímku. Na druhej strane sa tiež pridáva do omietok, aby 

absorboval prebytočné žiarenie a tak čiastočne chránil personál nemocnice.  

 Rádium je vysoko rádioaktívne a preto práca s ním je veľmi nebezpečná. Dohaduje sa, že rádioaktivita bola jedným 

z dôvodov, prečo Mária Curie-Sklodowska (významná poľská vedkyňa) zomrela na leukémiu. 

Poznámka:  

Táto úloha rozvíja a prehlbuje u žiakov čítanie s porozumením. Text nie je práve najkratší ale nenechajte sa uprosiť žiakmi 

aby sa niektorá časť vynechala. Všetky informácie sú zaujímavé a prepojené s bežným životom. 

Úloha využíva metódu INSERT. Táto metóda sa využíva najmä pri práci s odborným textom a využíva jednoduché 

symboly. Pomocou nich žiak vyjadruje svoj vzťah k informáciám v texte. Takto si ujasní dôležité informácie z náučného textu.  

Problematický je pojem „dvojmocné zlúčeniny“. Niektorí žiaci sa môžu na to pýtať. 
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VYSVETLENIE  

Úloha 7. Opýtajte sa učiteľa na fakty, pri ktorých ste mali . Následne si celý text prečítajte ešte raz a znova napíšte znaky 

ako v úlohe 6. 

Poznámka:  

V tejto časti je dôležité vrátiť sa k pojmom pri ktorých majú žiaci otázniky, to znamená že im nerozumejú. Nemôžeme 

nechať nejasné informácie nezodpovedané. 

ROZPRACOVANIE  

Úloha 8. Pomocou nasledujúceho textu zdôvodnite, prečo lekári pri problémoch s dýchacími cestami a kašľom predpisujú 

sirup Calcium-chloratum. 

Povrch celej dĺžky dýchacej trubice v ľudskom tele je pokrytý riasinkami, ktoré pomáhajú čistiť dýchacie cesty od rôznych 

prachových častíc, alergénov, baktérií a hlienu. Práve tieto riasinky sú vyživované kalciom (vápnikom) a jeho koncentrácia 

zohráva dôležitú úlohu pri ich funkcii a pohybe. Samotný kašeľ a nutkanie na kašeľ sú spôsobené prítomnosťou nežiaducich 

látok v dýchacích cestách. Kmitajúce riasinky majú za úlohu vytláčať hlien smerom nahor, a tým zabezpečujú vyčistenie 

dýchacieho traktu. Tento čistiaci mechanizmus závisí od počtu, sily a aktivity riasiniek. 

 

Riešenie: Počas problémov s dýchacími cestami musia riasinky vydávať väčšiu námahu na odstránenie hlienu a nečistôt 

z dýchacích ciest pomocou kmitania.  Riasinky sú vyživované vápnikom, ktorý sa nachádza práve v sirupe calcium-chloratum.  

Poznámka:  

K riešeniu tejto úlohy nemusia mať žiaci takmer žiadne predchádzajúce vedomosti z tejto oblasti. Úloha je zameraná na 

prácu s textom a čítanie s porozumením. Žiaci si majú dôkladne prečítať text a na základe neho odpovedať na otázku.  

Úloha 9. Pomôžte Oddeleniu klinickej biológie vyhodnotiť výsledky odberov krvi. V tabuľke 1 sa nachádzajú hodnoty, podľa 

ktorých vyhodnocujú laboranti výsledky v našom laboratóriu. Pomocou tejto tabuľky stanovte diagnózu pacientov 

v tabuľke 2. Výsledky zapíšte do tabuľky 2. 

 

Tab. 1 Referenčné hodnoty Oddelenia klinickej biochémie (Horčík – Mg) 

Parameter Vek od* do* jednotky 

Horčík (Mg) 
Referenčné hodnoty 

Oddelenie klinickej biochémie 

0 – 4 mesiace 0,60 0,90 mmol/l 

4 mesiace – 6 rokov 0,70 0,95 mmol/l 

6 – 18 rokov 0,65 0,90 mmol/l 

> 18 rokov 0,70 1,10 mmol/l 
*Pacienti pod referenčnú hodnotu trpia nedostatkom horčíka (hypomagneziéma), pacienti nad referenčnou hodnotou trpia nadbytkom horčíka 
(hypermagneziéma). 

 

Tab. 2 Výsledky odberov krvi  pacientov 

Meno pacienta Vek Výsledok testu krvi (horčík) Diagnóza 

Karol 23 rokov 0,8 mmol/l zdravý 

Júlia 15 rokov 0,4 mmol/l hypomagneziéma 

Oliver 2 týždne 0,85 mmol/l zdravý 

Ema 3 roky 1,01 mmol/l hypermagneziéma 
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Anna 87 rokov 0,55 mmol/l hypomagneziéma 

Andrej 30 rokov 0,65 mmol/l hypomagneziéma 

Eva 44 rokov 0,88 mmol/l zdravý 

Poznámka:  

V úlohe sa využíva práca s tabuľkami.  

HODNOTENIE: 

Úloha 10. Zodpovedajte na otázky v tabuľke. Svoju odpoveď vyznačte pomocou symbolu „X“. 

 Veľmi dobre S určitými chybami Ešte mi to nejde 

Viem od čoho je odvodený názov kovov alkalických zemín    

Poznám ako prvky s2 farbia plameň     

Z dostupných reakcií zostavím cyklus po sebe idúcich reakcií    

Poznám využitie prvkov s2 v praxi    

Viem si odvodiť, prečo lekár predpisuje sirup proti kašľu    

Viem analyzovať tabuľku s referenčnými hodnotami pre horčík    

Z dostupných údajov viem vyčítať diagnózu pacienta    

POSTREHY A ZISTENIA Z  VÝUČBY 
Metodika sa dá využiť aj na konci školského roka pri opakovaní celoročného učiva. 

V rámci metodiky možno začleniť aj praktickú ukážku plameňových skúšok čo si ale vyžaduje viac času. 

U prospechovo slabších žiakov je problematické realizovať túto metodiku na jednej vyučovacej hodine. 

Ak používate staršiu verziu programu Word, úlohu 3 vám môže rozhádzať. 

Problematickejšia je úloha č. 5 - vyžaduje logické operácie a čas. Žiaci majú problém si predstaviť čo znamená vytvoriť 

cyklus z reakcií – potrebné vysvetlenie od učiteľa. 

Úloha č.6 obsahuje väčšie množstvo textu, ktoré môže niektorých žiakov odradiť, ale veľmi pekne rozvíja čítanie 

s porozumením.  

ZDROJE 
Kmeťová, J., Skoršepa, M., Mäčko, P. (2012). Chémia pre 2. ročník gymnázia so štvorročným štúdiom a 6. ročník gymnázia 

s osemročným štúdiom. Bratislava: EXPOL PEDAGOGIKA. 

THIX. Beaker. [vid. 2018-07-26]. Dostupné z:https://play.google.com/store/apps/details?id=air.thix.sciencesense.beaker 

Onkologický ústav svätej Alžbety. Oddelenie klinickej biochémie - Referenčné hodnoty [Dátový súbor]. Dostupné z: 

http://www.ousa.sk/_img/Documents/okb/Referencne_hodnoty_OKB.pdf 
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VÁPNIK A JEHO ZLÚČENINY   
Tematický celok / Téma ISCED / Odporúčaný ročník 

Prvky a ich anorganické zlúčeniny/Kovy alkalických 
zemín  

ISCED 3 / 2. ročník, 4. ročník  

Ciele 

Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti Žiakom rozvíjané spôsobilosti 

• Aplikovať vedomosti zo všeobecnej chémie pri 
určovaní základných fyzikálnych a chemických 
vlastností kovov alkalických zemín, napr. lesk, 
tvrdosť, hustota, tvorba katiónov, oxidačné číslo, 
reaktivita, elektronegativita, redukčné účinky  

• Porovnať základné fyzikálne a chemické vlastnosti 
alkalických kovov a kovov alkalických zemín  

• Vymenovať prírodné zdroje horčíka a vápnika 
(napr. vápenec, magnezit, sadrovec)  

• Vysvetliť význam a vplyv iónov Ca2+, Mg2+ na ľudský 
organizmus a ich zdroje  

• Uviesť príklad použitia horčíka a zlúčenín CaO, 
Ca(OH)2, CaCO3 v praxi  

• Zapísať chemickou rovnicou a vysvetliť chemickú 
podstatu výroby páleného vápna a haseného 
vápna, tvrdnutia malty, vzniku krasových útvarov  

• Vysvetliť, ako dokážeme prítomnosť kovov 
alkalických zemín v zlúčeninách  

• Vytvoriť systémové diagramy predstavujúce 
kolobeh vápnika v prírode  

• Zapísať chemickými rovnicami chemické deje 
z príslušného systémového diagramu  

• Napísať do systémových diagramov vzorce 
a reakčné podmienky, ktoré vyjadrujú správne 
vzťahy medzi reakciami vápnika a jeho zlúčenín  

• Vybrať správne reakcie zo systémového diagramu 
medzi vápnikom a jeho zlúčeninami  

• Spôsobilosť analyzovať 

• Spôsobilosť porovnávať  

• Spôsobilosť syntetizovať vedomosti  

• Spôsobilosť riešiť problémy  

• Spôsobilosť spolupracovať a komunikovať  

• Spôsobilosť tvoriť závery  

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti  

• Orientovať sa v PSP a čítať z nej potrebné informácie  

• Poznať periodicitu vybraných vlastností prvkov v PSP  

• Poznať typy a zápisy chemických reakcií anorganických zlúčenín  

Riešený didaktický problém 

Učivo anorganickej chémie je pre žiakov náročné na zapamätanie. Pracovný list obsahujúci úlohy využívajúce 
tvorbu, analýzu či dopĺňanie systémových diagramov posilňuje kognitívne porozumenie u žiakov 
a napomáha im zapamätať si poznatky dlhodobo. Systémové diagramy umožňujú žiakom hlbšie porozumieť 
súvislostiam medzi pojmami, vzťahmi medzi reaktantmi, produktmi a chemickými reakciami.  

Dominantné vyučovacie metódy a formy Príprava učiteľa a pomôcky 

• Metóda SATL (Systemic Approach to Teaching and 
Learning) – Systémový prístup k vyučovaniu 
a vzdelávaniu  

• Práca s textom a schémami  

• Riadený rozhovor  

• Počítač, prístup na internet  

• Pracovný list: s2 prvky   

• PSP  

• Chemické tabuľky  
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• Individuálna práca žiakov  

• Skupinová forma (dvojice žiakov)  

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov 

Pre overovanie splnenia cieľov sa použije hodnotenie žiakov prostredníctvom testu.  

 

Autor: Dominika Šoltysová  
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VÁPNIK A JEHO ZLÚČENINY   

ÚVOD  
Cieľom metodiky je získanie a upevnenie poznatkov o fyzikálnych vlastnostiach s2 prvkov, ich využití, príprave 

a chemických vlastnostiach s2 prvkov a ich zlúčenín. Dôraz sa kladie na reakcie, ktoré sú súčasťou kolobehu vápnika 

v prírode a reakcie, ktoré človek využíva aj v bežnom živote. Chemické reakcie sú v pracovnom liste zaradené do 

systémových diagramov. Systémové diagramy umožňujú lepšie prezentovať vzájomné vzťahy medzi kovmi alkalických 

zemín tu reprezentovaných vápnikom a jeho zlúčeninami. 

Žiakom sú najskôr predložené úlohy pomocou ktorých si zopakujú základnú charakteristiku, vlastnosti a využitie s2 

prvkov a ich zlúčenín a potom úlohy, v ktorých sa od žiakov vyžaduje, aby vytvorili či analyzovali systém medzi reaktantmi, 

produktmi a reakčnými podmienkami. Uvedené metodiky prehlbujú schopnosti žiakov pracovať s textom, schémami, 

kriticky analyzovať informácie a syntetizovať ich pri riešení menej tradičných úloh. Netradičné úlohy podporujú rozvoj 

schopností žiakov diskutovať, komunikovať, argumentovať, overovať si svoje tvrdenia, vyvodzovať závery.  

PRIEBEH VÝUČBY  
Učiteľ rozdá žiakom pracovné listy. Úlohy 1 – 5 sú zamerané na individuálnu prácu žiakov, pri ktorých využívajú svoje 

teoretické poznatky o vlastnostiach s2 prvkov, pri úlohách 6 – 11 môžu pracovať samostatne aj vo dvojiciach, diskutovať 

a vymieňať si svoje postrehy. Postupujú podľa pokynov zadaných v pracovnom liste a realizujú jednotlivé úlohy. Pri časovej 

dotácii 45 minút je vzhľadom na množstvo úloh možné niektoré úlohy ponechať na domácu prípravu žiakov.  

EVOKÁCIA  (CCA 8  MIN.): 
Na úvod pracovného listu je zaradená úloha, pomocou ktorej si žiaci majú zopakovať základnú charakteristiku s2 

prvkov.  

Úloha 1. Napíšte názvy a značky prvkov 2. skupiny. Určte, ktoré prvky patria do skupiny kovov alkalických zemín. Zapíšte  

všeobecnú elektrónovú konfiguráciu valenčnej vrstvy s2 prvkov a pomocou rámčekovej schémy zakreslite 

obsadenie valenčnej vrstvy.  

Pomocou periodickej tabuľky prvkov napíšeme 

názvy a značky prvkov 2. skupiny a napíšeme 

všeobecnú elektrónovú konfiguráciu valenčnej 

vrstvy s2 prvkov s rámčekovou schémou.  

Názvy a značky prvkov: berýlium Be, horčík 

Mg, vápnik Ca, stroncium Sr, bárium Ba, rádium 

Ra. 

Medzi kovy alkalických zemín patria: vápnik, 

stroncium, bárium, rádium.  

Všeobecná elektrónová konfigurácia valenčnej 

vrstvy: ns2; n = číslo periódy 

Rámčeková schéma:  

                                  Obrázok 1: Periodická tabuľka prvkov 
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UVEDOMENIE SI VÝZNAMU  (CCA 21  MIN.): 
V hlavnej časti návrhu metodiky si zopakujeme charakteristické vlastnosti s2 prvkov a pomocou systémových 

diagramov chemické reakcie vápnika a jeho zlúčenín.  

Úloha 2 je zameraná na porovnávanie vlastností prvkov 1. a 2. skupiny. Vyžaduje teoretické poznatky o vlastnostiach 

prvkov oboch skupín a umožňuje hlbšie pochopenie či upevnenie týchto poznatkov.  

Úloha 2. Porovnajte pomocou symbolov > ˂ = vybrané vlastnosti s1 a s2 prvkov (prvkov 1. a 2. skupiny).  

 

 

a) počet valenčných elektrónov prvkov 1. skupiny         ˂      počet valenčných elektrónov prvkov     

       2. skupiny  

b) atómový polomer prvkov 1. skupiny                > atómový polomer prvkov 2. skupiny  

c) reaktivita prvkov 1. skupiny                  > reaktivita prvkov 2. skupiny  

d) teplota topenia prvkov 1. skupiny       ˂       teplota topenia prvkov 2. skupiny  

e) elektronegativita prvkov 1. skupiny       ˂    elektronegativita prvkov 2. skupiny  

 

 

Úloha 3 je zameraná na reprodukovanie vedomostí o vlastnostiach kovov alkalických zemín, ich zlúčenín či o význame 

biogénnych prvkov pre človeka.  

Úloha 3. Zakrúžkujte správne tvrdenia o kovoch alkalických zemín.  

a) Atómy kovov alkalických zemín majú vo svojich zlúčeninách vždy oxidačné číslo II.  

b) Atómy kovov alkalických zemín môžu ľahko vytvárať katióny.  

c) Mg sa nezúčastňuje fotosyntézy na rozdiel od Ca.  

d) Horčík je najreaktívnejší prvok II.A podskupiny.  

e) Vápnik je v ľudskom tele dôležitý, pretože je významný pri zrážaní krvi. 

f) Vápnik reaguje s vodou len pri vyššej teplote.  

g) CaSO4 spôsobuje prechodnú tvrdosť vody, ktorá sa odstraňuje pridaním sódy.  

Poznámka: 

Pri hľadaní správnych odpovedí žiaci zdôvodňujú, prečo daná možnosť nie je správna, resp. prečo vybral inú možnosť za 

správnu.  

Úloha 4 je zameraná na individuálnu prácu žiakov – ich návrh na chemický postup pri identifikovaní neznámych látok. 

V tejto úlohe analytického charakteru by žiaci mali navrhnúť identifikáciu látok pomocou plameňových skúšok. Žiaci majú 

ovládať ako sfarbujú jednotlivé katióny nesvietivú časť plameňa a na základe farebnej zmeny určiť, o aký prvok ide.  

Úloha 4. V troch skúmavkách sú bezfarebné roztoky Ca2+, Sr2+, Ba2+. V každej skúmavke je rovnaké množstvo jednej 

z uvedených látok. Žiadny z roztokov nemá charakteristickú vôňu. Navrhnite, ako by ste mohli zistiť, v ktorej 

skúmavke je roztok Ca2+, Sr2+, Ba2+.  
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Roztoky obsahujú katióny kovov alkalických zemín, ktoré odlišne sfarbujú plameň 

kahana. Na identifikáciu roztokov uskutočníme plameňovú skúšku, pri ktorej roztok s Ca2+ 

sfarbí plameň na tehlovočerveno, Sr2+ na karmínovočerveno a Ba2+ na svetlozeleno.  

 

 

 

 

 

Poznámka: 

Môžeme mať pripravené roztoky Ca2+, Sr2+ a Ba2+ v skúmavkách a predviesť experiment, ktorý navrhnú žiaci. 

Plameňovú skúšku môžeme robiť pomocou platinového drôtika, ale platinový drôtik výborne nahradia aj rozprašovače 

s roztokmi.  

Ako alternatívu k demoštračnému experimentu môžeme žiakom premietnuť video s plameňovými skúškami na dôkaz 

katiónov vápnika:  https://www.youtube.com/watch?v=xe1Nf_KT2Wc, prípade využiť aplikáciu Beaker 

(https://play.google.com/store/apps?hl=sk).   

Úloha 5 zameraná na porozumenie vyžaduje od žiakov vedomosti o praktickom význame zlúčenín vápnika.  

Úloha 5. Priraďte k chemickým zlúčeninám vápnika ich praktické využitie.  

Zlúčenina vápnika/ 

Praktické využitie  

   Ca(OH)2     CaCO3 CaSO4.1/2H2O CaO 

Príprava haseného 

vápna 

   X 

Výroba páleného 

vápna 

 X   

Príprava vápennej 

malty (zmes 

haseného vápna, 

piesku a vody)  

X 

 

   

Výroba sadry na 

zlomeniny 

  X  

 

Poznámka: 

V tejto úlohe sa možno jednotlivo venovať jednotlivým významom, nie je ale potrebné písať chemické reakcie, keďže 

chemickým reakciám sa venujú nasledujúce úlohy.  

Úloha 6 je zameraná na porozumenie výroku vysvetľujúceho vznik krasových javov (kvapľov).  

Úloha 6. Prečítajte si nasledujúci text: Všetky uhličitanové horniny sa rozpúšťajú vo vode (obsahujúcej malé množstvo 

oxidu uhličitého) na rozpustný hydrogenuhličitan vápenatý, z ktorého sa hmota uhličitanu vápenatého znovu 

vylučuje v podzemných jaskyniach v podobe kvapľov.  

Zapíšte priebeh tejto reakcie. Ako sa nazýva kryštalická modifikácia, ktorá je popísaná v tejto úlohe?  
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Rovnica chemickej reakcie: CaCO3 + H2O + CO2 ↔ Ca(HCO3)2  

Kryštalická modifikácia popísaná v úlohe: kalcit.  

Poznámka: 

V uvedenej reakcii spočíva podstata krasových javov. Pre priblíženie niektorých pojmov (krasové útvary, vápenec, 

kalcit, aragonit ...) možno použiť tento obrazový materiál: https://www.wikiwand.com/sk/V%C3%A1penec.   

Úloha 7 zaujímavým spôsobom opisuje kolobeh vápnika v prírode. Je príkladom úlohy, ktorá dokazuje, že aj chemické 

rovnice zapísané pomocou chemických značiek a vzorcov môžu byť zaujímavé a znázorňujú praktické činnosti, s ktorými sa 

žiaci často stretávajú neuvedomujúc si ich chemickú podstatu. Úloha rozvíja čitateľskú gramotnosť žiakov a zostrojenie 

systémového diagramu posilňuje pochopenie vzájomných vzťahov medzi zlúčeninami vápnika. Je to úloha zameraná na 

individuálnu prácu žiaka. 

Úloha 7. Prečítajte si nasledujúci text o kolobehu vápnika v prírode. Na základe textu zostrojte trojuholníkový systémový 

diagram obsahujúci chemické reakcie a reakčné podmienky jednotlivých etáp tvorby omietky.    

Vápenná omietka je rafinovaným spôsobom prenesená krása vápencového útesu na naše steny. Chráni stenu pred 

poveternostnými vplyvmi. Celý proces omietania má tri etapy. Každá z nich, ale najmä všetky tri dohromady sú peknou 

ilustráciou toho, že napriek intenzívnemu negatívnemu pocitu, ktorý si väčšina z nás odniesla z hodín chémie, aj chemické 

rovnice a nimi zapísané reakcie môžu byť zaujímavé. 

 V prvej etape sa vápenec, t.j. uhličitan vápenatý vo vápenke termicky rozkladá pri teplote okolo 1000 °C na oxid 

vápenatý a oxid uhličitý. Táto nudne vyzerajúca chemická reakcia hovorí celkom zaujímavú vec, a to, že výrazným 

zahrievaním vápenca vzniká pálené vápno, ktoré zostane na mieste, a bežný plyn – oxid uhličitý, ktorý unikne do vzduchu. 

Pálenie neznamená v tomto prípade horenie, pálené vápno nevzniká horením, ale zohrievaním vápenca.  

V druhej etape sa na pálené vápno naleje voda, čím vznikne hydroxid vápenatý za uvoľnenia tepla. Táto nudne 

vyzerajúca chemická reakcia hovorí opäť celkom zaujímavú vec, že ak zmiešame pálené vápno s  vodou, vznikne hasené 

vápno. Hasenie neznamená v tomto prípade hasenie ohňa, ale naliatie vody na niečo, čo nehorí a nikdy nehorelo.  

Hasené vápno je mazľavé a lepkavé. Preto sa dá pomerne dobre nanášať na steny múrov. Nuž, a keď sa tam nanesie, 

nastáva tretia etapa celého procesu. Hasené vápno reaguje s oxidom uhličitým prítomným vo vzduchu a výsledkom tejto 

reakcie je opäť uhličitan vápenatý, ktorým sme začínali a voda. Táto nudne vyzerajúca chemická reakcia hovorí celkom 

zaujímavú vec, že na vzduchu sa hasené vápno mení na kameň (vápenec).  

Mimoriadne dôležitou vlastnosťou tohto procesu je, že výsledný uhličitan vápenatý zostáva prilepený k stene, resp. 

k mnohým iným materiálom, na ktoré vápno je nanesené. Preto omietka zo steny nepadá. Ale nedrží to nekonečne pevne 

a nekonečne dlho. Preto omietka občas padá. 

 

Systémový diagram: 
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Poznámka: 

Je vhodné, aby si každý žiak prečítal text sám, o texte uvažoval a následne sám pracoval na systémovom diagrame.  

Pri tejto úlohe môžeme použiť niektorý/é z týchto obrazových materiálov približujúcich podstatu vyššie uvedených 

dejov:  http://www.dolvap.sk/#produkty, http://podzemi.solvayovylomy.cz/prirucka/vapcem/vapcem.htm,  

https://www.youtube.com/watch?v=7q4Pj_GNYA4. Podľa možností tiež možno využiť a žiakom demonštrovať minerály 

a horniny s obsahom vápnika alebo využiť aplikáciu Beaker, v ktorej možno niektoré reakcie zrealizovať 

(https://play.google.com/store/apps?hl=sk).  

Úloha 8 podobne ako predchádzajúca opisuje kolobeh vápnika v prírode, no zahŕňa viac reakcií a žiaci majú vytvoriť 

päťuholníkový systémový diagram, resp. usporiadať uvedené reakcie tak, aby vytvorili uzavretý cyklus. V závere znovu 

dáva do povedomia reakcie, ktoré sa využívajú aj v bežnom živote. 

Úloha 8. A) Vytvorte päťuholníkový diagram z nasledujúcich rovníc chemických reakcií vápnika a jeho zlúčenín.   

B)   Vypíšte rovnice chemických reakcií, ktoré sa využívajú v stavebníctve.  

A)   CaO (pálené vápno) + H2O → Ca(OH)2 (hasené vápno)  

       CaCl2 → Ca + Cl2 (elektrolýza taveniny)    

       Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O (tvrdnutie   

       malty)  

       2Ca + O2 → 2CaO  

       CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2 + H2O 

 

 

 

 

 

 

 

B)   Rovnice chemických reakcií, ktoré sa využívajú v stavebníctve:    

CaO + H2O → Ca(OH)2 

Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O  

Poznámka: 

Rovnako ako predchádzajúcu úlohu, aj túto možno doplniť niektorým z obrazových materiálov uvedených v poznámke 

k úlohe 7.   

Úloha 9 je jednoduchšia úloha, ktorá slúži na upevnenie poznatkov o chemických reakciách vápnika a jeho zlúčenín. 

Žiaci majú doplniť zlúčeniny alebo reakčné podmienky reakcií. S väčšinou chemických reakcií sa stretli pri predchádzajúcich 

úlohách.  

Úloha 9. Doplňte do diagramov chýbajúce zlúčeniny vápnika alebo príslušné reakčné podmienky.  
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Poznámka: 

Z hľadiska metódy SATL ide o systémové otázky na dopĺňanie, v ktorých žiaci dopĺňajú neúplnú systémovú štruktúru 

o chýbajúce látky. Tieto úlohy hodnotia výsledky vzdelávania žiakov na úrovni syntézy. Táto úloha je vhodná na zaradenie 

skupinovej formy výučby, pri ktorej učiteľ zvolí rozdelenie žiakov do 4 skupín, pričom každá skupina komunikuje o  určitej 

schéme a – d a následne si informácie zdieľajú. Učiteľ tak môže dosiahnuť, aby v rámci skupinovej práce žiaci viac 

komunikovali. Rozdelenie do skupín, komunikácia v rámci skupiny a následné zdieľanie informácií však predľži čas na 

realizáciu metodiky.  

V možnosti a) a c) je potrebné žiakov upozorniť, že reakcia Ca + CO2 prebieha za vzniku CaCO3, ale táto reakcia prebieha 

dvojstupňovo: Ca + CO2 → CaO + CO  

               CaO + CO2 → CaCO3 

V možnosti b) pri dopĺňaní Na2CO3 v reakcii s CaCl2 môžeme žiakov k správnej odpovedi naviesť poznámkou, že ide 

o substitučnú reakciu.  

V nasledujúcej úlohe venujeme pozornosť reakčným podmienkam reakcií. Žiak má vybrať systémový diagram, ktorý 

vyjadruje správny priebeh chemických reakcií. Pri posudzovaní systémových diagramov má žiak analyzovať každú 

chemickú reakciu, vylúčiť nesprávne chemické reakcie a vybrať korektný zápis.  

Úloha 10. Určte, ktorý z diagramov vyjadruje správny priebeh chemických reakcií medzi vápnikom a jeho zlúčeninami. Svoj 

výber zdôvodnite.  
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Poznámka: 

Žiaci majú zdôvodniť svoj výber. Správny diagram je b). V diagrame a) sú zakrúžkované nesprávne uvedené činidlá 

alebo podmienky, ktoré by mali žiaci odhaliť, resp. na ktoré by ich mal učiteľ upozorniť.  

 

REFLEXIA (CCA 10  MIN.): 
Žiaci sa v predchádzajúcich úlohách naučili pracovať so systémovými diagramami a tiež si osvojili niekoľko chemických 

reakcií prebiehajúcich medzi vápnikom a jeho zlúčeninami. Úloha 11 overuje správne pochopenie týchto vzťahov. Je 

zameraná na radenie do postupnosti a diagram je o niečo zložitejší – šesťuholníkový. Kým reakčné podmienky sú dané, 

vápnik a jeho zlúčeniny je potrebné správne usporiadať.   

Úloha 11. Usporiadajte správne vápnik a jeho zlúčeniny CaO, CaCO3, CaCl2, Ca(HCO3)2, Ca(OH)2 do nasledovného 

systémového diagramu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámka: 

Z hľadiska metódy SATL ide o systémovú zoraďovaciu úlohu, v ktorých sa od žiakov vyžaduje umiestniť text alebo 

vzorec v danej postupnosti do systémového diagramu a hodnotí sa výsledok učenia žiaka na úrovni syntézy.  
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POSTREHY A ZISTENIA Z  VÝUČBY 
Predložená metodika vhodne dopĺňa časovotematický plán predmetu a svojím obsahom a pútavou formou prehlbuje 

poznatky žiakov z učiva s2 prvkov. Podľa učiteľov metodika umožňuje žiakom prehĺbiť teoretické vedomosti, aplikovať ich 

pri riešení úloh, pozorumieť súvislostiam medzi jednotlivými pojmami, vzťahmi a chemickými reakciami a podporuje aj 

rozvoj čitateľskej gramotnosti. Úlohy sú formulované v logickom slede, cez základnú charakteristiku prvkov, ich dôkaz, 

uplatnenie, prepojenie s bežným životom a využívajú aj prácu s textom. Úlohy s využitím systémových diagramov sú 

formulované tak, aby ich v závere už väčšina žiakov zvládla samostatne a bez väčších problémov napriek tomu, že riešenie 

takýchto úloh môže žiakom robiť spočiatku problém.  

ALTERNATÍVY METODIKY  
Metodika je navrhnutá pre žiakov 2. ročníka gymnázia a pre svoju komplexnosť je vhodná aj ako súčasť seminárov 

z chémie vo 4. ročníku gymnázia. Vhodne zapadá a rozširuje vzdelávací program v skupine odborov na stredných 

odborných školách. Na chemických laboratórnych cvičeniach ju možno uplatniť aj prakticky s využitím vybraných reakcií, 

ktoré by žiaci prakticky zrealizovali.  
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ROZPUSTNOSŤ CO2  V MINERÁLNEJ VODE 
Tematický celok / Téma ISCED / Odporúčaný ročník 

Prvky a ich anorganické zlúčeniny / p-prvky / Uhlík  
ISCED 3 / 2.ročník 
2 vyučovacie hodiny 

Ciele 

Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti Žiakom rozvíjané spôsobilosti 

• Charakterizovať vlastnosti oxidu uhličitého. 

• Napísať reakciu oxidu uhličitého s vodou. 

• Charakterizovať vlastnosti kyseliny uhličitej. 
 

• Formulovať hypotézu, ktorá sa bude testovať 

• Manipulovať s pomôckami/softvérom 

• Pozorovať/merať 

• Diskutovať o obmedzeniach/predpokladoch 
realizovaného experimentálneho postupu 

• Formulovať závery 

• Diskutovať/obhajovať výsledky/ argumentovať 

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti  

• Definovať stupnicu pH. 

• Rozumieť pojmom kyselina a zásada. 

Riešený didaktický problém 

Oxid uhličitý je netoxický plyn nepodporujúci horenie. Pri reakcii oxidu uhličitého s vodou vzniká kyselina 

uhličitá, ktorá je však nestála. Cieľom metodiky je overiť vlastnosti oxidu uhličitého a kyseliny uhličitej.   

Dominantné vyučovacie metódy a formy Príprava učiteľa a pomôcky 

• riadené bádanie 

• skupinová forma (počet žiakov v skupine 2-3) 

• brainstorming 

• rozhovor 

• merací systém Vernier 

• meracia interfejsová jednotka LabQuest 2 

• notebook so softvérom Logger Pro 3 

• Vernier pH senzor 

• sýtená minerálna voda 

• nesýtená minerálna voda 

• varič 

• magnetická miešačka s miešadielkom 
Realizovateľné s aj bez použitia digitálnych nástrojov. 

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov 

Aplikačné úlohy 

Formatívne hodnotenie – Metakognícia 

 

Autori: Anna Pacovská, Mária Babinčáková 
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ROZPUSTNOSŤ CO2 V MINERÁLNEJ VODE  

ÚVOD  
Metodika nadväzuje na systém metodík k téme Prvky a ich anorganické zlúčeniny. Metodika je zameraná na 

kyselinotvorné vlastnosti oxidu uhličitého. Cieľom metodiky je, aby si žiaci uvedomili a zároveň overili kyselinotvorné 

vlastnosti oxidu uhličitého v sýtenej a nesýtenej minerálnej vode.  

Metodika je svojím obsahom vhodne zaradená do 2. ročníka gymnázia do tematického celku „Prvky a ich anorganické 

zlúčeniny / prvky – p / Uhlík“. Túto aktivitu môžeme tiež zaradiť do 2. ročníka aj pri preberaní témy „ Prvky – p / Kyslík, 

zlúčeniny kyslíka“ alebo  pri opakovaní učiva na konci školského roka, alebo na seminári v 4. ročníku. Prednosťou metodiky 

je, že použiteľná v rámci dvoch tém - pH ale i prvky skupiny uhlíka a jeho zlúčeniny. 

Metodika zaujímavou formou a na základe počítačom podporovaného experimentu približuje žiakom vlastnosti oxidu 

uhličitého a kyseliny uhličitej. Téma je prepojená s bežným životom a žiakom poskytuje informácie a závery využiteľné v 

každodennom živote. 

PRIEBEH VÝUČBY  

EVOKÁCIA   
Na úvod hodiny učiteľ môže použiť metódu brainstorming na tému OXID UHLIČITÝ. Brainstorming môže mať viacero 

foriem – frontálny ústny, kedy žiaci budú po jednom hovoriť pojmy, ktoré sa im spájajú s oxidom uhličitým; frontálny 

písomný, kedy učiteľ bude tieto pojmy písať na tabuľu (Ukážka 1). Ďalšou možnosťou je vytvorenie pavúka (viď Ukážka 2), 

kde žiaci píšu pojmy k jednotlivým podkategóriám.  

 

 

 

 

 OXID UHLIČITÝ 

 

 

 

 

 

Ukážka 1 Písomný brainstorming 

dvojprvková zlúčenina bez farby a zápachu 

 vzorec – CO2 plyn 

 

 

 

 OXID UHLIČITÝ 

 

 produkt horenia sýtené vody 

globálne problémy pečenie 

Ukážka 2 Pavúk 

plyn 

výfukový plyn 

bez farby a zápachu 

potravinárstvo 

CO2 

sýtené vody 

vzniká pri horení 

skleníkový efekt 

pečenie 

dvojprvková 

zlúčenina 
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Po úvodnom brainstormingu žiaci vypracujú Úlohu 1. Úloha 2 je zameraná na porovnanie hmotnosti vzduchu a oxidu 

uhličitého. Učiteľ pustí žiakom video https://youtu.be/TFRlidbpmTk?t=3m  

Poznámka:  

Nie je potrebné pozerať celé video, stačí úsek od 3:00 do 4:50 min. Keďže video je po anglicky, je potrebné pridať aspoň 

krátky komentár: 

Pán vo videu má pripravené pomôcky – sklenený pohár (náhrada za kadičku), sklenený džbán, chemické kliešte, sviečku. 

Pri seba má aj plynovú fľašu naplnenú CO2. CO2 zavedie do džbánu, zapáli sviečku a pomocou kliešti ju vloží do pohára. Na 

horiacu sviečku vyleje CO2 z džbánu. 

Vysvetlenie videa: 

CO2 je ťažší ako vzduch, preto CO2 vytlačí z džbánu vzduch. Keď pán nalial CO2 na horiacu sviečku, sviečka zhasla. CO2 

zamedzil prístupu kyslíka, a keďže CO2 horenie nepodporuje, sviečka zhasla. Z toho vyplýva, že CO2 je ťažší ako vzduch. 

Úloha 1. Pozorne si prečítajte nasledujúci text. Zakrúžkujte správne odpovede alebo doplňte text: 

Oxid uhličitý je farebný/bezfarebný plyn, ktorý sa vyskytuje v malom/veľkom množstve vo vzduchu. Je 

horľavý/nehorľavý. Plyn je dobre rozpustný vo vode. Vzniká pri horení, kvasení alebo dýchaní. Spolu s metánom, vodnou 

parou a inými plynmi spôsobuje vznik skleníkového efektu (globálny problém). 

Kyselina uhličitá je silná/slabá, nestála/stála kyselina, ktorá existuje len vo forme svojho vodného roztoku. Tvorí zvyčajne 

2 typy svojich solí uhličitany a hydrogénuhličitany. 

Úloha 2. Pozorne pozerajte nasledujúce video a porovnajte hmotnosť vzduchu a oxidu uhličitého. 

CO2 je ťažší ako vzduch. Po naliatí oxidu uhličitého na horiacu sviečku, sviečka zhasla, pretože nemala prístup kyslíka.  

UVEDOMENIE SI VÝZNAMU  
V nasledujúcej fáze žiaci stanovia hypotézu a následne budú overovať jej pravdivosť. Ešte predtým, ako žiaci začnú so 

samotným realizovaním experimentu, je potrebné zopakovať si základné poznatky o pH. Učiteľ môže poznatky so žiakmi 

zopakovať napríklad v rozhovore alebo kladením otázok: 

a) Čo je to pH? pH je miera kyslosti roztokov. 

b) Ako vieme odmerať pH? pH vieme odmerať univerzálnymi indikátorovými papierikmi, pH metrom. 

c) Ako vieme vypočítať pH? pH vieme vypočítať podľa vzorca pH = -log c (H3O+) 

d) Pri akom pH sú látky kyslé? Látky sú kyslé pri pH 1-6. 

e) Pri akom pH sú látky zásadité? Látky sú zásadité pri pH 8-14. 

f) Pri akom pH sú látky neutrálne? Látky sú neutrálne pri pH 7.  

 

Učiteľ žiakov rozdelí do skupín podľa počtu meracích jednotiek. Odporúčaný počet žiakov v skupine je 3 – 5.  

Pri realizácii experimentu je potrebné dbať o bezpečnosť pri práci a samozrejme opatrne zaobchádzať s pomôckami. Aby 

meranie bolo čo najpresnejšie, je potrebné pred každým meraním pH senzor opláchnuť destilovanou vodou a  osušiť 

filtračným papierom. 

V Úlohe 3 žiaci sformulujú hypotézu k položenej výskumnej otázke a následne budú realizovať experiment podľa postupu 

v Pracovnom liste. Nižšie sú uvedené ukážky výsledkov, odpovede na jednotlivé úlohy ako aj graf zmeny pH v čase. 
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Úloha 3. Prečítajte si výskumnú otázku: Je kyselina uhličitá v minerálnej vode stála? 

A. Vyslovte hypotézu. 

Kyselina uhličitá je vo vode nestála. 

B. Realizujte experiment podľa postupu. 

Pomôcky:  

• LabQuest 2 

• počítač 

• pH senzor 

• 4 kadičky 

• varná kanvica 

• magnetická laboratórna miešačka 

• univerzálne indikátorové papieriky 

• kahan alebo varič 

 

 

 

 

Chemikálie: 

• vzorka sýtenej minerálnej vody (250 ml) 

• vzorka nesýtenej minerálnej vody (250 ml) 

• indikátor – lakmus 

Postup:  

Na meranie budete používať školský experimentálny systém Vernier s programom LoggerPro a pH senzor. Pre 

porovnanie budete používať aj univerzálne indikátorové papieriky. 

! Pri meraní s pH senzorom dbajte na to, aby ste nerozliali roztok, v ktorom je pH senzor umiestnený ! 

! Po každom meraní pH senzor opláchnite destilovanou vodou a osušte filtračným papierom ! 

1. Do prvej kadičky si nalejte 100 ml sýtenej minerálnej vody. Kadičku položte na varič a vodu priveďte do varu. Potom 

kadičku položte na parapetu, aby voda vychladla. Kadičku si označte. 

2. Do druhej kadičky si nalejte 100 ml nesýtenej minerálnej vody. Kadičku položte na varič a vodu priveďte do varu. 

Potom kadičku položte na parapetu, aby voda vychladla. Kadičku si označte. 

3. Do tretej kadičky nalejte 100 ml sýtenej minerálnej vody. 

4. Zapnite počítač a spusťte program LoggerPro. K systému Vernier pripojte pH senzor. Nastavte si čas merania na 

5 min (300 s).  

5. Odmerajte pH sýtenej minerálne vody pomocou univerzálneho indikátorového papierika. Hodnotu zapíšte do 

tabuľky. 

6. Odmerajte pH sýtenej minerálne vody pomocou pH senzora. pH senzor vložte do kadičky s vodou a  počkajte, kým 

sa hodnota ustáli. Hodnotu zapíšte do tabuľky. Dbajte na to, aby ste nerozliali roztok, v ktorom je pH senzor 

umiestnený. Po každom meraní pH senzor opláchnite destilovanou vodou a osušte filtračným papierom! 

7. Ku vzorke pridajte niekoľko kvapiek lakmusu. Kadičku položte na magnetickú miešačku a zapnite miešanie. Do 

roztoku vložte pH senzor. V program LoggerPro zvoľte „Sběr dat“. Sledujte zmenu pH roztoku počas 5 min. Hodnotu 

pH po 5 min. zapíšte do tabuľky. 

8. Do štvrtej kadičky nalejte 100 ml nesýtenej minerálnej vody a zopakujte bod 6 a 7.  

9. Odmerajte pH prevarených vzoriek vody pomocou univerzálneho indikátorového papierika. Hodnoty zapíšte do 

tabuľky. 

10. Odmerajte pH prevarených vzoriek vody pomocou pH senzora. Hodnoty zapíšte do Tabuľky 1. 
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Tabuľka 1  pH hodnoty vzoriek minerálnych vôd 

Vzorka 
Hodnota pH meraná 
univerzál. indikátor. 

papierikom 

Hodnoty pH merané  

pH senzorom 
pH senzorom po 
5 min. miešania 

pH senzorom po 
prevarení 

Sýtená minerálna 
voda 

6 6,00 6,78 8,08 

Nesýtená 
minerálna voda 

7 6,36 6,81 8,24 

Poznámka: 

Na zvýraznenie farebnej zmeny pH roztokov je vhodné používať bielu podložku. 

Úloha 4. Do Tabuľky 1 ste doplnili namerané hodnoty pH. Vypočítajte: 

A. rozdiely pH merané senzorom a pH merané senzorom po 5 min. miešania v oboch vzorkách minerálnych vôd. 

Napíšte, v ktorom prípade bol rozdiel pH väčší? 

sýtená minerálna voda: pH merané senzorom po 5 min - pH merané senzorom na začiatku = 6,78 – 6,00= 0,78 

nesýtená minerálna voda: pH merané senzorom po 5 min - pH merané senzorom na začiatku = 6,81 – 6,36 = 0,45 

väčší rozdiel bol pri vzorke sýtenej minerálnej vody 

B. rozdiely pH merané senzorom a pH merané senzorom po prevarení v oboch vzorkách minerálnych vôd. Napíšte, 

v ktorom prípade bol rozdiel pH väčší? 

sýtená minerálna voda: pH merané senzorom po prevarení – pH merané senzorom na začiatku = 8,08 – 6,00 = 2,08 

nesýtená minerálna voda: pH merané senzorom po prevarení – pH merané senzorom na začiatku = 8,24 – 6,36 = 1,88 

väčší rozdiel bol pri vzorke sýtenej minerálnej vody 

Úloha 5. Napíšte reakciu oxidu uhličitého s vodou. K reaktantom a produktom reakcie do zátvorky napíšte aj ich 

skupenstvo. 

𝑪𝑶𝟐 (𝒈) + 𝑯𝟐𝑶 (𝒍) ↔ 𝑯𝟐𝑪𝑶𝟑 (𝒍) 

Úloha 6. Pri realizácii experimentu, ste k vzorke minerálnej vody pridávali lakmus. Vysvetlite funkciu indikátora a napíšte, 

ako sa zmenilo sfarbenie pri miešaní vzorky sýtenej minerálnej vody. 

Funkcia indikátora spočíva v zmene sfarbenia v závislosti od pH meraného roztoku. Vzorka minerálnej vody 

s lakmusom mala červené sfarbenie pri nižšom (kyslom) pH. Pri vyššom (zásaditom) pH mala minerálna voda s lakmusom 

modré sfarbenie. 

Poznámka:  

Indikátory sú látky indikujúce kyslé alebo zásadité prostredie. Ich funkcia spočíva v zmene sfarbenia v závislosti od pH 

meraného roztoku, resp. od pH prostredia v ktorom sa nachádzajú. Lakmus je indikátor, ktorý sa extrahuje z istých druhov 

lišajníkov. Použitie lakmusu zaviedol okolo roku 1300 alchymista Arnaldus de Villanova. Funkčná oblasť lakmusu je  

v rozmedzí hodnôt pH 4,5 – 8,3. V kyslom prostredí má červené sfarbenie, v zásaditom prostredí má modré sfarbenie. 
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Úloha 7. Dokreslite do grafu priebeh zmeny pH počas miešania vzorky sýtenej minerálnej vody. 

 

Obr. 1 Graf zmeny pH pri miešaní vzorky sýtenej minerálnej vody 

Graf zobrazuje zmenu pH pri miešaní sýtenej minerálnej vody. Z grafu je možné vidieť mierne zvyšovanie pH, ku ktorému 

dochádza z dôvodu rozpadu kyseliny uhličitej na oxid uhličitý a vodu. Pri reakcii dochádzalo aj k zmene sfarbenia roztoku 

z červeného na mierne modrý roztok. 

Žiaci majú v Pracovnom liste dokresliť do grafu krivku znázorňujúcu zmenu pH. Na y-ovej osy je hodnota pH 4 – 9 kvôli 

lepšej viditeľnosti. Avšak tá sa dá upraviť pomocou funkcie automatická mierka grafu v programe. 

REFLEXIA  
Na reflexiu sú zamerané dve úlohy. V Úlohe 8 sú zhrnuté podstatné poznatky z danej metodiky. Úloha 9 je klasická 

metakognícia. 

Úloha 8. Doplňte nasledujúci text.  

Keď si kúpime sýtenú minerálnu vodu, znamená to, že je sýtená oxidom uhličitým. Oxid uhličitý s vodou reaguje za vzniku 

kyseliny uhličitej. pH takejto vody je menšie ako 7, pretože oxid uhličitý má kyselinotvorné vlastnosti. Ak minerálnu vodu 

začneme miešať, pH sa bude zvyšovať. pH vody je možné zvýšiť aj prevarením. Dôvodom je rozpad kyseliny uhličitej na vodu 

a plynný oxid uhličitý, ktorý sa uvoľní do okolia. 

Úloha 9. Minerálne vody sú blahodarné pre človeka práve kvôli obsahu minerálov. Sýtené minerálne vody však môžu 

spôsobovať pálenie záhy. Pálenie záhy je stav, kedy človek pociťuje bolesť v oblastí pažeráka v dôsledku 

prekyslenia žalúdka a následného spätného vtekania žalúdočných kyselín do pažeráka. Navrhnite a napíšte aspoň 

dva spôsoby ako môžeme prijímať minerály a zároveň si neprekysľovať tráviaci trakt.  

Žiaci môžu navrhnúť niekoľko spôsobov. Napríklad: 

1. Prevariť sýtenú minerálnu vodu 

2. Piť nesýtenú minerálnu vodu 

3. Miešať sýtenú minerálnu vodu 

Úloha 10. Vyplňte nasledovnú tabuľku. 

Čo sme na dnešnej hodine robili?  

Prečo sme to robili?   

Čo som sa dnes naučil?  

Kde to môžem využiť?  

Aké otázky stále mám k tejto téme?  
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POSTREHY A ZISTENIA Z  VÝUČBY 
Zmena pH pri miešaní vzorky nesýtenej minerálnej vody bola menej výrazná, preto nie je potrebné, aby žiaci zakresľovali 

obidva grafy. Postačujúce je pH z Tabuľky 1. Ako ukážku máte k dispozícii aj graf zmeny pH pri miešaní nesýtenej minerálnej 

vody (Obr. 2). 

 

Obr. 2 Graf zmeny pH pri miešaní vzorky nesýtenej minerálnej vody 

 

Je možné, aby si učiteľ dopredu pripravil prevarené minerálne vody. Žiaci budú mať viac času na realizáciu a vyhodnotenie 

experimentu. Na druhej strane,  žiaci uvádzali, že sa na hodine naučili, ako možno odstrániť CO2 z minerálnej vody, 

ZDROJE 
Johnson, R.L., Holmquist, D.D., Redding, K., (2007). Water Quality with Vernier. Beaverton, USA: Vernier Software & 

Technology 

Thenewsurvivalist. (2012, 13.februára). Carbon Dioxide CO2 is Heavier than Air Demonstration [video]. [vid. 2017-05-09]. 

Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=TFRlidbpmTk&feature=youtu.be&t=3m 

Volz, D.L., DeMoss, G.S., (2007). Investigating Environmental Science through Inquiry. Beaverton, USA: Vernier Software 

& Technology 
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VIEŠ NAOZAJ VŠETKO O KYSLÍKU? 
Tematický celok / Téma ISCED / Odporúčaný ročník 

p-prvky / Kyslík ISCED 3A / 2. ročník, 3.-4. ročník (Seminár z chémie) 

Ciele 

Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti Žiakom rozvíjané spôsobilosti 

• Žiak dokáže určiť názov alebo vzorec zlúčenín 
kyslíka. 

• Žiak dokáže vysvetliť fyzikálne a chemické 
vlastnosti kyslíka. 

• Žiak dokáže zapísať chemické rovnice prípravy 
kyslíka. 

• Žiak rozumie významu kyslíka a ozónu pre život na 
Zemi, dokáže vysvetliť biogenitu kyslíka. 

• Žiak dokáže klasifikovať oxidy podľa reakcie 
s vodou. 

• Žiak dokáže vypočítať množstvá látok v reakčných 
sústavách. 

• Predpovedať/aplikovať/interpretovať/formulovať 
závery - riešiť 

• Kriticky myslieť/argumentovať 

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti  

• Rozumieť pojmom reaktant, produkt, chemická reakcia, zlúčenina, chemická väzba, štruktúra 
elektrónového obalu, PSP, kyslík (štandard ZŠ). 

Riešený didaktický problém 

Potreba zopakovania a fixácie poznatkov tém: názvoslovie, stavba atómu, chemické reakcie, chemická väzba, 

chemické vlastnosti prvkov (elektrónová konfigurácia atómov prvkov). 

Dominantné vyučovacie metódy a formy Príprava učiteľa a pomôcky 

• Nasmerované bádanie (Structured Inquiry) 

• Individuálna forma (každý žiak pracuje 
samostatne) 

• Aktivita nie je experimentálna 

• Podľa uváženia učiteľa: učebnica, informačné 
zdroje 

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov 

Zadanie čiastkových úloh (písomné zadanie, ústne otázky) – získanie operatívnej spätnej väzby. 

Formatívne hodnotenie – lístok s otázkami na konci vyučovacej hodiny (resp. posledná otázka v pracovnom 
liste). 

 

Autori: Jarmila Kmeťová, Marek Skoršepa 
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VIEŠ NAOZAJ VŠETKO O KYSLÍKU? 

ÚVOD 
Metodiku možno použiť v tematickom celku p-prvky podľa ŠVP ISCED 3A (2. ročník), v téme Kyslík, prípadne vo vyšších 

ročníkoch v rámci predmetu Seminár z chémie. 

PRIEBEH VÝUČBY  

ZAPOJENIE  
Na začiatku je so žiakmi vhodné zopakovať pojmy chemická reakcia, reaktant, produkt, zlúčenina, chemická väzba, 

štruktúra elektrónového obalu, PSP, ako aj vedomosti o kyslíku a jeho vlastnostiach a zlúčeninách zo základnej školy. Cieľom 

aktivity je podpora a rozvoj žiakovho poznania o kyslíku a jeho zlúčeninách, vrátane tvorby názvov a vzorcov zlúčenín kyslíka. 

Úvod aktivity je venovaný základným pojmom, ako je chemické názvoslovie, fyzikálne vlastnosti kyslíka, elektrónová 

konfigurácia. 

Úloha 1. Určite názvy zlúčenín kyslíka. 

 a) Li2O 

 b) In(OH)3 

 c) Na2O2 

 d) KO3 

 

a) oxid lítny 

b) hydroxid inditý 

c) peroxid sodný 

d) ozonid draselný 

Úloha 2. Určite vzorce zlúčenín kyslíka. 

 a) oxid kobaltnatý 

 b) peroxid bárnatý 

 c) hydroxid sodný 

 d) hydroxid-oxid hlinitý 

 

a) CoO 

b) BaO2 

c) NaOH 

d) AlO(OH) 

 

Poznámka: 

Je veľmi pravdepodobné, že žiaci napíšu nesprávny vzorec binárnej zlúčeniny. Je potrebné upozorniť, že pri tvorbe 

vzorcov sa uvádzajú v abecednom poradí značky katiónov prvkov alebo aniónov, v prípade atómov alebo atómových 

zoskupení sa tieto uvádzajú v poradí zložitosti (najprv ide O a následne hydroxidová skupina OH). V názve zlúčeniny je 

potrebné dodržiavať abecedné poradie začiatočných písmen (neprihliada sa na písmeno číslovkovej predpony) názvov 

katiónov prvkov alebo aniónov (neprihliada sa na písmeno číslovkovej predpony). Značky prvkov alebo názvy katiónov 

prvkov toho istého prvku sa uvádzajú v poradí rastúceho oxidačného čísla. 
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Úloha 3. Vyberte správne tvrdenia. Nuklidy 16
8O, 17

8O, 18
8O: 

 a) sú v prírode zastúpené v rovnakom množstve, 

 b) sú izotopy, 

 c) nemajú všetky rovnakú hmotnosť, 

 d) líšia sa od seba usporiadaním elektrónov v elektrónovom obale. 

b, c. 

Úloha 4. O kyslíku platí: 

 a) Molekulový kyslík je stabilnejší ako atómový. 

 b) Atómy kyslíka sú v zlúčeninách prevažne dvojväzbové. 

 c) Kyslík tvorí s vodou oxóniové katióny. 

 d) Atómy kyslíka sa môžu spájať do dlhších reťazcov. 

a, b. 

Úloha 5. Napíšte skrátený zápis elektrónovej konfigurácie atómu kyslíka. 

[He] 2s2 2p4 

SKÚMANIE  
V tejto časti ide o aplikáciu základných vedomostí žiakov o spôsoboch prípravy kyslíka, ako aj rozvoj kritického myslenia 

prostredníctvom výpočtovej úlohy, ktorej riešenie si vyžaduje vyššie myšlienkové operácie. 

Úloha 6. Doplňte produkty chemických reakcií a reakčné schémy upravte na chemické rovnice. 

 a) KMnO4 →  

 b) HgO → 

 c) CrO3 + H2SO4 → 

a) 2KMnO4 → K2MnO4 + MnO2 + O2 

b) 2HgO → 2Hg + O2 

c) 4CrO3 + 6H2SO4 → 2Cr2(SO4)3 + 3O2 + 6H2O 

 

Poznámka: 

Je veľmi pravdepodobné, že žiaci budú mať problémy vypočítať stechiometrické koeficienty v tretej chemickej reakcii. Je 

potrebné tejto reakcii venovať zvýšenú pozornosť. 

 

Úloha 7. Kyslík je možné pripraviť reakciou oxidu manganičitého s kyselinou sírovou. 

 a) Zapíšte chemickú rovnicu prípravy. 

 b) Vypočítajte počet atómov a objem vzniknutého kyslíka za normálnych podmienok, ak s kyselinou sírovou 

zreaguje 110,0 g oxidu manganičitého. 

 c) Vypočítajte objem kyseliny sírovej s hmotnostným zlomkom 0,45 a hustotou 1,36 g·cm–3 potrebnej na 

zreagovanie s 110,0 g oxidu manganičitého. 

 d) Vypočítajte hmotnosť soli, ktorá vznikne reakciou 110,0 g oxidu manganičitého s kyselinou sírovou.  

  Ar(Mn) = 54,938, Ar(S) = 32,066, Ar(O) = 15,999, Ar(H) = 1,0079. 

 

310



 

  

a) 2MnO2 + 2H2SO4 → O2 + 2MnSO4 + 2H2O. 

b) Z rovnice chemickej reakcie platí: n(O2) = 0,5 x n(MnO2) 

 n(MnO2) = m(MnO2) / M(MnO2) = 110,0 g / 86,94 g·mol–1 = 1,265 mol 

 n(O2) = 0,5 x 1,265 = 0,633 mol 

 Počet atómov kyslíka N(O) vypočítame ako dvojnásobok počtu vzniknutých molekúl kyslíka. 

 Počet molekúl kyslíka: N(O2) = n(O2) x NA = 0,633 mol x 6,023·1023 mol–1 = 3,81·1023 molekúl. 

 Počet atómov kyslíka: N(O) = 2 x N(O2) = 2 x 3,81·1023 mol–1 = 7,62·1023 atómov. 

 Objem vzniknutého kyslíka za normálnych podmienok: 

 V(O2) = n(O2) x Vmn = 0,633 mol x 22,414 dm3·mol–1 = 14,2 dm3. 

c) n(H2SO4) = n(MnO2) = 1,265 mol 

 m(H2SO4) = n(H2SO4) x M(H2SO4) = 1,265 mol x 98,07 g·mol–1 = 124,1 g 

 m(45,0 % H2SO4) = m(H2SO4) / 0,45 = 124,1 g / 0,45 = 275,8 g 

 Objem kyseliny sírovej (w = 0,45; ρ = 1,36 g·cm–3). 

 V(45,0 % H2SO4) = m(H2SO4) / ρ (45 % H2SO4) = 275,8 g / 1,36 g·cm–3 =  202,8 cm3. 

d) n(MnSO4) = n(MnO2) = 1,265 mol 

 m(MnSO4) = n(MnSO4) x M(MnSO4) = 1,265 mol x 151,0 g·mol–1 = 191,0 g. 

 

Poznámka: 

Zo skúseností učiteľov je nám známy fakt, že žiaci budú mať s touto výpočtovou úlohou problémy. Ide však o výpočet 

s bilanciou látok, ktoré patria medzi základné chemické výpočty. V prípade väčších problémov je vhodné túto úlohu aktivity 

zaradiť až do predmetu Seminár z chémie, ktorý sa zvyčajne vyučuje v 3. alebo 4. ročníku gymnázia.  

 

Úloha 8. O oxidácii látok kyslíkom platí. 

 a) Je to prevažne endotermická reakcia. 

 b) Je to napríklad syntéza vodíka s kyslíkom za vzniku vody. 

 c) Ak pri nej vzniká tepelné a svetelné žiarenie nazýva sa horenie. 

 d Nedochádza pri nej ku zmene oxidačných čísel reagujúcich atómov prvkov. 

b, c. 

Úloha 9. Roztrieďte oxidy ZnO, CO2, CaO, P4O10, MgO, Al2O3 na: 

 a) kyselinotvorné, 

 b) zásadotovorné, 

 c) amfotérne. 

a) CO2, P4O10, b) CaO, MgO, c) ZnO, Al2O3. 

Úloha 10. Vysvetlite význam ozónu pre život na Zemi, a uveďte látky, ktoré spôsobujú rozpad ozónovej vrstvy atmosféry. 

Ozónová vrstva atmosféry (časť stratosféry vo výške 25 - 35 km nad zemským povrchom) má významnú úlohu pre život 

na Zemi. Táto vrstva čiastočne absorbuje, resp. znižuje, energiu UV-žiarenia prichádzajúceho na Zem z vesmíru. Keby UV 

lúče prešli na zemský povrch bez straty energie v ozónovej vrstve, boli by mimoriadne nebezpečné pre pozemské 

organizmy, pretože vysoká energia fotónov môže spôsobiť vznik rôznych typov rakovinových nádorov kože, poškodenia 

zraku či oslabenie imunitného systému. 

Prítomnosť organických halogénových zlúčenín (najmä freónov) alebo samotných halogénov (fluóru, chlóru a brómu) 

blokuje reakcie vedúce ku vzniku ozónu, pretože atómy halogénov a radikály prednostne reagujú s atómovým kyslíkom 

a s molekulami ozónu. 
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Úloha 11. Napíšte význam kyslíka ako biogénneho prvku. 

Kyslík je stavebný prvok biomolekúl (bielkoviny, sacharidy, lipidy, nukleové kyseliny) a iných biogénnych zlúčenín, je 

nevyhnutný pre bunkové dýchanie (respiráciu). 

 

AK VÁM EŠTE ZOSTAL ČAS 

Úloha 12. Určite názov alebo vzorec zlúčeniny kyslíka: 

 a) BiCl(O), 

 b) FeFe2O4, 

 c) superoxid draselný, 

 d) oxid dichromito-železnatý. 

 

a) chlorid-oxid bizmutitý 

b) oxid železnato-diželezitý 

c) KO2 

d) FeCr2O4 

Úloha 13. Aký objem kyslíka pri teplote 25 °C a tlaku 98,5 kPa vznikne rozkladom 5,00 g peroxidu vodíka? M(H2O2) = 34,014 

g·mol–1. (Na výpočet použite stavovú rovnicu). 

 

CHR: 2H2O2 → O2 + 2H2O 

n(O2) = ½ n(H2O2) = ½·5,00/34,014 = 0,0735 mol 

zo stavovej rovnice: V = nRT/p = (0,0735·8,314·298,15)/98 500 = 1,85 dm3 

 

HODNOTENIE  

Úloha 14. Vyplňte nasledujúcu tabuľku. 

Formatívne hodnotenie prebieha prostredníctvom odpovedí na 3 nasledujúce otázky, ktoré sú uvedené na konci pracovného 

listu (resp. žiakom poskytnuté na osobitnom papieriku). 

 

3 veci, ktoré som sa dnes naučil.  

 

 

2 veci, ktoré považujem za zaujímavé.  

 

1 otázka, ktorú mám k tejto téme.  

 

POSTREHY A ZISTENIA Z  VÝUČBY 
• V niektorých prípadoch učitelia uvádzajú problémy žiakov s výpočtovými úlohami súvisiacimi s danou témou. 

Známe sú taktiež problémy s názvoslovím, predovšetkým pri zložitejších binárnych zlúčeninách. 

• Táto aktivita je zameraná výlučne na tému o kyslíku. 
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ALTERNATÍVY METODIKY  
• Praktické skúsenosti učiteľov ukazujú, že metodika je realizovateľná na jednej vyučovacej hodine, prípadne ako 

zadanie na domácu prácu žiaka.  

• Aktivitu je vhodné použiť vo fixačnej fáze hodiny, ako už bolo uvedené v 2. ročníku v rámci výučby predmetu 

chémia, alebo v rámci predmetu Seminár z chémie v 3. alebo 4. ročníku gymnázia. 

POUŽITÁ LITERATÚRA  
KMEŤOVÁ, J., SKORŠEPA, M., MÄČKO, P.: Učebnica chémie pre 2. ročník gymnázia so štvorročným štúdiom a 6. ročník 
gymnázia s osemročným štúdiom. Bratislava : Expol Pedagogika, tretie vydanie. 2019. 182 s. ISBN 978-80-8091-585-8. 
 

313



 
 
 

PESTRÁ PALETA FARIEB ZLÚČENÍN D PRVKOV 
Tematický celok / Téma ISCED / Odporúčaný ročník 
Prvky a ich anorganické zlúčeniny / d prvky ISCED 3 / 4. ročník – seminár (2. ročník) 
Ciele 
Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti Žiakom rozvíjané spôsobilosti 
 Diskutovať/obhajovať výsledky/argumentovať 

vysvetliť podstatu variabilnosti výskytu oxidačných 
čísel d-prvkov v ich zlúčeninách a ich farebnosť 

 Porovnať základné vlastnosti a charakteristiky 
kovov Fe, Cu (farba zlúčenín, oxidačné čísla, 
reaktivita) 

 Aplikovať princípy názvoslovia koordinačných 
zlúčenín (ligandy: akva, ammin, kyanido) 
a ovládať zápis komplexotvorných reakcií 

 Uviesť vlastnosti a význam niektorých zlúčenín 
d-prvkov (oxidy Fe, Zn, sírany Cu, Fe a Zn, 
koordinačné zlúčeniny Cu a Fe) 

 Pozorovať 
 Zaznamenávať výsledky pozorovania 
 Vysvetľovať experimentálne postupy 
 Formulovať závery 
 Diskutovať/obhajovať výsledky/ argumentovať 

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti 
 Použiť pravidlá tvorby vzorcov a názvov anorganických zlúčenín a poznať základy názvoslovia 

koordinačných zlúčenín 
 používať pravidlá obsadzovania orbitálov elektrónmi a zapísať elektrónové konfigurácie atómov 
 Zapísať chemickú reakciu schémou alebo chemickou rovnicou 

Riešený didaktický problém 

Učivo anorganickej chémie obsahuje množstvo faktografických údajov. Metodika umožňuje na základe videa 
alebo realizáciou experimentov priblížiť a vysvetliť žiakom zaujímavou formou farebnosť niektorých zlúčenín 
d prvkov (meďnatých, železnatých a železitých zlúčenín). Téma sa neučí izolovane, ale v metodike sa prepájajú 
poznatky z chémie a biológie. 

Dominantné vyučovacie metódy a formy Príprava učiteľa a pomôcky 

 interaktívna demonštrácia 
 frontálna organizačná forma (experiment 1), 

skupinová forma (experiment 2) – dvojice žiakov 
 metóda SATL (Systemic Approach to Teaching and 

 Pracovný list 
 video Zlúčeniny medi (dostupné na youtube), 
 video Zlúčeniny železa (dostupné na youtube) 
 počítač, dataprojektor/tablety pre žiakov 

Learning) alebo pomôcky na experimenty: 
 Experiment 1: 
  tenký medený drôtik 

 amoniak, 
 koncentrovaná kyselina dusičná 
 digestor 

 Experiment 2: 
  0,05% roztok FeCl3 

 0,5% roztok KSCN 
 0,01% roztok K4Fe(CN)6

 Realizovateľné s aj bez použitia digitálnych nástrojov. 
Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov 
Pre overovanie splnenia cieľov sa použije lístok 3-2-1, ktorý žiaci vyplnia v závere vyučovacej hodiny. 

Autor: RNDr. Martin Vavra, PhD. 
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PESTRÁ PALETA FARIEB ZLÚČENÍN D PRVKOV 
 

ÚVOD 
Cieľom metodiky je získanie nových poznatkov, pomocou ktorých si žiaci uvedomia, že farebnosť zlúčenín d prvkov 

je spôsobená výlučne okolím katiónu daného kovu. Dôraz je kladený na elektrónovú konfiguráciu nielen elektroneutrálnych 
atómov, ale aj katiónov kovov s rôznym oxidačným číslom. Vybrané reakcie medi a železa sú sprístupnené prostredníctvom 
systémových diagramov. V prílohe metodiky sa nachádzajú ďalšie úlohy, ktoré v prípade potreby môže učiteľ zaradiť na 
vyučovaciu hodinu. 

Pomocou dvoch jednoduchých experimentov, ktoré sú takisto uvedené v prílohe, žiaci názorne uvidia, ako 
dochádza ku zmene farby daného roztoku. Dôvod tejto zmeny bude predmetom diskusie medzi učiteľom a žiakmi. 

V prípade realizovania oboch experimentov je potrebné si riešenia úloh pracovného listu rozdeliť na dve vyučovacie 
hodiny, prípadne riešiť úlohy počas dvojhodinovej vyučovacej jednotky. V prípade realizácie metodiky bez experimentu 
postačí jedna vyučovacia hodina. Oba experimenty je možné nahradiť videom. 

 

 
 

EVOKÁCIA: 
 

Úloha 1: Prečítajte si text na nasledujúcom odkaze a uveďte, aká zlúčenina kobaltu sa používa ako „atrament milencov“     
a uveďte, aké farby nadobúda tento druh tajného atramentu. 

 
https://referaty.aktuality.sk/kobalt/referat-7298 

 
Ukážku prečítania tajného odkazu takýmto atramentom si môžete pozrieť na nasledujúcom videu: 

https://youtu.be/BBFpoZ_i4bQ 
 

Zapíšte chemickú rovnicu, ktorá pôsobením tepla vyjadruje zobrazenie tajného atramentu. 
 

Riešenie: 
 

Funkčnou súčasťou tajného „atramentu milencov“ je chlorid kobaltnatý. V roztoku, prípadne v hydratovanej 
podobe je takmer bezfarebný, ale v bezvodom stave je modrý.  

CoCl2∙6H2O 


 CoCl2 + 6H2O 
 
 

UVEDOMENIE SI VÝZNAMU: 
Na začiatku vyučovacej hodiny si žiaci zopakujú zápis elektrónovej konfigurácie kovov a katiónov kovov. Dôraz bude 

kladený na konfigurácie prvkov prvej prechodovej série. 

 
Úloha 2: Zapíšte skrátené elektrónové konfigurácie atómov titánu (Z = 22), železa (Z = 26), medi (Z = 29) a zinku (Z = 30) a ich 
nasledujúcich katiónov: TiIV, FeII, FeIII, CuII a ZnII. Ich konfigurácie znázornite aj pomocou rámčekových diagramov. 

 
V druhej časti tejto úlohy vytvoria žiaci elektrónové konfigurácie katiónov zadaných kovov v ich typickom 

oxidačnom čísle: TiIV, FeII, FeIII, CuII a ZnII. Pri atóme medi si žiaci zopakujú, že naplno obsadený orbitál (konfigurácia d10) je 
stabilnejší ako čiastočne zaplnený (konfigurácia d9). Z tohto dôvodu je pri zápise elektrónovej konfigurácie atómu medi 
výnimka. 
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–4 e– 
22Ti: 22TiIV: 

–2 e– 

–2 e– 
29Cu: 29CuII: 

–2 e– 
30Zn: 30ZnII: 

Riešenie: 
 
 

 


18Ar 3d2 4s2 18Ar 3d0 
 
 
 

 
26Fe: 

 





18Ar 3d6 4s2 –3 e– 



26FeII: 
 
 
 

26FeIII: 

 
18Ar 3d6 

 

18Ar 3d5 
 
 


18Ar 3d10 4s1 18Ar 3d9 

 
 


18Ar 3d10 4s2 18Ar 3d10 

 
Úloha 3: Prečítajte si nasledujúci text a napíšte päť vzorcov zlúčenín, ktoré sú v texte spomínané ich triviálnymi názvami: 

 
 

Text v pracovnom liste: 

Hydráty síranov 3d kovov majú svoju typickú farbu a označujeme ich „skalice“. Najznámejšie sú modrá skalica, 
zelená skalica a biela skalica. Vodné roztoky meďnatých solí sú modré a vodné roztoky železnatých solí sú zelené. Tieto farby 
odpovedajú aj farbe skalice, ktorú  dané katióny d prvkov tvoria. Meďnaté zlúčeniny  (konfigurácia valenčnej vrstvy  3d9)   a 
železnaté zlúčeniny (3d6) sú farebné z dôvodu neúplne obsadenej valenčnej vrstvy a zároveň obsahujú elektróny, ktoré sa 
môžu presúvať medzi valenčnými d orbitálmi. 

Na druhej strane, titaničité (3d0) a zinočnaté zlúčeniny (3d10) tieto podmienky nespĺňajú. Na valenčnom d orbitály 
nedochádza k žiadnemu presunu elektrónov, pretože tam žiadne elektróny nie sú (prázdny orbitál 3d0) alebo preto, že na 
valenčnej vrstve nie sú žiadne voľné miesta potrebné na ich presun (úplne zaplnený orbitál 3d10). Z tohto dôvodu sú tieto 
zlúčeniny bezfarebné, resp. v tuhom stave biele. Jednoduché oxidy týchto kovov sa bežne používajú ako súčasť bielych 
omietok a nazývajú sa titánová bieloba, resp. zinková bieloba. 

 
Riešenie: 

Modrá skalica CuSO4∙5H2O 

Zelená skalica FeSO4∙7H2O 

Biela skalica ZnSO4∙7H2O 

Zinková bieloba ZnO 

Titánová bieloba TiO2 
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Úloha 4: Vyberte, ktorý zo systémových štvorcových diagramov zobrazuje správne zapísaný priebeh reakcií medi. 
 

A 
 

 

B 
 

 
 

 

C 

 

 

D 
 

Pre správny systémový diagram napíšte všetky štyri chemické reakcie, ktoré prebiehajú, pomocou chemických 
rovníc. Pre zvyšné tri nesprávne zapísané systémové diagramy diskutujte, ktorá z reakcií neprebieha (jednotlivé reakcie 
číslujeme od medi a pokračujeme v smere hodinových ručičiek). 

 
 
Riešenie: 

A – nesprávna schéma; prvý krok je nesprávny. Meď ako ušľachtilý kov nebude podliehať oxidácii pôsobením HCl. 

B – nesprávna schéma; druhý a tretí krok sú nesprávne. 

pôsobením hydroxidu na meďnatú soľ vzniká hydroxid, nie oxid, 

pôsobením tepla nevznikne z oxidu hydroxid, ale z hydroxidov vznikajú oxidy. 

C – nesprávna schéma; štvrtý krok je nesprávny. Voda nemá redukčné účinky a nevyredukuje meď z jej oxidu. 

D – správna schéma: 

 

Cu + 4HNO3(konc.)  Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O 

Cu(NO3)2 + 2NaOH  Cu(OH)2 + 2NaNO3 

Cu(OH)2 


 CuO + H2O 

CuO + H2  Cu + H2O 
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Úloha 5: Do nasledujúceho systémového diagramu doplňte chýbajúce zlúčeniny: Na2SO4; (COO)2Fe; H2SO4; 2KCl a Fe(OH)2. 
 
 

Riešenie: 

 

Úloha 6: Vysvetlite, prečo má okysličená krv inú farbu ako neokysličená krv? Aký je dôsledok rozdielnej intenzity červenej 
farby hemoglobínu? 

 

Úloha prepája vedomosti žiakov s vedomosťami, ktoré môžu získať z predmetu biológia. Učiteľ na hodine diskutuje 
so študentami a postupne dostávajú odpovede na zadané otázky. 

Železnatý katión je dôležitou zložkou metaloproteínov, ktoré zabezpečujú transport dýchacích plynov (O2 aj CO2)  
v živých organizmoch. Je centrálnym atómom hemoglobínu. Na šieste koordinačné miesto centrálneho atómu železa sa v 
pľúcach naviaže molekula dikyslíka, ktorá je krvou prenášaná až do buniek (okysličená krv). V bunkách sa molekula dikyslíka 
uvoľní, ale vzniknutý oxid uhličitý sa nenaviaže priamo na atóm železa (neokysličená krv). Ten sa zlúči s voľnými –NH2 
skupinami bielkovinovej časti hemoglobínu. 

Skutočnosť, či je na centrálnom atóme železa naviazaná molekula O2 alebo nie, okrem iného ovplyvňuje aj farbu 
krvi. Okysličená krv je svetločervenej farby. Naopak, neokysličená krv je tmavočervenej farby. Z dôvodu intenzívnejšej 
červenej farby neokysličenej krvi vidíme pri pohľade na naše ruky iba tie cievy, v ktorých prúdi tmavočervená neokysličená 
krv, t. j. žily. 

 
 

Okysličená krv SVETLOČERVENÁ farba krvi Prúdi tepnami, ktoré nevidíme 

 
Neokysličená krv 

 
TMAVOČERVENÁ farba krvi 

 
Prúdi žilami, ktoré vidíme 

 
 

Vyznačte, na ktorom obrázku je vyobrazený fragment hemoglobínu okysličenej krvi a neokysličenej krvi. Napíšte 
najbližšie okolie centrálnych atómov železa pre oba tieto fragmenty. 
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„POSVIEŤME“  SI NA KORÓZIU ŽELEZA 
Tematický celok / Téma ISCED / Odporúčaný ročník 

Prvky a ich anorganické zlúčeniny / d-prvky (železo) ISCED 3A / 2. ročník 
Ciele 

Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti Žiakom rozvíjané spôsobilosti 

 Žiak dokáže vysvetliť elektrochemický princíp 
korózie železa. 

 Žiak dokáže uviesť produkty korózie železa. 

 Žiak dokáže napísať čiastkové deje prebiehajúce na 
elektródach lokálneho galvanického článku pri 
korózii železa. 

 Žiak dokáže využiť digitálnu prístrojovú techniku 
pri riešení problémových situácií a zdôvodniť jej 
použitie. 

 Manipulovať s pomôckami/meracím 
systémom/senzormi/softvérom 

 Pozorovať/merať 

 Interpretovať/formulovať závery 

 Diskutovať/obhajovať výsledky/ argumentovať 

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti  

 Rozumieť pojmom korózia, galvanický článok, pH. 

 Dodržiavať zásady správneho a bezpečného zaobchádzania s laboratórnymi pomôckami. 

 Vedieť pracovať s počítačovým meracím systémom (modul pH-meter) a kombinovanou sklenou 
elektródou. 

Riešený didaktický problém 

Potreba zopakovanie a fixácie poznatkov tém: zlúčeniny železa, korózia železa, galvanické články, pH 

Dominantné vyučovacie metódy a formy Príprava učiteľa a pomôcky 

 Riadené bádanie (Structured Inquiry) 

 Skupinová forma (3 - 5 žiakov v skupine) 

 počítačový merací systém (pH-senzor), kadička 
(250 cm3), laboratórna lyžička, železné piliny. 

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov 

Zadanie čiastkových úloh (písomné zadanie, ústne otázky) – získanie operatívnej spätnej väzby. 

Formatívne hodnotenie – lístok s otázkami na konci vyučovacej hodiny (resp. posledná otázka v pracovnom 
liste). 

 

Autori: Marek Skoršepa, Jarmila Kmeťová 
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„Posvieťme“ si na koróziu železa 

ÚVOD 
Metodika spadá do tematického celku Prvky a ich anorganické zlúčeniny podľa ŠVP ISCED 3A (2. ročník gymnázia 

so štvorročným štúdiom). 

PRIEBEH VÝUČBY 

ZAPOJENIE  
Na začiatku je so žiakmi potrebné zopakovať pojmy pH, galvanické články, železo, korózia a pod. Učiteľ žiakov uvedie do 

riešenej témy a nechá ich prečítať si úvod v pracovnom liste. V prípade potreby podrobnejšie vysvetlí ďalšie súvisiace pojmy: 

napr. lokálne galvanické články (mikročlánky). Obmedzením tohto experimentu je, že ho nie je možné kompletne 

zrealizovať na jednej ani na dvoch vyučovacích hodinách, pretože samotné meranie vyžaduje niekoľko hodín. Odporúčame 

preto experimentovanie naplánovať tak, aby bolo možné v jeden deň urobiť úvod k laboratórnej práci a spustiť samotné 

meranie, ktoré sa nastaví napr. na 24 hodín, a na nasledujúci deň meranie ukončiť, vyhodnotiť a interpretovať získané dáta. 

Pri samotnej práci je žiakov potrebné rozdeliť do skupín podľa počtu meracích systémov, ktoré máme k dispozícii. Nie je však 

vhodné, aby v skupine pracovali viac ako 3 žiaci. Po uvedení do problematiky a oboznámení sa s experimentálnymi cieľmi 

laboratórnej aktivity so žiakmi najprv vyriešime úlohy uvedené v časti SKÔR AKO ZAČNEME EXPERIMENTOVAŤ. 

Úloha 1. Napíšte názov a vzorec chemickej látky (resp. látok), ktorá je hlavnou zložkou hrdze. 

Za hlavnú zložku hrdze sa považuje hydratovaný oxid železitý, Fe2O3·xH2O. Žiaci však môžu uviesť aj hydroxid železitý 

Fe(OH)3 alebo hydroxid-oxid železitý FeO(OH). 

Úloha 2. Ako sa nazýva minerál železa, ktorý má rovnaké chemické zloženie ako hlavná zložka hrdze? 

Limonit (hnedeľ). 

SKÚMANIE  
Samotný proces korózie je potrebné sledovať niekoľko hodín, aby bolo možné jednoznačne postrehnúť trend meniacej 

sa fyzikálnej veličiny – pH. Predpokladom úspešnej experimentálnej práce je, že žiaci ovládajú prácu s počítačovým meracím 

systémom, modulom pH-meter, a tiež majú skúsenosť s prácou s kombinovanou sklenou elektródou (pH-sondou). V prípade, 

že je to ich prvá skúsenosť, je potrebné, aby ich s ňou učiteľ oboznámil a názorne ukázal prácu s týmito zariadeniami. 

Úloha 3. Skôr ako začnete merať, odhadnite ako sa bude počas procesu vyvíjať hodnota pH. Nakreslite krivku 

predpokladaného priebehu vášho merania do pripraveného grafu.. 

Žiaci načrtnú predpokladanú krivku priebehu merania pH. Po uskutočnení experimentu si svoj predpoklad skonfrontujú 

s reálnym výsledkom. 

VYSVETLENIE  
Na základe získaných dát (grafu) žiaci vyhodnotia a interpretujú výsledky merania. Riešia pritom úlohy v časti 

VYHODNOTENIE VÝSLEDKOV. 

Úloha 4. Ako sa menila hodnota pH počas merania? Potvrdilo meranie váš predpoklad? 

Hodnota pH sa počas experimentu zvyšuje. 

Úloha 5. Čím je spôsobený takýto vývoj pH počas merania? 
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pH prostredia postupne zvyšujú vznikajúce produkty korózie železa. Za hlavný produkt korózie sa pokladá hydratovaný 

oxid železitý Fe2O3·xH2O, ktorý je zásadotvorným oxidom. Vznikajú aj hydroxid železitý Fe(OH)3 a hydroxid-oxid železitý 

FeO(OH). 

ROZPRACOVANIE  
Nasledujú úlohy súvisiace s hlbším preniknutím do podstaty skúmaného procesu. 

Úloha 6. Na ktorej elektróde (uveďte jej názov aj náboj) galvanického mikročlánku dochádza k rozpúšťaniu železa? 

Rozpúšťanie železa prebieha na anóde – v galvanických článkoch má anóda záporný náboj. 

Úloha 7. Je rozpúšťanie železa, prebiehajúce na elektróde z úlohy 6 oxidáciou alebo redukciou? 

Rozpúšťanie železa je oxidáciou. Na anóde vždy prebieha oxidácia. 

Úloha 8. Napíšte chemickú rovnicu reakcie rozpúšťania železa prebiehajúceho na elektróde, ktorú ste uviedli v úlohe 6. 

2 –Fe (s) Fe (aq) 2e  , resp. – 2Fe (s) – 2e Fe (aq)  

Železnaté katióny reagujú s iónmi OH– na hydroxid železnatý Fe(OH)2 ktorý sa oxiduje kyslíkom na hydroxid železitý 

Fe(OH)3, resp. FeO(OH). 

Úloha 9. Aká chemická reakcia prebieha na druhej elektróde. Napíšte jej chemickú rovnicu. 

Na druhej elektróde, katóde, dochádza k redukcii kyslíka na hydroxidové anióny: – –
2 2O (g) 2H O 4e 4OH (aq)   . 

Poznámka: 

Zo skúseností vieme, že úlohy č. 8 a 9 môžu byť pre žiakov náročné, keďže zvyčajne sa chemická podstata korózie 

nepreberá až tak podrobne. Preto je potrebné počítať s tým, že tieto úlohy budú vyžadovať výraznejšiu asistenciu učiteľa. 

 

Úlohy časti AK VÁM EŠTE ZOSTAL ČAS (osobitné úlohy) aj počas čakania na ukončenie merania (keďže samotné meranie 

vyžaduje niekoľko hodín), resp. vypracovať doma: 

Úloha 10. Na internete vyhľadajte, aké metódy sa v súčasnosti používajú na ošetrenie železných povrchov, aby boli chránené 

proti korózii. 

Poznámka: 

Učiteľ môže túto tému zadať aj ako samostatnú seminárnu prácu, v ktorej sa očakáva napr. podrobnejšie rozpracovanie 

chemickej (resp. elektrochemickej) podstaty galvanického pokovovania, chemické zloženie náterových farieb a pod. 

Úloha 11. Na základe poznania elektrochemickej podstaty procesu korózie navrhnite, akým ďalším spôsobom by bolo možné 

kontinuálne sledovať proces korózie železných pilín v laboratóriu. Uveďte alternatívnu fyzikálnu veličinu a aj 

prístroj, ktorým ju môžeme v laboratóriu merať. 

Alternatívne žiaci môžu navrhnúť sledovanie procesu prostredníctvom zmien vodivosti – teda pomocou konduktometra, 

keďže počas procesu sa bude meniť aj koncentrácia rôznych iónov. 
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Poznámka: 

Možno to očakávať najmä vtedy ak žiaci majú predchádzajúcu skúsenosť s konduktometrom. Je im však potrebné 

vysvetliť, že hoci je táto úvaha správna a meranie reálne, sledovanie procesu korózie prostredníctvom zmien pH je pre naše 

účely výhodnejšie, pretože na základe výsledkov vieme odhadnúť, ktoré ióny túto zmenu spôsobujú. V prípade 

konduktometrického sledovania, ktoré je menej špecifické, to nie je na prvý pohľad zrejmé. 

HODNOTENIE  

SPRÁVNE RIEŠENIA 

Príklad očakávaných výsledkov: 

 

Uvádzame príklad merania trvajúceho 24 hodín. Dĺžku merania je možné podľa potreby modifikovať (skrátiť) tak, aby bol 

evidentný trend stúpajúcej hodnoty pH. Je však ideálne, ak sa tento proces nechá prebiehať do nasledujúceho dňa, a potom 

sa vyhodnotí. Tým sa žiakom môže demonštrovať napríklad aj fakt, že práca vedcov je častokrát založená na dlhodobých 

pozorovaniach, ktoré vyžadujú desiatky a stovky hodín meraní. 

Úloha 12. Vyplňte nasledujúcu tabuľku. 

Formatívne hodnotenie prebieha prostredníctvom odpovedí na 3 nasledujúce otázky, ktoré sú uvedené na konci 

pracovného listu (resp. žiakom poskytnuté na osobitnom papieriku). 

 

3 veci, ktoré som sa dnes naučil.  

 

 

2 veci, ktoré považujem za zaujímavé.  

 

1 otázka, ktorú mám k tejto téme.  

 

POSTREHY A ZISTENIA Z  VÝUČBY 
 Vzhľadom na potrebu niekoľkohodinového merania odporúčame ako koncové zariadenie na zaznamenávanie dát 

z praktických dôvodov nepoužiť počítač, ale (ak to technické vybavenie školy umožňuje) „len“ datalogger (napr. 

jednotku LABQUEST v prípade systému Vernier) a potom získané dáta preniesť do PC na ďalšie spracovanie 

a vizualizáciu. V prípade použitia PC boli pri testovaní metodiky učiteľmi z praxe zaznamenané aj výpadky 

výpočtovej techniky, čo znehodnotilo celý experiment. Pri použití dataloggeru (napájaného nezávislou batériou) je 

takéto riziko podstatne menšie. 
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ALTERNATÍVY METODIKY  
 Alternatívne možno metodiku viesť aj ako nasmerované bádanie (Guided Inquiry), teda ponechať žiakov, aby sami 

navrhli postup experimentálneho riešenia. Skúsenosti však ukazujú, že to žiaci bez pomoci učiteľa nedokážu 

realizovať samostatne, najmä ak nemajú predchádzajúce skúsenosti s „otvorenejšími“ formami bádania. 

 Ďalšou alternatívou je nerealizovať so žiakmi časovo náročnú experimentálnu časť a poskytnúť im len namerané 

dáta v tabuľkovej podobe MS Excel (napr. z predchádzajúceho merania realizovaného učiteľom). So žiakmi sa 

potom uskutoční len spracovanie, vyhodnotenie a interpretácia dát. Tu sa však stráca pridaná hodnota, ktorú 

z hľadiska rozvoja žiakových praktických zručností prináša práve reálne experimentovanie a priamy kontakt 

a manipulácia s reálnymi pomôckami, chemikáliami a prístrojovou technikou. 

 Ak možnosti výučby nedovoľujú inak, rozumným kompromisom je nechať žiakov pripraviť a spustiť reálny 

experiment, avšak nečakať s nimi na jeho dokončenie, ale namiesto toho im poskytnúť tabuľkové dáta predtým 

pripravené (namerané) učiteľom. Tie žiaci spracujú podobne ako uvádzame v predchádzajúcom bode.  

POUŽITÁ LITERATÚRA  
SKORŠEPA, M. 1999. Využitie výpočtovej techniky v úlohách z fyzikálnej chémie. [Diplomová. práca]. B. Bystrica : FPV UMB. 

SKORŠEPA, M., GIBALOVÁ, I., MELICHERČÍK, M. 2000. Kontinuálne sledovanie procesu korózie SM Systémom. Acta 

Universitatis Matthiae Belii, ser. chem., č. 4, s. 75-79. 

KMEŤOVÁ, J., SKORŠEPA, M., MÄČKO, P. 2012. Chémia pre 2. ročník gymnázia so štvorročným štúdiom a 6. ročník 

gymnázia s osemročným štúdiom. Bratislava : Expol Pedagogika. ISBN 978-80-8091-586-5 
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OD ŽELEZNEJ RUDY K OCELI  
Tematický celok / Téma ISCED / Odporúčaný ročník 

Prvky a ich anorganické zlúčeniny / d-prvky / Železo ISCED 3 / 2.ročník 
Ciele 

Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti Žiakom rozvíjané spôsobilosti 

• Vlastnými slovami opísať proces výroby železa 

• Poznať vstupné a výstupné materiály v procese 
výroby železa 

• Poznať zariadenie, v ktorom prebieha proces výroby 
železa 

• Na základe schémy napísať reakcie prebiehajúce 
počas procesu výroby železa 

• Na základe schémy vysvetliť podmienky za akých 
dochádza k reakciám počas procesu výroby železa 

• Charakterizovať využitie ocelí v bežnom živote 

• Formulovať otázku/problém 

• Určovať vzťahy medzi premennými veličinami, 
napr. na základe grafov 

• Zovšeobecniť výsledky 

• Formulovať nové otázky/problémy 

• Formulovať závery 

• Diskutovať/obhajovať výsledky/ argumentovať 

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti  

• Rozumieť pojmom redukcia a oxidácia. 

Riešený didaktický problém 

Železo patrí medzi najrozšírenejšie prvky na Zemi. V súčasnosti je železo najpoužívanejší kov. Vieme, ako sa 

vyrába? Železo je samo o sebe tvrdý, ale nie kujný kov. Ako vieme upraviť jeho vlastnosti? Aký je rozdiel medzi 

železom a oceľou? Predložená metodika poskytuje odpovede nie len na uvedené otázky. 

Dominantné vyučovacie metódy a formy Príprava učiteľa a pomôcky 

• riadené bádanie 

• diskusia, rozhovor 

• individuálna práca žiakov 

• prístup na internet 

• PC/notebook 

• dataprojektor 
Realizovateľné bez použitia digitálnych nástrojov. 

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov 

Pojmotvorná tabuľka 

 

Autori: Anna Pacovská, Mária Babinčáková 
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OD ŽELEZNEJ RUDY K OCELI   

ÚVOD  
Predložená metodika je založená na aplikácii bádateľsky orientovanej výučby (BOV) v téme Železo.   

Bádateľskú aktivitu Od železnej rudy k oceli je možné začleniť do výučby tematického celku d-prvky pri téme Železo 

v 2. ročníku gymnázia. Metodika vhodne dopĺňa vzdelávací program v odborných predmetoch na SOŠ. 

Predkladaná bádateľská aktivita je koncipovaná ako riadené bádanie, ako hodina sprístupňovania nového učiva. Je 

zovšeobecňujúca a súčasne edukatívna.  

Poznámka:  

Pred začatím bádateľskej aktivity učiteľ rozdá žiakom pripravené pracovné listy. 

PRIEBEH VÝUČBY  
V úvode žiaci diskutujú s učiteľom o histórií železa a o jeho podobe dnes. Zmienky o železe sú už v Biblii (Lv 26,19; Gen 

4,22). Následne učiteľ prehrá žiakom animáciu o výrobe železa. Úlohou žiakov je priebežne vyplniť Tabuľku 1. Dôležité je 

práce vyplnenie Tabuľky 1 z dôvodu, že v závere vyučovacej hodiny si každý žiak porovná ako vyplnil Tabuľku 1 a 3. 

Internetový zdroj: www.youtube.com, Výroba surového železa – animácia, trvanie 3:59  

https://www.youtube.com/watch?v=U3faQfmOPzA 

Ako alternatívu možno využiť video z planéty vedomostí - https://lnk.sk/uyCT - trvanie 1:36. Avšak neobsahuje všetky 

potrebné pojmy. 

ZAPOJENIE  

Úloha 1. Diskutujte o histórií železa a o železe ako ho poznáte dnes. Viete kedy sa začalo využívať? V ktorom období zažilo 

železo svoj najväčší rozmach? A aké je železo dnes? Kde sa s ním stretávame? 

Úloha 2. Výroba železa je zložitý proces. Prebieha v zariadení nazývanom vysoká pec. Pozrite si krátku animáciu 

znázorňujúcu proces výroby železa. Počas sledovania animácie píšte pojmy, ktoré sú podľa Vás dôležité a zatrieďte 

ich do jednotlivých kategórií podľa Tabuľky 1. 

 

Pojmy, ktorým ROZUMIEM 
Pojmy, ktoré poznám ale 

NEROZUMIEM IM 
Pojmy, ktoré sú pre mňa NOVÉ 

   

   

   

   

   

Poznámka:  

Pri pozeraní videa je dôležité žiakov upozorniť na to, že sledujú video a majú si z neho vypisovať pojmy. Musia pozerať 

a počúvať s porozumením. 

 

325

https://www.youtube.com/watch?v=U3faQfmOPzA
https://lnk.sk/uyCT%20-%20trvanie%201:36


  

  

SKÚMANIE  
V Úlohe 3 žiaci pracujú a osvojujú si pojmy z Tabuľky 1. Pojmy s pomocou učiteľa žiaci triedia a analyzujú. Učiteľ má 

k dispozícií aj chemické vzorce jednotlivých zlúčenín. Úloha 4 je zameraná na samotný proces výroby surového železa, kde 

sú v skratke popísané jednotlivé fázy výroby železa. 

Úloha 3. Na základe animácie a pojmov, ktoré ste zapísali do Tabuľky 1, napíšte vstupné a výstupné materiály pri výrobe 

železa vo vysokej peci. 

 

Obr. 1 Rez vysokou pecou 

 

Vstupný materiál: 

a) Železné rudy 

• hematit Fe2O3   

• magnetit Fe3O4  

• siderit FeCO3    

• pyrit FeS2 

• limonit 2Fe2O3.3H2O   

• goethit Fe2O3.H2O 

b) Troskotvorné prísady 

• vápenec CaCO3   

• dolomit CaMg(CO3)2 

• magnezit MgCO3    

• vápno Ca(OH)2 

c) Koks 

• Výstupné materiály: 

• Surové železo 

• Troska 

• Vysokopecný plyn 

Úloha 4. Vo vysokej peci dochádza k niekoľkým reakciám. Riešte nasledujúce otázky a dozviete sa, k akým reakciám 

dochádza. 

I. Fáza: TEPELNÝ ROZKLAD VÁPENCA – uhličitan vápenatý (vápenec) je hornina ktorá sa pridáva do vysokej pece ako 

troskotvorná prísada. Napíšte rovnicu termického rozpadu uhličitanu vápenatého, ak viete, že jedným 

z produktov reakcie je plynný oxid. 

𝐶𝑎𝐶𝑂3(𝑠) → 𝐶𝑎𝑂(𝑠) + 𝐶𝑂2(𝑔) 
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II. Fáza: REDUKCIA – surové železo je produktom redoxných reakcií. Obr. 2 znázorňuje reakcie železa a jeho oxidov. 

Redukcia oxidov železa oxidom uhoľnatým sa nazýva nepriama redukcia. Redukcia oxidov železa koksom 

(uhlíkom) na nazýva priama redukcia. Napíšte rovnice jednotlivých chemických reakcií, ktoré vyplývajú z Obr. 2. 

 

Obr. 2 Reakcie železa a jeho oxidov 

 

III. Fáza: TVORBA TROSKY – v tejto fáze dochádza k reakciám najmä medzi troskotvornými prísadami, pričom vzniká 

troska. Vyberte správne tvrdenia o troske: 

a. Troska je materiál, ktorý nemá žiadne využitie, preto sa opakovane pridáva do vysokej pece. 

b. Troska má nižšiu hustotu ako surové železo, preto na ňom pláva. 

c. Troska je materiál, ktorý sa využíva v stavebníctve, napr.na výrobu cementu, štrku. 

d. Troska má vyššiu hustotu ako surové železo, preto na ňom pláva. 

e. Troska chráni surové železo vo vysokej peci pred oxidáciou. 

VYSVETLENIE  
Úloha 5 je zameraná na prácu s textom, žiaci si cibria čítanie s porozumením, spôsobilosť interpretovať dáta z grafov. 

Úloha 5. Z predchádzajúcich úloh viete, aké sú vstupné a výstupné materiály pri výrobe železa vo vysokej peci. K dispozícií 

máte tri grafy a krátky text o ďalšom spracovaní železa. Grafy znázorňujú zloženie výstupných materiálov 

a percentuálne zastúpenie ich zložiek. Riešte otázky pod textom.  

Surové železo obsahuje 2-5% uhlíka, preto je tvrdé a krehké, avšak nie je kujné. Surové železo sa ďalej spracováva – časť 

na liatinu a zvyšok na oceľ (až 60% svetovej produkcie). Z liatiny sa vyrábajú odliatky, napr. kotly a radiátory. 

Zušľachtené železo (kujné železo, oceľ) obsahuje max. 1,7% uhlíka. Výroba ocele spočíva predovšetkým v znižovaní 

obsahu uhlíka vzdušným kyslíkom v kyslíkových konvertoroch alebo pridaním oxidov železa v špeciálnych peciach. Špeciálne 

ocele sa vyrábajú v elektrických peciach. 
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 SUROVÉ ŽELEZO TROSKA VYSOKOPECNÝ PLYN 

Čisté železo nemá vhodné vlastnosti, zatiaľ čo jeho zliatiny s rôznymi kovmi (Ni, Cr, Co) sú technicky významné materiály. 

Pridaním týchto prvkov sa vyrábajú ušľachtilé (legované) ocele požadovaných vlastností (tvrdosť, pevnosť, odolnosť proti 

korózií, žiaruvzdornosť, ...). Množstvo a vzájomný pomer prísad sa volí tak, aby vlastnosti železa boli pre dané použitie čo 

najvhodnejšie. 

Oceľ sa obvykle ďalej zušľachťuje vhodným spracovaním (kalením, popúšťaním) alebo povrchovou úpravou (nátery, 

pokovovanie, pasivácia a pod.). Prudkým ochladením (kalením) sa získava oceľ veľmi tvrdá ale krehká. Pomalým 

zahrievaním na 250 až 300°C (popúšťaním) sa krehkosť odstráni, oceľ však zostáva tvrdá. 

a) Napíšte pod grafy, výstupný materiál – vysokopecný plyn, surové železo alebo troska, ktorého zloženie znázorňujú.  

b) Napíšte, koľko percent uhlíka obsahuje surové železo.  4,5% 

c) Pomenujte zlúčeniny tvoriace trosku.  

CaO – oxid vápenatý, MgO – oxid horečnatý, SiO2 – oxid kremičitý, Al2O3 – oxid hlinitý 

d) Napíšte, aký je maximálny obsah uhlíka v oceli.  1,7% uhlíka 

e) Porovnajte vlastnosti železa s 4% obsahom uhlíka a s 1% obsahom uhlíka. 

Železo s obsahom 4% uhlíka je tvrdé a krehké, ale nie je kujné. So znižovaním obsahom uhlíka sa zvyšuje kujnosť železa. 

ROZPRACOVANIE  
Fáza rozpracovanie je venovaná práci s tabuľkou, pričom žiaci odpovedajú na jednoduché otázky. Otázky sú zamerané 

na to, pridaním akých prvkov je možné upraviť vlastnosti železa, ktoré vlastnosti sa najčastejšie upravujú a  kde sa takto 

upravená oceľ využíva. 

Úloha 6. Pri výrobe ocele sa k železu pridávajú ďalšie kovové prvky, ktoré výrazne menia jeho vlastnosti. Tabuľka 2 obsahuje 

niektoré prvky pridávané k železu a vlastnosti, ktoré ovplyvňujú. Odpovedzte na nasledujúce otázky. 

A) Chirurgická oceľ je druh nehrdzavejúcej ocele. Napíšte prvok/prvky, ktoré sa pridávajú k železu, aby nehrdzavelo. 

 Cr, Mo, Ti, Ni  

B) Pri výrobe pružín je dôležitá elasticita (pružnosť) ocele. Napíšte prvok/prvky, ktoré ovplyvňujú túto vlastnosť  Si 

C) Napíšte prvok/prvky, ktoré zvyšujú tvrdosť ocele.       Cr, V, Ti, W, Co 

D) Oceľ sa využíva aj v zdravotníctve. Viete, ktorý prvok je dominantný v oceli používanej ako náhrady kĺbov? 

 Ti, titánové kĺby 

E) Nerezová oceľ obsahuje viac ako 12% chrómu. Napíšte príklady (odvetvie alebo konkrétny produkt), kde sa takáto 

oceľ používa.  potravinárstvo, chirurgické nástroje, nerezové bazény, ... 
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Tab. 1 Prvky ovplyvňujúce vlastnosti ocele 

 

 Zvyšuje 
tvrdosť 

Zvyšuje 
krehkosť 

Zvyšuje 
tuhosť 

Zvyšuje 
pevnosť  
v ťahu 

Zvyšuje 
nárazovú 
pevnosť 

Zvyšuje 
odolnosť 

voči oderu 

Zvyšuje 
odolnosť 

voči korózií 

Zvyšuje 
elasticitu 

(pružnosť) 

C         

Cr         

Mn         

Mo         

Ti         

Si         

V         

S         

P         

Ni         

W         

Co         

 

HODNOTENIE  
Formatívne hodnotenie svojím spôsobom prebiehalo počas celej vyučovacej hodiny. V závere učiteľ opäť prehrá žiakom 

animáciu z Úlohy 2 a žiaci vyplnia Tabuľku 3 a porovnajú ju s Tabuľkou 1. Porovnaním žiaci zistia svoj pokrok. 

Úloha 7. Opäť si pozrite animáciu z Úlohy 2. Doplňte Tabuľku 2. Pomôžte si pojmami z Úlohy 2 a so zvýraznenými slovami 

v Pracovnom liste. 

Pojmy, ktorým ROZUMIEM Pojmy, ktorým STÁLE NEROZUMIEM 

  

  

  

  

  

  

  

POSTREHY A ZISTENIA Z  VÝUČBY 
Animácia v Úlohe 2 je na prvé videnie pre žiakov náročná a plná nových informácií. Učiteľ môže prehrať animáciu  

2-krát, aby si žiaci stihli zapísať pojmy do Tabuľky 1. Druhá možnosť je, že učiteľ si zapíše pojmy z animácie ešte pred 

vyučovaním, žiakom pojmy zopakuje a žiaci ich zatriedia do Tabuľky 1. 

ZDROJE 
Internetový zdroj: www.youtube.com, Výroba surového železa – animácia, trvanie 3:59. [vid. 2018-03-15]. Dostupné z: 

https://www.youtube.com/watch?v=U3faQfmOPzA 

329

https://www.youtube.com/watch?v=U3faQfmOPzA


 

 

PRVKY SKUPINY MEDI 
Tematický celok / Téma ISCED / Odporúčaný ročník 

Prvky a ich anorganické zlúčeniny ISCED 3 / 2.ročník 
Ciele 

Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti Žiakom rozvíjané spôsobilosti 

• Vlastnými slovami charakterizovať rozdiel medzi 
reakciou ušľachtilého a neušľachtilého kovu. 

• Realizovať jednoduché postriebrenie medeného 
drôtiku. 

• Vlastnými slovami vysvetliť podstatu procesu 
postriebrenia medeného drôtika. 

• Charakterizovať jav černenie striebra. 

• Napísať rovnice reakcií medi a striebra s kyselinou 
dusičnou. 

• Napísať skrátenú elektrónovú konfiguráciu prvkov 
skupiny medi a vysvetliť výnimky. 

• Žiak vie čo je a ako vzniká medenka. 

• Vyjadriť  zloženie zlata v karátoch. 

• Pozorovať/merať 

• Zovšeobecniť výsledky 

• Formulovať závery 

• Diskutovať/obhajovať výsledky/ argumentovať 

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti  

• Vedieť postavenie prvkov v elektrochemickom rade napätia kovov (Beketovom rade). 

• Na základe elektrochemického radu napätia kovov predpokladať priebeh chemických reakcií. 

• Zapísať elektrónovú konfiguráciu prvkov rámčekovou schémou. 

Riešený didaktický problém 

Vzácne kovy ako meď, striebro a zlato sa v PSP nachádzajú v jednej skupine. Tieto kovy majú veľa spoločných 

vlastností, ale aj rozdielov. Daná metodika poukazuje na najdôležitejšie vlastnosti týchto kovov ako aj na ich 

využitie. 

Dominantné vyučovacie metódy a formy Príprava učiteľa a pomôcky 

• riadené bádanie 

• skupinová forma (5-7 dvojíc žiakov) 

 

• medený drôtik (medená minca) 

• 5% roztok AgNO3 

• Skúmavka, zátka, stojan na skúmavky 

• Laboratórna lyžička,  

• Kadička 

• Váhy 

• Dataprojektor s PC a prístupom k internetu 
Realizovateľné bez použitia digitálnych nástrojov. 

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov 

Nástroj formatívneho hodnotenia – Metóda KWL  

 

Autori: Anna Pacovská, Mária Babinčáková 
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PRVKY SKUPINY MEDI  

ÚVOD  
Danú metodiku je možné zaradiť do výučby témy Prvky skupiny medi ako hodinu sprístupňovania nového učiva, alebo 

ako hodinu opakovania a upevňovania učiva. 

Metodika poukazuje na základne vlastnosti prvkov skupiny medi. Žiaci môžu pracovať v dvojiciach, v 3-4 členných 

skupinách alebo individuálne. Závisí do učiteľa, ako si rozvrhne hodinu. Metodika je realizovateľná za 45 minút. 

PRIEBEH VÝUČBY  

ZAPOJENIE  

Úloha 1. Vypíšte značky d-prvkov ukryté v názve Cukrárka Agáta z Austrálie. Pomenujte prvky slovenským názvom. Viete 

odkiaľ pochádzajú ich latinské názvy? Čo majú tieto prvky spoločné? 

Cu – meď; Ag – striebro; Au – zlato 

Meď, striebro, zlato patria medzi mincové kovy. V súčasnosti sa stále pridávajú do mincí ako prímesi. Sú zložkami aj 

rôznych zliatin. Sú ťažné, kujné, veľmi dobre tepelne aj elektricky vodivé. Sú to farebné kovy, meď má sfarbenie do červena, 

striebro do biela, zlato do žlta. 

Poznámka:  

Zápis elektrónovej konfigurácie píše väčšina žiakov podľa pravidiel, ktoré platia pre ostatné prvky. Len niektorí si 

uvedomia, že je to inak. 

Úloha 2. Do I. B skupiny (skupina medi) patria prvky – meď (Cu), striebro (Ag) a zlato (Au). Všetky tieto prvky majú jedenásť 

valenčných elektrónov. Napíšte skrátenú elektrónovú konfiguráciu týchto prvkov. Pozor, tieto prvky majú jednu 

zvláštnosť. Prídete na to, akú? 

29Cu   [Ar] 4s1 3d10  

47Ag  [Kr] 5s1 4d10  

79Au  [Xe] 6s1 4f14 5d10  

Poznámka:  

Niektorí žiaci môžu zapísať aj značky iných prvkov (napr. Kryptónu). Učiteľ ich môže na to upozorniť ale do zadania bola 

doplnená špecifikácia že hľadáme d-prvky. 

SKÚMANIE  

Úloha 3. Prvky skupiny medi sú ušľachtilé kovy. Diskutujte s učiteľom o vlastnostiach ušľachtilých kovov. Dopíšte do 

nasledujúcich chemických rovníc produkty reakcie. 

𝐹𝑒 (𝑠) + 𝐶𝑢𝑆𝑂4(𝑎𝑞) → 𝐶𝑢 (𝑠) + 𝐹𝑒𝑆𝑂4(𝑎𝑞)    

𝐶𝑢 (𝑠) + 𝐴𝑔𝑁𝑂3(𝑎𝑞) → 𝐴𝑔 (𝑠) + 𝐶𝑢𝑁𝑂3(𝑎𝑞) + 𝐴𝑔𝑁𝑂š    
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Úloha 4. Navrhnite postup ako možno postriebriť medený drôtik. Prakticky overte, čo ste navrhli. 

Pomôcky a chemikálie: 

Medený drôtik, roztok AgNO3 

Postup: 

Medený drôtik vložíme do roztoku dusičnanu strieborného. Pozorujeme. 

Poznámka:  

Priebeh reakcie môže byť pomalý. Odporúčame aby si učiteľ pripravil tento pokus aj vopred a mohol ho v prípade potreby 

ukázať žiakom. 

VYSVETLENIE  

Úloha 5. Slovne popíšte a vysvetlite, čo ste pozorovali a aký bol výsledok vášho snaženia. 

Pozorovali sme vyvíjanie striebra. Keďže striebro je v elektrochemickom rade napätia kovov napravo do medi, meď je 

schopná redukovať strieborné ióny v roztoku. 

ROZPRACOVANIE (ELABORATE): 

Úloha 6. Diskutujte. Stretli ste sa s koróziou medi? Ak áno, kde? Je možné rozlíšiť čistú meď od korodovanej? Napíšte vzorec 

a názov zlúčeniny, ktorá vzniká pri korózii medi. 

Meď podlieha vzdušnej vlhkosti a oxiduje sa. Oxidáciou vzniká vrstva medenky (chemický vzorec - CuCO3.Cu(OH)2).  

Úloha 7. Korózií podlieha aj striebro. Máte vy alebo vaši rodičia doma strieborné šperky? Po čase striebro stráca svoj lesk, 

striebristú farbu a začína tmavnúť. Tento jav sa nazýva černenie striebra. Na základe nižšie uvedenej rovnice 

popíšte proces černenia striebra.  

2 𝐴𝑔
𝐻2𝑆
→  𝐴𝑔2𝑆 

Striebro, ktoré sa na vzduchu postupne pokrýva vrstvičkou čierneho sulfidu strieborného  Ag2S. tomuto javu hovoríme 

,,černanie striebra“. 

Černenie striebra je spôsobené hlavne čiernym sulfidom (chem. značka Ag2S), ktoré sa vytvárajú na povrchu kovu pod 

vplyvom sirovodíku vznikajúceho prevažne rozkladom organických látok (napr. špiny na krku) alebo iných látok schopných 

uvoľňovať síru (allylsulfidy z cibule a cesnaku a pod., užívanie liekov či zvýšená teplota a s tým spojené intenzívnejšie 

vylučovanie škodlivých látok z tela). http://www.sperkykaty.sk/striebro-nad-zlato/  

Učiteľ môže žiakom prehrať video o čistení striebra v domácich podmienkach. 

https://www.youtube.com/watch?v=XHa9IdNtrWk „Jak vyčistit stříbro“, trvanie 1:00 min. 

 

 

Úloha 8. Prvky skupiny medi sú ušľachtilé kovy. Ušľachtilosť stúpa od medi k zlatu.  Reagujú len s kyselinami so silnými 

oxidačnými účinkami. Meď a striebro reagujú s kyselinou dusičnou, zlato reaguje len so zmesou kyseliny dusičnej 

a kyseliny chlorovodíkovej – lúčavkou kráľovskou. Doplňte produkty nižšie uvedených reakcií. 

𝐶𝑢 +  4 𝐻𝑁𝑂3 (𝑘𝑜𝑛𝑐. ) →  𝐶𝑢(𝑁𝑂3)2                    +  2  𝑁𝑂2          +  2 𝐻2𝑂 

3 𝐶𝑢 +  8 𝐻𝑁𝑂3 (𝑧𝑟𝑖𝑒𝑑. )  → 3  𝐶𝑢(𝑁𝑂3)2         +  2    𝑁𝑂 + 4 𝐻2𝑂 

3 𝐴𝑔 + 4 𝐻𝑁𝑂3 (𝑘𝑜𝑛𝑐. ) → 3 𝐴𝑔𝑁𝑂3              +    𝑁𝑂      + 2 𝐻2𝑂 
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Úloha 9. Čisté zlato (bez prímesí) sa ne používa, pretože je veľmi mäkké. K zlatu sa pridávajú iné kovy – striebro, meď, zinok, 

paládium alebo nikel, ktoré vylepšujú jeho vlastnosti. Rýdzosť zlata sa určuje v karátoch. Rýdze zlato má 24 

karátov, avšak v klenotníctve sa používa 14- alebo 18-karátové zlato. Určte percentuálne zastúpenie zlata v 14-

karátovom zlatom prsteni.  

Rýdze zlato = 100% zlata = 24 karátov 

  x% zlata = 14 karátov 

  x = 14 . 100 / 24 

  x = 58,3 % zlata sa nachádza v 14 karátovom zlate 

 

Karát – rýdzosť (kt alebo ct) je staršie označenie miery rýdzosti zlata a platinových zliatin. Rýdzosť jedného karátu 

znamená, že vzácny kov tvorí 1⁄24 hmotnosti zliatiny. Preto 24-karátové zlato je rýdze zlato obsahujúce 24⁄24 hmotnosti 

čistého zlata. Pretože 100% čistota je technicky nedosiahnuteľná je pre obchodné účely povolené označovať ako 24-karátové 

zlato s čistotou viac ako 99,95%. 

Karát  je aj jednotkou hmotnosti používaná pre diamanty, drahokamy alebo perly. 1 karát = 0,2 g 

HODNOTENIE  

Úloha 10. Doplňte tabuľku. 

Čo som vedel/a o prvkoch skupiny 
medi 

Čo by som chcel/a vedieť o prvkoch 
skupiny medi 

Čo som sa dozvedel/a o prvkoch 
skupiny medi 

 

 

 

 

 

  

 

POSTREHY A ZISTENIA Z  VÝUČBY 
Daná metodika sa dá použiť aj v prvom ročníku po preberaní redoxných reakcií a Beketovom rade. 

Problematickou časťou metodiky je napísanie reakcií medi s kyselinou dusičnou. 

Úloha 4   ̶  Navrhnúť experiment môže robiť žiakom problém. Mnohé školy nedisponujú potrebnými chemikáliami. 

V tomto prípade je možné použiť video. Avšak upozorňujeme že to nie je 100% náhrada. 

Úloha 6 – Problematický vzorec medenky  

Úloha 8 – zápis rekcií s kyselinou dusičnou – problematické vzniky oxidov 

ZDROJE 
„Jak vyčistit stříbro“ . [vid. 2019-08-12]. Dostupné z:  https://www.youtube.com/watch?v=XHa9IdNtrWk 

Tajomstvo Striebra 925 alebo “Striebro nad zlato”. [vid. 2019-08-12]. Dostupné z: http://www.sperkykaty.sk/striebro-

nad-zlato 
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ÚVOD DO ORGANICKEJ CHÉMIE 
Tematický celok / Téma ISCED / Odporúčaný ročník 

Organické látky, uhľovodíky 
Úvod do organickej chémie 

ISCED 3 / 2.ročník 

Ciele 

Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti Žiakom rozvíjané spôsobilosti 

• Vysvetliť formovanie názorov na organické látky 
(Berzeliova vitalistická teória a experimenty, ktoré ju 
vyvrátili – F. Wohler – príprava močoviny). 

• Aplikovať vedomosti o štruktúre atómu a postavení 
prvkov v PSP pri určovaní väzbovoti atómov C, H, S, 
O, N a halogénov v molekulách organických zlúčenín. 

• Vypočítať zo štruktúrneho vzorca formálny náboj 
určených atómov. 

• Rozlíšiť častice: radikál, elektrofil (elektrofilné 
činidlo), nukleofil (nukleofilné činidlo). 

• Určiť na základe reakčnej schémy alebo rovnice, či 
ide o adičnú, eliminačnú alebo substitučnú reakciu. 

Computational Thinking: 

LOGIKA (predpovedať a analyzovať) 

DEKOMPOZÍCIA (rozložiť komplexné problémy na 
menšie časti) 

VZORY (vyhľadávať a využívať podobnosti) 

ABSTRAKCIA (odstraňovať nepodstatné detaily) 

EVALVÁCIA (posudzovať) 
 

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti  

• Určiť väzbovosť atómov C, H, S, O, N, a halogénov v molekulách zlúčenín na základe postavenia prvku 
v periodickej tabuľke prvkov. 

• Napísať skrátenú elektrónovú konfiguráciu atómov prvkov C, H, S, O, N (s využitím PTP). 

• Vedieť určiť počet elektrónov na valenčnej vrstve u atómov C, H, S, O, N (s využitím PTP). 

• Určiť väzbové a neväzbové elektróny, voľný elektrónový pár u určeného atómu v molekule. 

• Rozlíšiť pojmy substrát, činidlo. 

• Rozlíšiť základné typy reakcií v organickej chémii: substitúcia, adícia, eliminácia. 

Riešený didaktický problém 

Úvodné pojmy, reakcie a písanie schém chemických dejov v organickej chémii predstavujú pre žiakov jednu 

z najnáročnejších častí štúdia organickej chémie. Na správne porozumenie pravidiel, zákonitostí a zápisov 

organických schém je potrebné venovať tejto problematike pozornosť na hodinách. 

Dominantné vyučovacie metódy a formy Príprava učiteľa a pomôcky 

• metóda SATL (Systemic Approach to Teaching and 
Learning) – Systematický prístup k výučbe a 
vzdelávaniu 

• skupinová forma (dvojice žiakov) 

 

• pracovný list 

• periodická tabuľka prvkov 
Realizovateľné bez použitia digitálnych nástrojov. 

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov 

Pre overovanie splnenia cieľov sa použije sebahodnotenie žiakov prostredníctvom sebahodnotiacej karty. 

Autor(i): RNDr. Petra Letošníková, PhD. 
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ÚVOD DO ORGANICKEJ CHÉMIE 

ÚVOD 
Metodika je úvodnou metodikou sady metodík k témam organickej chémie. Jej cieľom je upevnenie poznatkov z celého 

celku a zoznamuje žiakov s prácou so systémovými diagramami. Učí žiakov kriticky analyzovať informácie a aplikovať ich 

pri riešení problémových úloh. 

PRIEBEH VÝUČBY  
Učiteľ rozdá žiakom pracovné listy. Žiaci pracujú samostatne (alebo v dvojiciach), postupujú podľa pokynov zadaných 

v pracovnom liste a realizujú jednotlivé úlohy. 

Úloha 1. Prečítajte si úryvok listu adresovaný jednému zo zakladateľov modernej chémie, Švédovi Berzeliovi. List bol 

napísaný v Berlíne 28. februára 1828. 

 Hlavným zámerom prvej úlohy je, aby si žiaci uvedomili, že rozdelenie chémie na anorganickú a organickú má 

historické dôvody a  v minulosti sa vedci domnievali, že na tvorbu organickej zlúčeniny je potrebná tzv. životná sila (z lat. 

vis vitalis), a preto ich nie je možné pripraviť v laboratóriu. 

Riešenie prvej úlohy:  

a) Kto je autorom tohto listu? Friedrich Wöhler 

b) Akú teóriu vyvrátil tento objav? Vyvrátil vitalistickú teóriu – na tvorbu organickej zlúčeniny je potrebná tzv. životná sila  

(z lat. vis vitalis), a preto ich nie je možné pripraviť v laboratóriu. 

c) Napíšte reakciu prípravy močoviny chemickou rovnicou: 

NH4OCN  
t
 NH2 – OC – NH2 

 

Úloha 2. Zapíšte skrátenú elektrónovú konfiguráciu uhlíka, dusíka, vodíka, kyslíka, síry, halogénov, doplňte rámčekové 

diagramy a odvoďte ich väzbovosť v organických zlúčeninách. 

Zámerom druhej úlohy je zopakovať skrátený zápis elektrónovej konfigurácie atómov prvkov, rámčekové 

diagramy a z toho odvodiť ich väzbovosť. Žiakom pripomenieme, že atómy prvkov viazaných v organických zlúčeninách sa 

môžu líšiť svojou väzbovosťou. Učiteľ so žiakmi zopakuje definíciu, čo je väzbovosť. 

Dôležité je zdôrazniť, že správny zápis elektrónovej štruktúry pomáha žiakom pri písaní chemických schém 

a správnom porozumení ich mechanizmov. 

Riešenie druhej úlohy: 

• Uhlík 

6C [2He] 2s2 2p2      -  v základnom stave má na valenčnej vrstve 2 nespárené elektróny, preto je v zlúčeninách 2- väzbový    

6C* [2He] 2s1 2p3    - v excitovanom stave má 4 nespárené elektróny, preto je v organických zlúčeninách 4- väzbový   

 

• Dusík 

7N  [2He] 2s2 2p3   - v základnom stave má na valenčnej vrstve 3 nespárené elektróny, preto je v organických zlúčeninách 4-

väzbový       
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• Vodík 

1H    1s1          - v  základnom stave má na valenčnej vrstve 1 nespárený elektróny, preto je v organických zlúčeninách       

                         1-väzbový       
  

• Kyslík 

8O  [2He] 2s2 2p4  - v základnom stave má na valenčnej vrstve 2 nespárené elektróny, preto je v organických zlúčeninách  

                                 2-väzbový       

 

• Síra 

16S  [10Ne] 3s2 3p4  - v základnom stave má na valenčnej vrstve 2 nespárené elektróny, preto je v organických zlúčeninách  

                                  2-väzbová       

 

• Halogény 

Elektrónová konfigurácia halogénov je: ns2 np5   

- v základnom stave majú 1 nespárený elektrón, preto sú v organických zlúčeninách 1-väzbové    

Úloha 3. Vypočítajte formálny náboj na označených atómoch a doplňte ho do vzorca: 

Zo štruktúrneho vzorca organickej zlúčeniny vieme určiť  formálny náboj na jednotlivých atómoch. U určeného 

atómu ho vypočítame ako rozdiel medzi počtom valenčných elektrónov a počtom elektrónov z chemických väzieb 

a počtom elektrónov neväzbových elektrónových párov, teda: 

FN = počet valenčných e- atómu – počet e- voľných elektrónových párov – počet väzieb, ktorými sa atóm viaže 

V tretej úlohe žiaci samostatne počítajú formálny náboj označených atómov. 

Riešenie tretej úlohy: 

a)        b)    c)   d) 

 

 

          6 – 2 – 3 = 1  6 – 6 – 1 = -1         5 – 4 = 1   7 – 2 – 3 = 2 

 

Úloha 4. Priraďte častice NO2
+, CH3-COO-, NH3, •CH3, Br+, H2O, Cl•, H+, H3O+,OH –k nasledujúcim skupinám činidiel: 

  Kovalentné väzby v organických zlúčeninách môžu podľa charakteru vznikať a zanikať homolyticky alebo 

heterolyticky. Zánik väzby môže spôsobiť radikálové činidlo – reaktívna častica s jedným nespáreným elektrónom.  

Elektrofilným činidlom môže byť katión, alebo elektroneutrálna molekula, ktorá má na niektorom z atómov elektrónové 

zriedenie. Nukleofilným činidlom je anión, ale aj elektroneutrálne molekuly obsahujúce jeden alebo viac voľných 

elektrónových párov. 

Riešenie štvrtej úlohy: 

Radikálové činidla:  •CH3, Cl• 

Elektrofilné činidla: NO2
+, Br+, H+, H3O+ 
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Nukleofilné činidla: CH3-COO-, NH3, H2O, OH– 

 

Úloha 5. Doplňte  typy chemických reakcií v nasledujúcich diagramoch: 

 

 

 

+ HBr 

roztok  

KOH 

CH3—CH—CH3 

Br 

c)    4 

...... substitúcia............ 

   4 

....... adícia.............. 

   4 

....... eliminácia........... 

   4 

CH3—CH=CH2 

  

CH3—CH—CH3 

                   OH 

-H2O/ konc. H
2
SO

4
 

  

CH≡ CH 

+Br2 

-2HBr /KOH, etanol 

CH2=CH2 

  

b)    4 

........ adícia........... 

   4 

........... adícia....... 

   4 

..... eliminácia.............. 

   4 

+H
2
 /kat 

 Br — CH2—CH2—Br 

 

CH2=CH2 

CH3-CH3 

-HCl 

+ H2 /Ni 

CH3-CH2-Cl 

  

a)    4 

....... eliminácia............ 

   4 

.......... substitúcia............

   
 4 

.......... adícia.......... 

   4 

+ Cl
2 

/UV 
KOH, 

etanol 
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V piatej úlohe žiaci prvýkrát rozoberajú systémové diagramy – najjednoduchšie sú trojuholníkové. V diagrame žiaci 

nemusia nič dopĺňať, len ho posudzujú, študujú a sledujú základné atribúty jednotlivých typov chemických reakcií. Keďže 

systémová úloha je cyklická, môžu žiaci začať ľubovoľnou reakciou. Po vyriešení tejto úlohy je vhodné, aby učiteľ so žiakmi 

rozobral jednotlivé reakcie, pričom  žiaci argumentujú svoje rozhodnutia.  

V diagramoch sú zvýraznené činidlá, aby si žiak všímal charakter zmeny na substráte, nie reakčné podmienky, 

ktoré sú v diagramoch uvedené pre korektnosť (a často zo začiatku mätú žiakov). 

Riešenie piatej úlohy: 

a) zhora  v smere hodinových ručičiek sú to:  eliminácia – adícia – substitúcia 

b) zhora v smere hodinových ručičiek sú to:  adícia – eliminácia – adícia 

c)  sprava zhora v smere hodinových ručičiek sú to:  substitúcia –  eliminácia – adícia 

 

Úloha 6. Zakrúžkujte systémový diagram, ktorý reprezentuje reakcie v poradí: substitúcia – substitúcia – eliminácia – 

adícia? 

Šiesta úloha slúži tiež na zopakovanie typov organických reakcií. Aj v tomto prípade treba dôkladne rozanalyzovať každú 

reakciu vo všetkých diagramoch, uvedomiť si, k čomu počas nej dochádza a či je dodržané predpísané poradie. Žiak 

posudzuje jednotlivé schémy z hľadiska charakteru zmeny na substráte a určí, či ide o substitúciu, elimináciu alebo adíciu. 

Riešenie šiestej úlohy: 

 

Po vyriešení tejto úlohy je vhodné, aby učiteľ so žiakmi postupne rozobral každý diagram,  žiaci zdôvodnia a vysvetlia svoje 

postupy, prečo je správna práve možnosť c). 
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Poznámka: 

V prípade, že učiteľ vyhodnotí v priebehu vyučovacej jednotky, že šiestu  úlohu nestihne so žiakmi vyriešiť, môže túto 

úlohu zadať na domácu. Poslednú časť hodiny potom môže využiť na preopakovanie úloh a reakcií. 

 

Vyplňte sebahodnotiacu kartu žiaka. 

 Žiaci vypĺňajú sebahodnotiacu kartu čím získajú spätnú väzbu o vedomostiach a zručnostiach, ktoré riešením pracovného 

listu nadobudli. 

POSTREHY A ZISTENIA Z  VÝUČBY 
Metodika bola overovaná aj videokonferenčne, riešenie úloh si vyžadovalo viac času. 

ALTERNATÍVY METODIKY  
  

ZDROJE 
Fahmy,A.F.M ; Lagowski J (2006). SYSTEMIC MULTIPLE CHOICE QUESTIONS IN CHEMISTRY. [online].Dostupné na: 
http://old.iupac.org/publications/cei/vol8/0801xFahmy.pdf 

Fahmy,A.F.M ; Lagowski J (2012). SYSTEMIC ASSESSMENT AS A NEW TOOL FOR ASSESSING STUDENTS LEARNING IN 
CHEMISTRY USING SATL METHODS: Systemic True False [STFQs] and Systemic Sequencing [SSQs] Question Types. 
[online].Dostupné na: https://www.ajol.info/index.php/ajce/article/download/82450/72603  

Fahmy,A.F.M; Lagowski J (2014). SYSTEMIC ASSESSMENT AS A NEW TOOL FOR ASSESSING STUDENTS LEARNING IN 
CHEMISTRY USING SATL METHODS: SYSTEMIC MATCHING, SYSTEMIC SYNTHESIS, SYSTEMIC ANALYSIS, SYSTEMIC 
SYNTHETIC – ANALYTIC, AS SYSTEMIC QUESTION TYPES. [online].Dostupné na: 
https://www.ajol.info/index.php/ajce/article/view/105533  

Kmeťová, J., Skoršepa, M., Mäčko, P.: Chémia pre 2.ročník so štvorročným štúdiom a 6. ročník gymnázia s osemročným 
štúdiom, 2012, Expol Pedagogika Bratislava 

Zahradník, P., Kollárová, M. (2002). Prehľad chémie 2. Organická chémia a biochémia. (2. uprav. vyd.). Bratislava: 
Slovenské pedagogické nakladateľstvo. 
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IZOMÉRIA I – KONŠTITUČNÁ IZOMÉRIA  
Tematický celok / Téma ISCED / Odporúčaný ročník 

Deriváty uhľovodíkov 
Organické látky, uhľovodíky/Izoméria 

ISCED 3 / 2.ročník 
2 vyučovacie hodiny 
Sada 2 metodík: Izoméria I a Izoméria II 

Ciele 

Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti Žiakom rozvíjané spôsobilosti 

• Napísať konštitučné vzorce vybraných molekúl. 

• Vymenovať jednotlivé typy konštitučnej izomérie. 

• Charakterizovať jednotlivé typy konštitučnej 
izomérie. 

• Uviesť príklady konkrétnych konštitučných 
izomérov. 

• Vysvetliť rozdiel medzi keto- a enol- formou. 
 

• Zovšeobecniť výsledky 

• Formulovať závery 

• Diskutovať/obhajovať výsledky/ argumentovať 

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti  

• Vysvetliť rozdiel medzi nasýtenými a nenasýtenými uhľovodíkmi. 

• Vymenovať deriváty uhľovodíkov. 

• Napísať základné vzorce vybraných derivátov uhľovodíkov. 

• Vysvetliť jav izoméria. 

Riešený didaktický problém 

Téme Izoméria sa nezvyknú venovať samostatné kapitoly, resp. témy v učebniciach, pričom izoméria je bežný a 

častý jav. Súbor metodík pre izomériu poskytuje žiakovi ale aj učiteľovi prehľad typov izomérie. Prečo molekuly 

vytvárajú rôzne izoméry? Aký význam má izoméria? Kde okrem chémie sa stretávame s izomériou? 

Dominantné vyučovacie metódy a formy Príprava učiteľa a pomôcky 

• potvrdzujúce bádanie/riadené bádanie 

• samostatná práca žiaka 

• skupinová forma (3-5 členné tímy)  

 

• pracovné listy 

• tyčinkové modely/guľôčkové modely 
Realizovateľné bez použitia digitálnych nástrojov. 

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov 

Úloha 7 

 

Autori: Anna Pacovská, Mária Babinčáková 
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IZOMÉRIA I – KONŠTITUČNÁ IZOMÉRIA   

ÚVOD  
Táto metodika je prvá zo súboru dvoch metodík na tému Izoméria, ktoré na seba bezprostredne nadväzujú. Prvá je 

zameraná na konštitúciu molekúl, druhá je zameraná na stereoizomériu. Obe metodiky je vhodné zaradiť po prebratí 

všetkých derivátov uhľovodíkov ako zosumarizovanie všetkých typov izomérie. 

PRIEBEH VÝUČBY  

EVOKÁCIA 
V prvej fáze vyučovacej hodiny žiaci vypĺňajú prvé dve úlohy. 

Úloha 1. Napíšte sumárne vzorce nasledovných zlúčenín. Pomenujte zlúčeniny. 

 

Sumárny vzorec:   C5H12   C5H12    C5H12 

Názov zlúčeniny:  pentán   2-metylbután   2,2-dimetylpropán 

Úloha 2. Napíšte spoločný a rozdielny znak vzorcov zlúčenín v Úlohe 1. 

Spoločný znak: molekulový vzorec; rozdielny znak: konštitúcia molekúl 

So žiakmi riešime otázku: Môžu mať zlúčeniny rovnaký vzorec ale inú štruktúru?  

Krátko diskutujeme o možných odpovediach. Počas hodiny hľadáme odpoveď na túto otázku. 

UVEDOMENIE SI VÝZNAMU: 
V rámci tejto fázy žiaci riešia úlohy v pracovnom liste. Ide o samostatnú prácu žiaka, ktorý si pomocou úloh organizuje 

poznatky o izomérii, rozvíja si priestorovú orientáciu. Žiak musí mať na zreteli väzbovosť jednotlivých atómov. Pri riešení 

úloh mu pomáhajú komentáre v pracovnom liste. 

Úloha 3. Štruktúrna izoméria znamená, že zlúčeniny majú síce rovnaký sumárny vzorec ale líšia sa v štruktúre.  

A) Napíšte všetky štruktúrne vzorce zlúčenín so sumárnym vzorcom C6H14, C4H9Cl, C2H6O, C2H4O.  

B) Pomenujte všetky izoméry. 

a) C6H14 

  

 

  

hexán 3-metylpentán 2-metylpentán 2,2,-dimetylbután 2,3-dimetylbután 
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b) C4H9Cl 

    

1-chlórbután 2-chlórbután 2-chlór-2-metylpropán 1-chlór-2-metylpropán 

c) C2H6O 

  

etanol dimetyléter 

d)  C2H4O 

  

et-1-én-1-ol etanal 

Poznámka:  

Komentár pre žiakov v PL: 

Štruktúrna izoméria má tri základné podoby – reťazovú, polohovú a izomériu funkčných skupín. Osobitným typom 

štruktúrnej izomérie je tautoméria. V rámci tautomérie rozlišujeme enol formu (en – prípona dvojitej väzby, ol – prípona 

pre alkohol) a keto formu (karbonylová zlúčenina). 

Úloha 4. Utvorte trojice na základe predchádzajúcich úloh a dedukcie – typ štruktúrnej izomérie, definícia, príklad.  

Typ štruktúrnej 
izomérie 

Definície Príklad 

A)  
Reťazová 
izoméria 

4. 

izoméry s rovnakým molekulovým 
vzorcom, avšak líšiace sa tvarom 

(usporiadaním) uhlíkového reťazca  

β 

CH3 CH2

CH2CH2

CH2CH3

CH3 CH2

C
CH3

CH3 CH3

CH3 CH

CH CH3

CH3

CH3

CH3 CH

CH2CH3

CH2CH3

 

B) 

Polohová  
izoméria 

3. 

izoméry s rovnakým molekulovým 
vzorcom, avšak líšiace sa polohou 
funkčnej skupiny alebo násobnej 

väzby 

δ 

 

 

C) 

Izoméria  
funkčných  

skupín 

1. 

izoméry s rovnakým molekulovým 
vzorcom, avšak líšiace sa typom 

funkčnej skupiny 

γ 

CH3

CH2 OH

CH3

O
CH3
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D)  
Tautoméria 

2. 

izoméry s rovnakým molekulovým 
vzorcom, avšak líšiace sa polohou 
násobnej väzby a atómu vodíka 

α 

CH2

CH
OH

CH3

CH O

 

Úloha 5. Napíšte vzorce všetkých 9 izomérnych uhľovodíkov s molekulovým vzorcom C4H6. 

 

 

Úloha 6. Navrhnite molekulový vzorec ľubovoľnej zlúčeniny, ktorá vytvára tautomérne formy. Napíšte a pomenujte 

zlúčeniny. 

 

enol-forma    keto-forma        

prop-1-én-1-ol   propanál 

 

REFLEXIA  
V reflexii žiaci vytvoria skupiny/tímy podľa pokynov učiteľa. Rozdeľte žiakov na skupiny v rámci možností. Odporúčajú sa 

tímy zložené z 3-5 žiakov. Žiaci pracujú s tyčinkovými modelmi, rozvíjajú si priestorovú orientáciu, spoluprácu. Ich snaženie 

by mala podporovať súťaživosť. Víťazov učiteľ môže odmeniť známkou/bodmi/cukríkom ☺. 

Úloha 7. Pracujte s guľôčkovými modelmi. Vytvorte tímy podľa pokynov učiteľa. Súťažte medzi sebou v skladaní 

a pomenovávaní nasledovných izomérov. 

Poskladajte a pomenujte: 

a) všetky izoméry zlúčeniny s molekulovým vzorcom C3H7Br.   

  

b) tri izoméry zlúčeniny s molekulovým vzorcom C5H12. 
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c) všetky izoméry zlúčeniny s molekulovým vzorcom C4H10O. 

  

d) tri cyklické izoméry zlúčeniny s molekulovým vzorcom C5H10. 

  

e) dva ľubovoľné izoméry zlúčeniny s molekulovým vzorcom C3H6O2. 

 

POSTREHY A ZISTENIA Z  VÝUČBY 
Počty úloh odporúčame upraviť podľa šikovnosti skupiny žiakov. Nemusíme využiť všetky úlohy, pretože mnohí z nich sú 

si podobné a žiaci už potom strácajú motiváciu. Bez určovania názvov a po prebraní teórie chemickej väzby sa dá metodika 

prejsť za 45 minút, ak sa robia aj modely, u slabších žiakov môže byť problém aj 90 minút. 

Možnosť využiť metodiku na konci derivátov v organickej chémii, keď žiaci majú určitý nadhľad čo sa týka typov zlúčenín, 

charakteristických skupín. 

Problematická je úloha 5, kde majú žiaci nájsť všetky izoméry – to si vyžaduje čas. 

Žiaci tiež často robia chyby v názvosloví. 

ALTERNATÍVY METODIKY  
Ak nemáte k dispozícií tyčinkové modely, môžete použiť guľôčkové alebo akékoľvek iné. Ak nemáte žiadne, žiaci môžu 

všetky izoméry kresliť. Tip na domácu prácu: plastelína a slamky na zhotovovanie modelov (dôležité dbať na ekológiu!). 

Niektorí učitelia odporúčajú metodiku použiť ešte vo fáze, keď žiaci o OCH ešte tak veľa nevedia. Tu sa naplno prejavuje 

ich tvorivosť. žiaci /okrem názvoslovia/ vedia vypracovať celý pracovný list celý a nemajú s tým žiadne veľké problémy.  

ZDROJE 
Kmeťová, J., Skoršepa, M., Mäčko, P. (2012). Chémia pre 2.ročník gymnázia so štvorročným štúdiom a 6.ročník gymnázia 

s osemročným štúdiom. Bratislava, Slovensko: EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. 
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IZOMÉRIA II - STEREOIZOMÉRIA 
Tematický celok / Téma ISCED / Odporúčaný ročník 

Deriváty uhľovodíkov 
ISCED 3 / 2.ročník 
Sada 2 metodík: Izoméria I a Izoméria II 

Ciele 

Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti Žiakom rozvíjané spôsobilosti 

• Vymenovať jednotlivé typy stereoizomérie. 

• Charakterizovať jednotlivé typy stereoizomérie. 

• Uviesť príklady konkrétnych stereoizomérov. 

• Na konkrétnom príklade vysvetliť cis- a trans- 
izomériu. 

• V konkrétnej molekule označiť chirálne centrum. 

• Vlastnými slovami definovať enantioméry. 
 

• Manipulovať s pomôckami/softvérom 

• Formulovať závery 

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti  

• Vysvetliť rozdiel medzi nasýtenými a nenasýtenými uhľovodíkmi. 

• Vymenovať deriváty uhľovodíkov. 

• Napísať základné vzorce vybraných derivátov uhľovodíkov. 

• Vysvetliť jav izoméria. 

Riešený didaktický problém 

Téme Izoméria sa nezvyknú venovať samostatné kapitoly, resp. témy v učebniciach, pričom izoméria je bežný 

a častý jav. Súbor metodík pre izomériu poskytuje žiakovi ale aj učiteľovi prehľad typov izomérie. Prečo 

molekuly vytvárajú rôzne izoméry? Aký význam má izoméria? Kde okrem chémie sa stretávame s izomériou? 

Dominantné vyučovacie metódy a formy Príprava učiteľa a pomôcky 

• Potvrdzujúce bádanie 

• Práca v dvojici alebo samostatná práca 

• rozhovor 

 

• pracovné listy 

• tyčinkové modely/guľôčkové modely 
Realizovateľné bez použitia digitálnych nástrojov. 

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov 

Pojmová mapa 

 

Autori: Anna Pacovská, Mária Babinčáková 
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IZOMÉRIA II - STEREOIZOMÉRIA  

ÚVOD  
Táto metodika je druhá zo súboru metodík pre tému Izoméria. Súbor metodík pre tému Izoméria obsahuje dve metodiky, 

ktoré na seba bezprostredne nadväzujú. Prvá je zameraná na konštitúciu molekúl, druhá je zameraná na stereoizomériu. 

Obe metodiky je vhodné zaradiť po prebratí všetkých derivátov uhľovodíkov ako zosumarizovanie všetkých typov izomérie.  

Úlohy sú spracované na vysokej úrovni, ktorá je vhodná pre žiakov druhého ročníka strednej školy, sú primerané vekovej aj 

intelektuálnej úrovni žiakov. 

PRIEBEH VÝUČBY  
Učiteľ môže zvoliť pre realizáciu aktivity skupinovú prácu. Ak ide o opakovanie (napr. u maturantov, seminaristov), žiaci 

môžu pracovať samostatne. 

EVOKÁCIA   
Talidomid: Mnoho liečiv je opticky aktívnych, pričom iba jeden enantiomér má priaznivý účinok. V prípade niektorých 

liečiv môže byť ďalší enantiomér dokonca škodlivý. V šesťdesiatych rokoch bol talidomid podávaný tehotným ženám, aby sa 

znížili účinky rannej nevoľnosti. To viedlo k mnohým postihnutiam. 

 

Obr. Enantioméry limonénu; Dôsledky podávanie nebezpečného enantioméru talodomidu 

 

Úvodný text slúži ako krátka motivácia, na ktorú nadväzuje diskusia po úlohe 1.  

Vo fáze evokácie žiaci riešia prvú úlohu v pracovnom liste. Následne môže nasledovať diskusia, kde žiakom učiteľ 

sprístupní aj ďalšie príklady izomérie. Napr.: limonén, talidomid (na zváženie).  

Úloha 1. Napíšte rovnaký a rozdielny znak dvoch izomérov na Obr. 1 a 2. Diskutujte s učiteľom o ďalších príkladoch 

stereoizomérie. 

 

   

Obr. 1  (S)-karvón (rasca)  (R)-karvón (spearmint) 

Spoločný znak: molekulový vzorec; rozdielny znak: priestorové usporiadanie atómov. 
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UVEDOMENIE SI VÝZNAMU  
V rámci tejto fázy žiaci riešia úlohy v pracovnom liste. Ide o samostatnú prácu žiaka, ktorý si pomocou úloh organizuje 

poznatky o izomérii, rozvíja si priestorovú orientáciu. Pri riešení úloh mu pomáhajú komentáre v pracovnom liste. 

Komentár 1:  

Rotačná izoméria alebo konformačná, je druh izomérie, kde sa atómy otáčajú okolo jednoduchej väzby. Atómy sa usilujú 

dosiahnuť v priestore energeticky najvýhodnejšiu polohu. To vedie k vzniku rotačných izomérov = konformérov. 

 

Úloha 2. Pracujte s tyčinkovými modelmi. Etán má dva hlavné rotačné izoméry. Pomôžte si s informáciami v Komentári 1. 

a) Poskladajte molekulu etánu C2H6. 

b) Poskladajte rotačný izomér etánu v zaclonenej/zákrytovej polohe – vodíky na C2 prekrývajú vodíky na C1. 

c) Poskladajte rotačný izomér etánu v zošikmenej/nezákrytovej polohe – vodíky na C2 sú oproti vodíkom na C1 v zošikmenej 

polohe. 

 

Úloha 3. Priraďte k písmenám na krivke zobrazenie jednotlivých konformácií butánu (Obr. 2b)). Obr. 2 a) zobrazuje graf 

závislosti potenciálnej energie na zmenách konformácie butánu. Na x-ovej osi je uhol rotácie, ktorý spolu zvierajú 

2 koncové metylové skupiny na 2. a 3. uhlíku butánu. Obr. 2b) zobrazuje konformácie butánu. 

 

 

Obr. 2 a) Graf závislostí potenciálnej energie na zmenách konformácie butánu  b)Konformácie butánu 

 

A2, B4, C3, D1, E5 

Poznámka:  

Úloha 3 je zameraná na čítanie z grafu a vyvodenie záverov. Tým, že sa žiaci s takými to ulohami nestretávajú, robia im 

problém. 
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Úloha 4. Na Obr. 3 a) b) sú rotačné izoméry cyklohexánu. Pracujte s učebnicou a vyplňte Tabuľku 1.  

 

Obr. 3 a) Vaničková konformácia cyklohexánu b)  Stoličková konformácia cyklohexánu 

 

Tab. 1 Rotačné izoméry cyklohexánu 

Vlastnosť 
Konformácia 

Vaničková Stoličková 

Prevažuje pri  laboratórnej teplote.   X 

Dochádza k najväčšiemu odpudzovaniu atómov vodíka.  X  

Je to energeticky náročnejšia  konformácia.  X  

Komentár 2:  

Konfiguračná izoméria alebo geometrická, je druh izomérie, kedy vznikajú izoméry v dôsledku nemožnosti otáčania sa 

atómov okolo násobnej väzby. Jeden izomér je cis- (substituenty sa nachádzajú na rovnakej strane molekuly), druhý izomér 

je trans – (substituenty sa nachádzajú na opačných stranách molekuly). 

 

Úloha 5. Pomenujte molekuly a určte, o aký konfiguračný izomér sa jedná. Pomôžte si s informáciami v Komentári 2. 

     

cis-but-2-én       trans-but-2-én 

Úloha 6. Zakrúžkujte, ktoré z nasledujúcich zlúčenín nemôžu existovať v dvoch geometrických (cis-/trans-) izoméroch? 

Napíšte geometrické vzorce oboch izomérov. 

a)  CH3CH=CH2 

b)  CH3CH=CHCH=CH2 

c)  (CH3)2C=C(CH3)2 

d)  (CH3)2C=C(CH2CH3)2 

e)  CCl2=CF2 

f)  CHCl=CHCl 

g)  CH3C≡CH 

h)  C6H5CH=CHNH2 

 

Komentár 3:  

Symetria predmetov znamená, že predmet a jeho zrkadlový obraz sú identické. Asymetria predmetov znamená, že 

predmet a jeho zrkadlový obraz sú neidentické.  

Chiralita molekuly znamená, že molekula nie je totožná so svojím zrkadlovým obrazom, nemá stred ani rovinu symetrie. 

Chirálna molekula obsahuje jeden alebo viac tzv. stredov chirality – chirálnych atómov. Chirálny atóm je napríklad atóm 

uhlíka so štyrmi rôznymi substituentami. 

Enantioméry (optické antipódy) sú dvojice stereoizomérov opticky aktívnej látky. Majú rovnaké chemické a fyzikálne 

vlastnosti, s výnimkou otáčania roviny polarizovaného svetla. Zlúčenina, v ktorej je rovnaký pomer izomérov (50% : 50%) sa 

javí ako opticky neaktívna a nazýva sa racemát  alebo racemická zmes. 
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Obr. 4 Príklad chirálnej molekuly  

Úloha 7. Určte, či nasledujúce molekuly sú opticky aktívne. Pomôžte si s informáciami v Komentári 3. 

a) propán-2-ol 

b) 2-chlórbután 

c) 1-chlórbután 

d) 3-metylhexán 

e) bután-2-ón 

f) kyselina 2-metylbutánová 

g) bután-2-ol 

h) 1-chlór-3-metylpentán 

Úloha 8. Nakreslite optické antipódy kyseliny mliečnej a vyznačte hviezdičkou vo vzorcoch chirálne uhlíky. Pomôžte si 

s informáciami v Komentári 3. 

 

REFLEXIA  

Úloha 9. Vytvorte pojmovú mapu k téme Izoméria. Použite pojmy – štruktúrna izoméria, tautoméria, stereoizoméria, 

optická izoméria, izoméria funkčných skupín, polohová izoméria, rotačná izoméria, reťazová izoméria. Doplniť 

môžete konkrétne príklady, vzťahy medzi pojmami, resp. aj iné pojmy, ktoré podľa Vás súvisia s izomériou.  

 

Izoméria 
v organickej 

chémii

Štruktúrna 
iz.

Reťazová 
iz.

bután 
a izobután

Polohová 
iz.

1-chlórbután 
a 

2-chlórbután

Iz. 
funkčných 

skupín

propanol 
a 

dimetyléter

Stereoizoméria

Geometrická iz.

cis-but-2-én 
a 

trans-but-2-én

Rotačná iz.

zákrytová 
a nezákrytová 
konformácia 

etánu

vaničková 
a 

stoličková 
konformácia 
cyklohexánu

Optická iz.

enantioméry

(zrkadlové 
obrazy)
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Poznámka:  

Spracovanie pojmovej mapy je pre žiakov veľakrát náročné, avšak slúži ako výborné cvičenie na utvrdenie si pojmov ale 

najmä vytvorenie vzťahov a súvislostí medzi nimi. 

POSTREHY A ZISTENIA Z  VÝUČBY 
Počas celej metodiky môže učiteľ zvážiť využitie modelov. Tie im uľahčia riešenie úloh.  

Ak Učiteľ nemá k dispozícii modely, može pre zjednodušenie využiť slamky a plastelínu. 

Úloha č. 6 robila žiakom problémy, kde nevedeli dané vzorce rozpísať štruktúrne a hľadať cis a trans izoméry. 

ALTERNATÍVY METODIKY 
Ak nemáte k dispozícií tyčinkové modely, môžete použiť guľôčkové alebo akékoľvek iné. Ak nemáte žiadne, žiaci môže 

všetky izoméry kresliť. 

 

Túto úlohu sme na základe spätnej väzby odstránili z pracovného listu, ale nechali sme ju prístupnú v tejto časti. 

 

Úloha 10. Rozhodnite, ktoré z uvedených objektov sú symetrické. Pomôžte si s informáciami v Komentári 2. 

 

 

Obr. 5 Symetrické a asymetrické predmety 

Symetrické objekty sú vyznačené modrým krúžkom. 

ZDROJE 
Kmeťová, J., Skoršepa, M., Mäčko, P. (2012). Chémia pre 2.ročník gymnázia so štvorročným štúdiom a 6.ročník gymnázia 

s osemročným štúdiom. Bratislava, Slovensko: EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. 
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CHEMICKÉ REAKCIE V ORGANICKEJ CHÉMII 
Tematický celok / Téma ISCED / Odporúčaný ročník 

Organické látky, uhľovodíky 
Úvod do organickej chémie 

ISCED 3 / 2.ročník 

Ciele 

Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti Žiakom rozvíjané spôsobilosti 

• rozlišovať chemické reakcie v organickej chémii 
podľa zmeny na substráte, spôsobu štiepenia väzby 
a druhu činidla 

• identifikovať v zápise chemickej reakcie činidlo 

• rozlíšiť homologické a heterolytické činidlá 
a chemické reakcie 

• určiť typ chemickej reakcie na základe zápisu 
schémy reakcie a jej analýzy 

• rozlíšiť oxidáciu a redukciu ako dehydrogenáciu 
a hydrogenáciu, resp. oxygenáciu a deoxygenáciu 

• Formulovať otázku/problém  

• Skonštruovať/zostaviť model 

• Formulovať nové otázky/problémy 

• Formulovať závery 

• Aplikovať modelovacie postupy na nové 
problémy 

• Diskutovať/obhajovať výsledky/ argumentovať 

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti  

• homolýza a heterolýza 

• substitúcia, adícia, eliminácia, prešmyk 

• činidlo, radikál, elektrofil, nukleofil 

• hydrogenácia/dehydrogenácia, hydratácia/dehydratácia, halogenácia/dehalogenácia, 
hydrogenhalogenácia/dehydrogenhalogenácia, oxygenácia/deoxygenácia 

Riešený didaktický problém 

Učivo o chemických reakciách v organickej chémii je pre žiakov nové a veľmi náročné. Žiaci poznajú 

charakteristiky jednotlivých typov reakcií, ale majú problémy s ich aplikáciou v konkrétnych reakčných 

schémach. V úlohách sa žiaci učia na základe analýzy reakčnej schémy rozhodnúť o druhu chemickej reakcie, 

diskutovať, argumentovať a obhajovať svoje rozhodnutie. Podľa vonkajších zmien vo vzorcoch správne 

pomenúvajú reakcie (de)halogenácie, (de)hydratácie, (de)hydrogenácie, (de)hydrogénhalogenácie, redukcie, 

oxidácie.  

Dominantné vyučovacie metódy a formy Príprava učiteľa a pomôcky 

• riadené bádanie 

• skupinová forma (5-7 dvojíc žiakov) 

• individuálna práca 

 

• počítač/tablet  

• interaktívna tabuľa 
 

Realizovateľné s aj bez použitia digitálnych nástrojov. 

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov 

Cvičenia na samostatnú prácu, sebahodnotiaca karta 

Autori: Alena Spišiaková, Zuzana Dzurišinová 
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CHEMICKÉ REAKCIE V ORGANICKEJ CHÉMII  

ÚVOD  
 Časopis QUARK koncom roka 2018 publikoval článok, z ktorého sa dozvedáme: „ Začiatky sú v organickej chémii 

náročné. Študenti sa musia popasovať s názvoslovím, štruktúrou a s reakciami rôzne zložitých zlúčenín. Niet div, že mnoho 

študentov začne učivo memorovať – namiesto úsilia o pochopenie vzťahu medzi štruktúrou a reaktivitou sa uchýlia k 

naučeniu sa názvu a produktu reakcie... 

 Reaktivita organických zlúčenín tvorí podstatnú časť vyučovania  organickej chémie na strednej škole, preto jej 

venujeme v predkladanej metodike značnú pozornosť. Úlohy pracovného listu sprístupňujú žiakom veľké množstvo nových 

pojmov, sú zamerané na prácu s textom, reakčnými schémami a chemickými rovnicami. Forma, obsah a usporiadanie úloh 

umožňuje žiakom samostatne (prípadne s malou pomocou učiteľa) objaviť základné pravidlá, ktorými sa reakcie organických 

zlúčenín riadia. Cieľom je naučiť študentov na základe analýzy vonkajších zmien rozhodnúť o type chemického deja -  odlíšiť 

homolýzu od heterolýzy, rozpoznať substitúciu, adíciu, elimináciu, prešmyk, oxidáciu a redukciu. 

 Metodiku je možné zaradiť v druhom ročníku v časti úvod do organickej chémie alebo na zopakovanie učiva 

v štvrtom ročníku.  

PRIEBEH VÝUČBY  
Metodický list spracovaný na základe modelu EUR:  

EVOKÁCIA  (CCA 10  MIN.): 
       Úvodný text má žiakov motivovať v ich snahe odhaliť pravidlá chemických premien v organickej chémii, ktoré im pomôžu 

pochopiť tieto deje bez zbytočného memorovania. 

Časopis QUARK koncom roka 2018 publikoval článok, z ktorého sa dozvedáme: „ ...Vedci z IBM Research vo švajčiarskom 

Zürichu vyvinuli program, ktorý dokáže predpovedať produkty reakcií z reaktantov, ktoré sami nakreslíte. Program na báze 

umelej inteligencie vedci navrhli podobne, ako funguje umelá neurónová sieť Google na preklad jazykov. Štúdium organickej 

chémie je veľmi podobné učeniu sa cudzieho jazyka, keďže organická chémia obsahuje veľa univerzálnych pravidiel...“                              

 ...a práve spomínaným pravidlám sa budeme venovať v úlohách tohto pracovného listu. Prajem vám veľa zábavy. 

 

Úvodná úloha 1 je zameraná na opakovanie ale aj zhrnutie dôležitých poznatkov, ktoré žiak bude využívať pri riešení 

úloh. Pojmy sa týkajú väzbovosti atómov a typov väzieb v organických molekulách. Pohľad do štruktúry molekúl pomáha 

žiakom objaviť súvis medzi typom väzby, spôsobmi jej štiepenia a následne reaktivitou uhľovodíkov a ich derivátov. 

Riešenie úlohy 1: Doplňte nasledujúci text. 

Molekuly organických zlúčenín tvoria predovšetkým atómy dvoch prvkov uhlíka a vodíka, ktoré sú viazané kovalentnými  

väzbami. Z pohľadu rozdielu elektronegativít ide o väzby nepolárne. Okrem nich tvorí  uhlík v organických zlúčeninách aj 

väzby s atómami iných prvkov ako sú (uveď aspoň dva ďalšie) O, N, S, halogény. Tieto väzby sú tiež kovalentné, avšak rozdiel 

elektronegativít ich radí medzi väzby polárne. Z ďalších typov chemických väzieb nachádzame v molekulách organických 

zlúčenín aj väzby iónové alebo medzimolekulové sily. Priebeh chemickej reakcie (spôsob štiepenia väzieb) je potom 

podmienený typom chemických väzieb v reaktantoch.  

 

V nasledujúcej úlohe nasmerujeme žiakovo bádanie od štruktúry molekúl a od väzieb k zápisom chemických reakcií 

v organickej chémii. Žiak má byť schopný správne používať pojmy ako substrát, činidlo a katalyzátor. Očakávame, že tieto 

pojmy vie svojimi slovami opísať a charakterizovať z pohľadu ich vlastností a správania sa počas chemickej reakcie.  

Nasledujúca úloha ponúka žiakovi popis vlastností týchto látok a úlohou žiaka je priradiť k nim správny pojem. 
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Riešenie úlohy 2:  Formálne môžeme chemickú reakciu v organickej chémii zapísať:                                                                       

SUBSTRÁT + ČINIDLO                           PRODUKTY                                                                                                         

Priraďte pojmom SUBSTRÁT(S), ČINIDLO(Č), KATALYZÁTOR(K) v zápise chemickej reakcie  ich správny 

obsah. 

A. reaktant, zlúčenina štruktúrne zložitejšia, zvyčajne väčšia      ....S......... 

B. reaktant, zlúčenina menšia, jednoduchšia, často anorganického pôvodu    ....Č......... 

C. východisková látka, ktorá v priebehu chemickej reakcie podlieha chemickým zmenám   ...S......... 

D. látka, ktorá znižuje aktivačnú energiu reakcie        ...K......... 

E. východisková látka, ktorá v priebehu chemickej reakcie reaguje s rôznymi látkami rovnakým spôsobom ...Č......... 

F. rozhoduje o spôsobe zániku chemickej väzby v substráte      ...Č......... 

G. látka, ktorá ovplyvňuje štiepenie väzby v činidle       ...K......... 

UVEDOMENIE SI VÝZNAMU  (CCA 30  MIN.): 
V hlavnej časti návrhu metodiky využijeme bádateľskú metódu na skúmanie spôsobu ako sa štiepia väzby v činidle a akú 

zmenu následne vyvolávajú na substráte.  

V úlohe 3 sa zameriame nielen na štiepenie väzieb v molekulách činidiel, ale aj na typy častíc, ktoré pri štiepení vznikajú.  

Riešenie úlohy 3: Nasledujúce schémy popisujú väzbové zmeny pri chemickej reakcii. Vytvorte správne dvojice. 

               

 

Správne riešenie:  A5, B3, C1, D6, E2, F4 

 

Kým v predchádzajúcej úlohe žiak vytváral správne dvojice pojmov – čo nie je náročná úloha, v nasledujúcej úlohe ho 

navádzame k tomu, aby svoje tvrdenia podložil argumentmi. Bude objavovať dôvod, prečo sa niektorá väzba štiepi na 

radikály, zatiaľ čo iná na ióny. V praxi sa stretávame s tým, že žiakom robí problém porozumieť, prečo sa nespárený elektrón 

označuje bodkou a pri heterolytickom štiepení sa symbol bodky neobjavuje. 

Riešenie úlohy 4: Pozorne si prezrite  štruktúru molekúl organických zlúčenín. Dopĺňaním chýbajúcich údajov postupne       

vyvoďte závery  o spôsobe zániku chemickej väzby počas chemickej reakcie vo vzorových príkladoch. 

 

Príklad 1:    

 

Homolýzu vyvolávajú homolytické (R
.
) činidlá.  

                                                                                      

  

záni

k 

väz

by 

 

X(H)=     2,2    ˂  X(C)=   2,5           ∆X=   0,3                 .                

 väzba je     nepolárna         kovalentná    

 zanikne    homolyticky     – každý z atómov viazaných 

kovalentnou väzbou si ponechá jeden elektrón 

 produkty sú radikály, veľmi reaktívne častice 

obsahujúce   1 nespárený    elektrón 

 reakcie prebiehajú najčastejšie účinkom  UV, tepla   . 

katalyzátor 
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Príklad 2:  

          

 

 

Heterolýzu vyvolávajú elektrofilné (E+) alebo 

nukleofilné (Nu-)  činidlá.  

 

Pri riešení nasledujúcej úlohy si majú žiaci uvedomiť polaritu väzby označenej šípkou a na základe toho odvodiť, ako sa 

bude štiepiť. Žiak využíva poznatky získané v predchádzajúcej úlohe. 

 

Riešenie úlohy 5. Rozhodnite a vysvetlite ako môžu zaniknúť vyznačené chemické väzby. Dej zapíšte reakčnou schémou. 

a) CH3-CH2      NH2      heterolyticky, väzba je polárna CH3-CH2-NH2       CH3-CH2
+ + NH2

-  

b) Cl    Cl  homolyticky, väzba je nepolárna Cl-Cl          Cl● + Cl● 

 

Aby žiaci nezískali mylný dojem, že všetky nepolárne väzby sa vždy štiepia homolyticky, uvádzame im príklad, ako 

Lewisove kyseliny štiepia molekulu halogénu na ióny. V tomto momente nie je potrebné žiakom vysvetľovať celý 

mechanizmus pôsobenia Lewisových kyselín. Stačí, ak si žiak uvedomí, že vhodným katalyzátorom vieme ovplyvniť typické 

štiepenie chemickej väzby. 

           Heterolýza je možná aj u väzieb nepolárnych. V takýchto prípadoch nie je katalyzátorom svetlo, teplo, kov ale   

          látka schopná prijať voľný elektrónový pár. Napríklad pre rozštiepenie väzby v molekule Cl2  sa používa AlCl3.   

 Takéto látky (AlCl3, BF3, FeBr3) nazývame Lewisové kyseliny.                 Cl-Cl                     Cl+ + Cl- 

 

Nasledujúca úloha je zameraná na prehĺbenie schopnosti žiakov systematicky určovať a opísať typ reakcie z pohľadu 

štiepenia chemickej väzby. S týmto cieľom sme do pracovného listu zaradili úlohu, ktorej reakčné schémy jasne ukazujú aký 

spôsob štiepenia chemickej väzby vyvolávajú na substráte  použité činidlá. Úlohou žiaka je analyzovať druh použitého činidla 

(radikál, ión), ako aj vznikajúcu časticu na strane produktov. Na základe zistení a vedomostí z predošlých úloh určí typ 

reakcie. 

Riešenie úlohy 6:  Pri ktorých dejoch dochádza k homolýze a pri ktorých k heterolýze? 

a) Br ● + H-CH3       H-Br  +  ●CH3   .......homolýza.........................   

b) NO2
+ + C6H5-H     H+ + C6H5-NO2   .......heterolýza........................ 

c) ●CH3 + Cl2         Cl●  +  CH3-Cl   ....... homolýza........................ 

d) OH- + CH3-Br     CH3-OH + Br -   ....... heterolýza....................... 

 

V predchádzajúcej úlohe sme nasmerovali žiakovu pozornosť na činidlo ako látku, ktorá vyvoláva zmenu na substráte. 

Podľa  charakteru tejto zmeny vie určiť, či ide o heterolýzu alebo homolýzu. Aby žiak vedel správne určovať základné typy 

reakcií z pohľadu zmeny na substráte, musí vedieť rozlišovať radikál, elektrofilné aj nukleofilné činidlo. V nasledujúcej úlohe 

ponúkame súbor bežných činidiel, s ktorými sa žiak bude stretávať pri štúdiu chemických vlastností a reaktivity uhľovodíkov 

a ich radikálov. 

Riešenie úlohy 7:  Rozdeľ nasledujúce častice na elektrofilné, nukleofilné a radikálové.  

 H●, CH3-CH2
-, NO2

+, OH-, Br -, ●CH3, Cl+, H3O+, CH3-O-, SO3H+, H2O, H+, NH3, CH3-COO-, Cl● 

Elektrofilné častice:   .... NO2
+, Cl+, H3O+, SO3H+, H+ 

X(C)=  2,5    ˂  X(O)=  3,5      ∆X=  1,0               .            

 väzba je    polárna        kovalentná    

 zanikne   heterolyticky    – celý väzbový elektrónový 

pár ostane atómu prvku s vyššou elektronegativitou 

 produkty sú    ióny   . 

 na uhlíku väzby C-O je centrum   nukleofilných   reakcií. 

 

    

AlCl3 
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Nukleofilné častice:   ... CH3-CH2
-, OH-, Br -, CH3-O-, H2O, NH3, CH3-COO- 

Radikály:      ..... H●, ●CH3, Cl●  

 

Aby žiak vedel spoľahlivo rozlišovať substitúciu, adíciu, elimináciu a prešmyk na základe zápisu chemickej reakcie 

reakčnou schémou alebo rovnicou, je nevyhnutné aby poznal základné črty, ktorými sa odlišujú. V nasledujúcej schéme žiak 

priraďuje k názvu chemickej reakcie jej opis, charakteristiku alebo všeobecnú schému chemického deja. Cieľom tejto úlohy 

je, aby žiak vedel samostatne popísať  znaky, podľa ktorých identifikuje ten či onen typ reakcie. Úloha upriamuje pozornosť 

žiaka na analýzu zmien chemických väzieb reaktantov a im odpovedajúcim zmenám väzbovosti atómov, na vznikajúci či 

nevznikajúci vedľajší produkt reakcie, na presuny atómov vrámci tej istej molekuly reaktantu. V bunkách schémy 

nasledujúcej úlohy sa nachádzajú aj pojmy ako nahradenie, naviazanie, odštiepenie, ktoré reprezentujú synonymá pojmov 

označujúcich jednotlivé typy chemických reakcií. Výsledkom analýzy bude schopnosť žiaka  správne porozumieť obsahu 

a vedieť používať pojmy  substitúcia, adícia, eliminácia a prešmyk. 

Po vyriešení úlohy 8 žiak získa komplexný pohľad na základné typy reakcií, ktorých priebeh je v bunkách schémy opísaný 

z rôznych pohľadov. 

Riešenie úlohy 8: Uprostred schémy sú zapísané štyri základné typy chemických reakcií v organickej chémii. Vpíšte symboly 

S, A, E, P do prázdnych políčok ku všetkým charakteristikám, ktoré daný typ chemickej reakcie definujú/popisujú. 

 
 

Nasledujúca úloha ponúka žiakovi reakčné schémy, s ktorými sa ešte stretne neskôr (v téme uhľovodíky). Napriek tomu, 

že o reaktantoch a produktoch ako organických látkach ešte veľa nevie, môže už využiť vedomosti z predchádzajúcej úlohy 

8. Aby mohol žiak určiť typ reakcie zapísanej schémou, musí porovnať väzby v reaktantoch a produktoch, zisťiť, či vzniká 

vedľajší produkt, či dochádza vnútri molekuly k presunu atómov. Aby sme mu túto náročnú úlohu uľahčili, pripravili sme mu 

tabuľku, do ktorej svoje pozorovania môže zapísať a na základe toho určiť typ chemickej reakcie. Žiakovi tak dáme návod, 

ako postupovať pri riešení podobných úloh. 

Riešenie úlohy 9: V nasledujúcich chemických reakciách porovnajte štruktúru reaktantu a produktu z pohľadu zmien 

násobnosti chemickej väzby,  presunu atómov vnútri molekuly, vzniku vedľajšieho produktu a rozhodnite o type chemického 

deja. Svoje pozorovanie vpíšte do pripravenej tabuľky. 

a)  

b) 

c)    

        d)     

HClClCHCHClCHCH UV  23233

HBrCHCHBrCHCHBr oleKOH
2

tan,

22  

OHCCHOHCHCH  32

33

,

22
2 CHCHCHCH PtH  
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CHR  zmena násobnosti chemickej  väzby 

nárast / pokles /bez zmeny  

vedľajší produkt 

vzniká / nevzniká 

presun atómov vnútri molekuly 

áno / nie 

typ reakcie 

a) pokles nevzniká nie adícia 

b) bez zmeny nevzniká áno prešmyk 

c) bez zmeny vzniká nie substitúcia 

d) nárast vzniká nie eliminácia 

 

Nasledujúce dve úlohy – záver našich bádateľských aktivít – tvoria úlohy zamerané na osobitné pomenovania pre 

substitúie, adície a eliminácie, ktoré sa v organickej chémii často používajú. Tým, že žiak rieši konkrétne úlohy, osvojí si tieto 

pojmy oveľa ľahšie.   

Riešenie úlohy 10: Zakrúžkovaním vhodnej možnosti urč typ každej z  nasledujúcich reakcií (S, A, E, P) a priraď im pojem 

charakterizujúci zmenu, ku ktorej v priebehu chemickej reakcie došlo (hydrogenácia, dehydrogenácia, hydratácia, 

dehydratácia, chlorácia, dechlorácia, hydrogenbromácia, dehydrogenbromácia). 

a)                                                                                 S A E P...hydratácia...... 

b)                                                                                     S A E P...hydrogénbromácia... 

c)                                                                                                              S A E P...dehydratácia... 

d)                                                                           S A E P...chlorácia.. 

e)                                                                              S A E P...hydrogenácia.... 

  f)           S A E P...dehydrogenácia..            

                                             

          Veľmi dôležité sú v organickej chémii aj redoxné reakcie. Ich podstata je iná ako u anorganických zlúčenín. Oxidovať 

organickú zlúčeninu môžeme napríklad naviazaním kyslíka – oxygenácia alebo odštiepením vodíka – dehydrogenácia. 

Keďže redukciu chápeme ako opak oxidácie, môžeme  uskutočniť redukciu organických zlúčenín naviazaním vodíka – 

hydrogenácia, respektíve odštiepením kyslíka – deoxygenácia. 

Riešenie úlohy 11: Rozhodnite, ktoré z nasledujúcich dejov sú redukcie a ktoré oxidácie. 

a)                                                                                  ...oxidácia/oxygenácia..... 

b)                                                                                                                        ...redukcia/hydrogenácia.. 

c)                                                                                           ... oxidácia/dehydrogenácia.. 

Odporúčame pri riešení úlohy 11 upriamiť pozornosť žiaka v úlohe a) na fakt, že ide o zlučovanie s kyslíkom, pričom 

chemické väzby sa nemenia. V úlohe b) a c) si môžu žiaci jednoducho spočítať počet atómov vodíka na oboch stranách 

chemickej rovnice, a tak dospieť k záverom o odštiepení alebo naviazaní vodíka. Ďalšou pomôckou môže byť analýza 

chemických väzieb na strane reaktantov a produktov, ktorá im prezradí, či ide o adíciu alebo elimináciu.  

Poznámka:                                                                                                                                                                                                                                                                     

Pre korektnosť zápisov chemických reakcií v úlohách 9 – 11 uvádzame aj reakčné podmienky. V tejto fáze výučby organickej 

chémie poslúžia pre žiakov 2. ročníka iba ako informácia. Žiaci sa s nimi budú podrobnejšie oboznamovať  postupne. Žiak 

OHCHCHOCHCH kat  23233

OHCHCHOHCCH
HLiAlH
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štvrtého ročníka, maturant z chémie, vie ich použitie zdôvodniť už v širších súvislostiach (napr. v súvislosti s reakčným 

mechanizmom, typom reakcií...). 

REFLEXIA (CCA 5  MIN.): 

Riešenie úlohy 12: Na záver odpovedzte na otázky a získajte spätnú väzbu o vedomostiach a zručnostiach, ktoré ste riešením 

pracovného listu nadobudli. Vyplňte sebahodnotiacu kartu. 

 samostatne s malou 
pomocou 

s výraznou 
pomocou 

Viem rozlíšiť substrát, činidlo a katalyzátor v organických 
reakciách/schémach. 

   

Viem rozlíšiť na základe chemickej rovnice, či činidlo je elektrofilné, 
nukleofilné alebo radikálové. 

   

Viem rozlíšiť homolytické štiepenie (homolýzu) a heterolytické štiepenie 
(heterolýzu) na základe napísanej schémy. 

   

Viem uviesť základné rozdiely medzi homolýzou a heterolýzou.    

Viem predpokladať, ako zaniknú väzby na základe typu väzby 
v molekule. 

   

Viem určiť elektrofilné, nukleofilné a radikálové činidlo.    

Viem opísať znaky základných typov reakcií – adícia, eliminácia, 
substitúcia a prešmyk. 

   

Viem určiť typ reakcie na základe porovnania štruktúry reaktantu 
a produktu z pohľadu zmien násobnosti chemickej väzby, presunu 
atómov vnútri molekuly a vzniku vedľajšieho produktu. 

   

Viem určiť typ reakcie – hydrogenácia, dehydrogenácia, hydratácia, 
dehydratácia, chlorácia, dechlorácia, hydrogenbromácia, 
dehydrogenbromácia – na základe napísaného deja. 

   

Viem rozhodnúť, ktoré z napísaných dejov sú redukcie a ktoré oxidácie.    

 

 

POSTREHY A ZISTENIA Z  VÝUČBY 
Učitelia preferovali použitie metodiky v 2. ročníku ako opakovanie učiva rovnako ako v 4. ročníku. Metodika sa dá 

v prezenčnej výuke realizovať za 1 vyučovaciu jednotku, v dištančnej výuke je časová dotácia závislá od IT zručností triedy. 

Pri rozdelení triedy podľa vedomostnej úrovne žiakov je priestor pre podporu práce vedomostne slabších žiakov. 

ZDROJE 
Široká,J. Chémia. 3. vydanie. Bratislava: PROXIMA PRESS, 2010. ISBN 978-80-89248-35-3 

Záhradník,P.Organická chémia I. 4. vydanie. Bratislava: SPN – Mladé letá,s.r.o.,2013. ISBN 978-80-10-02558-9 

Kmeťová,J. Chémia. 1. vydanie. Bratislava: EXPOL PEDAGOGIKA, 2012. ISBN 978-80-8091-271-0 

Silný,P. Organická chémia v otázkach a úlohách pre stredné školy I.[online]. 2014[cit.2017-12-28].Dostupné z: 

https://cloud.edupage.org/cloud/ULOHY_z_ORGANIK.pdf?z%3A0lchZswxjfWfhYSRAk5l%2FhAaEeFuMiRf4ouVgeJrEzR3BJy

5gazzRjum9IpEeue5 
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NÁZVOSLOVIE NASÝTENÝCH UHĽOVODÍKOV  
Tematický celok / Téma ISCED / Odporúčaný ročník 

Organické látky, uhľovodíky ISCED 3 / 2.ročník 
Ciele 

Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti Žiakom rozvíjané spôsobilosti 

• rozlišovať druhy vzorcov v organickej chémii 

• napísať názov a vzorec nasýtených uhľovodíkov C1-
C10  (aj niečo navyše) 

• napísať názov a vzorec uhľovodíkových zvyškov 
odvodených od nasýtených uhľovodíkov C1-C4 

• aplikovať pravidlá názvoslovia nasýtených 
uhľovodíkov pri tvorbe názvu a vzorca aj zložitejších 
nasýtených uhľovodíkov 

• Formulovať otázku/problém  

• Skonštruovať/zostaviť model 

• Formulovať nové otázky/problémy 

• Formulovať závery 

• Aplikovať modelovacie postupy na nové 
problémy 

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti  

• názvoslovie alkánov C1-C10 

• rozlišovať vzorec molekulový (sumárny), racionálny (funkčný),  štruktúrny konštitučný 

• ovládať väzbovosť atómov uhlíka a vodíka v uhľovodíkoch 

• poznať homologický vzorec alkánov, cykloalkánov 

Riešený didaktický problém 

Poznanie pravidiel systémového názvoslovia nasýtených uhľovodíkov u žiakov sa často stretáva 

s neschopnosťou ich použitia v praxi. Na lepšie pochopenie týchto pravidiel dostávajú žiaci priestor pre 

samostatnejší prístup pri ich získavaní a aplikovaní v konkrétnych úlohách. Problémové úlohy vyžadujú od 

žiakov správne aplikovať naučené pravidlá, rozlišovať správne riešenia od nesprávnych, diskutovať 

a argumentovať. 

Dominantné vyučovacie metódy a formy Príprava učiteľa a pomôcky 

• riadené bádanie 

• skupinová forma (5-7 dvojíc žiakov)/individuálna 
práca 

 

• počítač/tablet  

• interaktívna tabuľa 
 

Realizovateľné s aj bez použitia digitálnych nástrojov. 

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov 

Cvičenia na samostatnú prácu, test 

Autor: Alena Spišiaková 
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CH3

NÁZVOSLOVIE NASÝTENÝCH UHĽOVODÍKOV 

ÚVOD 
 Predkladaná metodika je prvou  zo  sady dvoch metodík na tému názvoslovie uhľovodíkov. Venuje sa názvosloviu 

alkánov a cyklalkánov. Je možné ju zaradiť v druhom ročníku alebo na zopakovanie učiva v štvrtom ročníku. Jej cieľom je 

získanie poznatkov o pravidlách tvorby názvov uhľovodíkov a ich uplatnenie pri tvorbe vzorcov. Vychádza zo súčasného 

stavu odporúčaní IUPAC z roku 2013 spracovaných v slovenskej verzii od autorov M. Putala, a kol. 

 Problémové úlohy, ktoré predkladáme žiakovi mu umožňujú na základe analýzy správnych riešení odhaliť a správne 

formulovať pravidlá používané v názvosloví nasýtených uhľovodíkov. Metodika rozvíja schopnosti žiakov analyzovať, 

diskutovať, komunikovať so spolužiakmi, argumentovať, navrhovať hypotézy a overovať ich.  

PRIEBEH VÝUČBY  

EVOKÁCIA:   (10  minút) 

 Úvod hodiny patrí informáciám o tom, ako vznikali organizácie a následne pravidlá, ktoré položili základ jednotného  

medzinárodného  názvoslovia organických zlúčenín. Úvodný text  študentov zavedie do obdobia, kedy chemici zápasili o 

možnosť mať jednotný medzinárodný jazyk pri pomenúvaní organických zlúčenín. 

 Na tento úvod nadväzujú úlohy 1 – 3, v ktorých si žiaci zopakujú vedomosti zo ZŠ a z úvodu do organickej chémie 

učiva SŠ. V prvej úlohe doplňujú chýbajúce pojmy v odbornom texte, ktorý preverí ich znalosti o zložení a väzbách 

v nasýtených uhľovodíkoch, väzbovosti atómov prvkov, ktoré ich tvoria a rozdelení nasýtených uhľovodíkov podľa typu ich 

reťazca. 
 

Riešenie úlohy 1 :  V nasledujúcom texte doplňte chýbajúce slová. 

 Uhľovodíky vo svojich molekulách obsahujú iba atómy uhlíka a vodíka. K nasýteným uhľovodíkom zaraďujeme 

alkány (patria medzi uhľovodíky acyklické/alifatické) a cykloalkány (patria medzi uhľovodíky cyklické/alicyklické). V ich 

molekulách nachádzame iba jednoduché väzby.  Uhlík je vo všetkých organických zlúčeninách štvorväzbový, vodík 

jednoväzbový. Kým v  molekulách niektorých zlúčenín vieme všetky atómy uhlíka pospájať do jednej čiary, v iných to možné 

nie je. Podľa toho rozdeľujeme alkány aj cykloalkány na dve skupiny – nerozvetvené a rozvetvené. 

 

 V úlohe 2 žiaci zo zadaných vzorcov uhľovodíkov vyberú najprv uhľovodíky nasýtené a následne ich rozdelia na 

rozvetvené a nerozvetvené. Je potrebné, aby svoje riešenia vždy zdôvodnili – prítomnosť jednoduchej/násobnej väzby, 

prítomnosť/neprítomnosť bočného uhľovodíkového reťazca – ich súvis s pojmami nasýtený, rozvetvený a nerozvetvený 

uhľovodík. 

Riešenie úlohy 2:  a)  Preškrtnite vzorce tých zlúčenín  A-F, ktoré nepatria medzi  nasýtené uhľovodíky.                                                              

                         b)  Nasýtené uhľovodíky rozdeľte na nerozvetvené a rozvetvené 

A)                                                   C)    

                                                                                                                                       E)                                 

                    B)                                                                                D)                                                                     F) 

 

nerozvetvené:....A, E, F ...................................................................................................................................... 

rozvetvené: .......C, D .......................................................................................................................................... 

 

 Pred riešením úlohy 3 si žiaci zopakujú názvoslovie jednoduchých nerozvetvených alkánov, ktoré poznajú zo ZŠ. 

Prehľadnú tabuľku pre potreby učiteľa obsahuje iba metodika k pracovnému listu. Učiteľ zopakuje toto názvoslovie 

CH3 CH2 CH3 CH3 CH

CH3

CH2 CH3

CH3 CH CH CH3

CH3 CH3
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CH2
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CH2
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CH3

CH3 CH3

CH3
CH2

CH
CH2

CH3

CH2
CH3

a v prípade problémov poskytne žiakom nasledujúci študijný materiál. Zároveň pripomenie žiakom aj odlišnosti názvoslovia 

jednoduchých cykloalkánov spočívajúce v použití predpony cyklo-. Potom žiaci vypracujú odpovede v úlohe 3. 

Názvoslovie nerozvetvených alkánov:    

P
o

če
t 

 C
 

M
o

le
ku

lo
vý

 

vz
o

re
c Funkčný (racionálny) vzorec 

N
áz

o
v 

al
ká

n
u

 

 1 CH4 CH4 metán 

2 C2H6 CH3CH3 etán 

3 C3H8 CH3CH2CH3 propán 

4 C4H10 CH3CH2CH2CH3 bután 

5 C5H12 CH3CH2CH2CH2CH3 pentán 

6 C6H14 CH3CH2CH2CH2CH2CH3 hexán 

7 C7H16 CH3CH2CH2CH2CH2CH2CH3 heptán 

8 C8H18 CH3CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH3 oktán 

9 C9H20 CH3CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH3 nonán 

10 C10H22 CH3CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH3 dekán 

11 C11H24 CH3CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH3 undekán 

12 C12H26 CH3CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH3 dodekán 

 
Riešenie úlohy 3: a) Správne pomenujte všetky nerozvetvené nasýtené uhľovodíky z úlohy 2                                                                                                                                                                                                                             

b) Akú príponu obsahuje názov každého alkánu? ....án............ 

 

Názvy nerozvetvených nasýtených uhľovodíkov z úlohy 2: ...A – propán, E- etán, F – cyklopentán ................. 

UVEDOMENIE SI VÝZNAMU:   (25  minút) 
 Jadrom pracovného listu sú úlohy, riešením ktorých žiaci formulujú pravidlá platné pri tvorbe názvov nasýtených 

rozvetvených uhľovodíkov. Tento proces je rozdelený do štyroch  krokov, v ktorých sa naučia: 

a) určovať hlavný reťazec uhľovodíka 

b) číslovať hlavný reťazec uhľovodíka 

c) tvoriť názvy bočných reťazcov 

d) vytvoriť názov nasýteného uhľovodíka 

1) Určenie hlavného reťazca – vyberieme najdlhší reťazec za sebou nasledujúcich uhlíkov  

Na základe indície a vzorového riešenia vyhľadávajú žiaci vo vzorcoch hlavné (najdlhšie) reťazce. 

Riešenie úlohy 4 : Vyznačte vo vzorcoch hlavný reťazec a napíšte jeho názov. Prvý uhľovodík je vzorovo vyriešený. 

 

                                          

 

hlavný reťazec:  hexán                                   hlavný reťazec:  ..pentán..                                         hlavný reťazec:  .....oktán.. 

triviálne názvy 

názov = predpona + prípona 

predpona – grécka číslovka označujúca počet  

        uhlíkov 

prípona - án 

CH2
CH

CH2

CH2

CH

CH3

CH2
CH3

CH3

CH2

CH3

Všeobecný molekulový vzorec:     CnH2n+2 
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 Niektoré uhľovodíky môžu mať viac ako jeden hlavný reťazec rovnakej dĺžky. V takomto prípade sú tieto reťazce              

               rovnocenné. Ako však v úlohe 6  uvidíte, niekedy je dôležité správne si z nich vybrať. 

 

 Úloha 5 nadväzuje na problém označený výkričníkom, v ktorom sa žiaci dozvedajú, že v uhľovodíku môže byť aj viac 

ako jeden hlavný (najdlhší reťazec). Získavajú vedomosť o tom, že ich považujeme za rovnocenné. V nasledujúcej úlohe sa 

žiaci vrátia k vzorcom z úlohy 4 a vyhľadávajú v nich ďalšie reťazce, ktoré majú rovnaký počet uhlíkov ako už nájdený 

(najdlhší) hlavný reťazec.  

Riešenie úlohy 5: Nájdite v každom z predchádzajúcich vzorcov (úloha 4) rovnocenný hlavný reťazec a farebne ho vo vzorci 

odlíšte.        A- 2 šesťuhlíkové reťazce, B- 3 päťuhlíkové reťazce, C- 2 osemuhlíkové reťazce      

  

 Výkričník žiakov upozorňuje aj na to, že niektoré uhľovodíky majú vo svojom vzorci viac najdlhších reťazcov 

s rovnakým počtom uhlíkov. Ktorý z nich budeme považovať za hlavný? Záleží alebo nezáleží na výbere?                                     

Podľa IUPAC vyberieme z najdlhších reťazcov za hlavný ten, na ktorý sa viaže viac bočných reťazcov.   

 Úloha 6 poskytuje žiakom vzorec tej istej zlúčeniny  a dve možnosti ako  vyznačiť najdlhší reťazec. Vzorec, v ktorom 

je hlavný reťazec vyznačený zelenou farbou poskytuje správne riešenie. Úlohou žiaka je porovnať obidve riešenia, nájsť 

odlišnosti a pokúsiť sa sformulovať pravidlo, podľa ktorého sa vyberie hlavný reťazec. Učiteľ môže žiakov v ich snahe naviesť 

správnym smerom (počet bočných reťazcov viažúcich sa na hlavný reťazec) a spoločne sformulujú pravidlo. 

 

Riešenie úlohy  6: V nasledujúcom uhľovodíku sú dvoma spôsobmi vyznačené najdlhšie, teda hlavné reťazce. Pre správne 

pomenovanie alkánu je potrebné vybrať hlavný reťazec tak, ako je to znázornené na obrázku vpravo. Pokúste sa vysvetliť,  čo 

je v takomto prípade rozhodujúce.  

 

  

 

 

 

Vysvetlenie:......Z najdlhších reťazcov zvolíme za hlavný ten, na ktorý sa viaže viac bočných reťazcov....................................... 

  

 V druhej časti sa žiaci zoznámia s pravidlami správneho číslovania hlavného reťazca rozvetveného uhľovodíka. 

Pracovný list najprv poskytuje vysvetlenie základných pojmov a ich synoným ako sú vetva/bočný/vedľajší reťazec a poradové 

číslo/lokant.  

2) číslovanie hlavného reťazca – začíname z toho konca hlavného reťazca, ku ktorému sú naviazané 

vetvy čo najbližšie (súbor lokantov čo najnižší) 

vetva = bočný/vedľajší reťazec, ktorý sa na hlavný reťazec viaže jednoduchou väzbou a jeho uhlíky 
nie sú súčasťou hlavného reťazca. V úlohe bočných reťazcov nachádzame uhľovodíkový zvyšok  
(alkyl, cykloalkyl...) 
lokant = poradové číslo atómu uhlíka v hlavnom reťazci, na ktorý je naviazaný bočný reťazec 

 

 Výkričník predkladá žiakom problém v podobe príkladov troch  vzorcov nasýtených rozvetvených uhľovodíkov. 

Tieto uhľovodíky sú správne pomenované. V prvom z nich sú v názve farebne rozlíšené lokanty označujúce polohu bočných 

reťazcov, násobné predpony označujúce počet výskytov bočných reťazcov toho istého druhu, názvy bočných reťazcov 

a napokon názov hlavného reťazca. Hlavný reťazec je tiež správne očíslovaný. 
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       Názov hlavného reťazca tvorí hlavnú časť názvu uhľovodíka. Pozorne si prezrite vzorce a názvy nasledujúcich 

uhľovodíkov. Odpovedzte na otázky a pokúste sa sformulovať postup pri tvorbe názvu zo vzorca. 

A                                                                         B                                                                     C 

 

 

 

          2,3,5-trimetyloktán                                              3-etylheptán                                                      2,2-dimetylhexán 

  V úlohe 7  pracujú žiaci s názvami uhľovodíkov B a C. Porovnávajú ich s názvom uhľovodíka A a odpovedajú na otázky. 

Riešenie úlohy 7:  

a) Podčiarknite názov hlavného reťazca v názvoch uhľovodíkov B a C      3-etylheptán  2,2-dimetylhexán 

b) Vypíšte z názvov uhľovodíkov B a C tie časti, ktoré pomenúvajú: 

    jednouhlíkový bočný reťazec ..metyl.... 

    dvojuhlíkový bočný reťazec ....etyl............ 

c) Čo označujú čísla v názvoch uhľovodíkov? ........lokanty bočných reťazcov................................. 

d) Prečo vo vzorcoch A a C sú v názve grécke násobné predpony di-, tri- a v B nie sú?  

 ..lebo v uhľovodíkoch A aj C sa nachádzajú tie isté bočné reťazce viac ako raz, v uhľovodíku B iba raz................ 

e) Očíslujte hlavný reťazec vo vzorcoch B a C a zdôvodnite.   aplikujeme pravidlo a súbore najnižších lokantov 

B                                                              C 
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 Úloha 8 vyžaduje od žiakov aplikovať pravidlá o hlavnom reťazci a jeho číslovaní. Použitím analógie s úlohou 7 

majú žiaci vytvoriť správny názov uhľovodíka. Učiteľ porovná riešenia v triede a zapíše správny názov na tabuľu. Nakoniec 

sformuluje pravidlo o abecednom poradí zápisu bočných reťazcov v názve uhľovodíka. 

Riešenie úlohy 8:  V nasledujúcom uhľovodíku sa na hlavný reťazec naväzujú dva bočné reťazce. Očíslujte správne uhlíky 

hlavného reťazca a pomenujte bočné reťazce. Zostavte názov uhľovodíka a porovnajte ho so správnym  riešením, ktoré vám 

poskytne učiteľ. Nakoniec doplňte pravidlo o zápise alkylov v názve alkánov. 

                                                                Názov hlavného reťazca:.......oktán................................................................................   

                                                                Názov alkylov/bočných reťazcov:.....etyl, metyl.............................................................. 

                                                                Názov uhľovodíka:....4-etyl-3-metyloktán...................................................................... 

 

Alkyly sa v názve uhľovodíkov zapisujú v abecednom poradí a oddeľujú sa spojovníkom. Ak sa vo vzorci nachádza dva 

a viac rovnakých alkylov, predpony  di-, tri-...  označujúce ich počet sa neberú pri posudzovaní ABC poradia do úvahy.   

 

 V úvode tretej časti pracovného listu si žiaci zopakujú názvoslovie jednoduchých jednoväzbových zvyškov-alkylov, 

poprípade cykloalkylov. Tabuľka v pracovnom liste neobsahuje metyl a etyl, ktoré už boli použité vo vzorových úlohách 

predchádzajúcich úloh. Učiteľ ich však môže do opakovania zaradiť, kontroluje a v prípade potreby opravuje žiakov pri 

riešení nasledujúcej tabuľky. 
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3)   Názvoslovie bočných reťazcov  

Doplňte nasledujúcu tabuľku a zopakujte si vzorce a názvy najpoužívanejších alkylov (metyl a etyl sme už zopakovali ) 

C Alkyl - vzorec Názov alkylu Alternatívny názov alkylu 

1 -CH3 metyl  

2 -CH2CH3 etyl  

3 -CH2CH2CH3 propyl propán-1-yl 

3 CH3CHCH3 izopropyl propán-2-yl 

4 -CH2CH2CH2CH3 butyl bután-1-yl 

5 -CH2CH2CH2CH2CH3 pentyl pentán-1-yl 

 

 Úlohy 9, 10 a 11 spájajú doteraz nadobudnuté vedomosti. Vyžadujú správne pomenovať (úloha 9) a napísať 

chemický vzorec (úlohy 10 a 11) uhľovodíkov. Žiaci si pomáhajú výsledkami predošlých úloh a aplikujú ich v nových. Je 

potrebné neustále kontrolovať správnosť riešení žiakov a v prípade chýb vrátiť žiakov na úlohy, ktoré daný problém riešia. 

Riešenie úlohy 9:   Nájdite hlavný reťazec, správne ho očíslujte a pomenujte vedľajšie reťazce uhľovodíkov A, B a C. Podľa 

vzoru z predošlých úloh odvoďte názvy nasledujúcich uhľovodíkov. 

A                                                                                     B                                                           C  
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Názov: ..4,4-dimetyl-6-propyldekán.                                                  Názov: .....5-etyl-3-metylnonán. 

 

     Názov: ..3-izopropyl-2,5,6-trimetyloktán................ 

Riešenie úlohy 10:   V zadaní písomnej práce bolo potrebné vytvoriť názov uhľovodíka s  takýmto  vzorcom                                                    

Riešenia  štyroch žiakov chemikárka opravila. Vezmite si červené pero a opravte ich aj vy. 

 a) 3,3-dimetyl-4-etyloktán  /abecedné poradie/                                 

 b) 4-etyl-3,3-dimetyloktán  

 c) 4-etyl-3,3-dimetyloktán 

 d) 5-etyl-6,6-dimetyloktán /pravidlo o súbore najnižších lokantov/ 

Správny názov: ......4-etyl-3,3-dimetyloktán............................ 

 

Riešenie úlohy 11: Napíšte vzorce nasledujúcich alkánov: 

 a) 2,2,4-trimetylhexán                                           

  

 

 

 

 b) 3-etyl-2,4-dimetylpentán      

 

           Obidva uvádzané názvy sú správne                    

            podľa IUPAC a  v  odbornej chemickej          

            literatúre používané!!! 
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Záverečná časť pracovného listu sa venuje názvosloviu cyklických nasýtených uhľovodíkov. V úvode sú žiakom poskytnuté 

pravidlá, ktoré sa  zhodujú s názvoslovím acyklických nasýtených uhľovodíkov. Odlišnosti súvisia s požitím predpony cyklo- 

v názvoch cyklických zlúčenín a číslovaní reťazca, ktorý nemá začiatok ani koniec. Správne aplikovať tieto pravidlá sa naučia 

v úlohe 12, v ktorej musia rozhodnúť, ktorý z dvoch cykloalkánov je správne pomenovaný. V nasledujucich úlohách 13 a 14  

ich už aplikujú samostatne. 

 

Ako pomenovať cykloalkány? 

Pravidlá sú rovnaké ako pri alkánoch. Nesmiete však zabúdať na odlišnosti dané cyklickým charakterom ich molekúl. 

Zopakujte si základné pravidlá a aplikujte  ich v úlohách. 

1) Ak je molekula cyklická, považuje sa cyklus za hlavný reťazec, ak má rovnaký alebo väčší počet uhlíkov 

ako acyklická časť molekuly. 

2) Čísla alkylových zvyškov začínajú jednotkou a predstavujú súbor najnižších možných čísel (opäť pravidlo 

o čo najnižších lokantoch). 

3) Ak sú na cyklus naviazané iba dve rôzne alkylové skupiny, nižšie číslo prisúdime tej, ktorej názov je v  

abecede skôr. 

4) Ak je na cyklus naviazaná jediná alkylová skupina, nepripraďujeme jej polohu 1. (je to zbytočné lebo je 

to cyklus). 

Riešenie úlohy 12: Z nasledujúcich dvojíc vyberte tie, v ktorých sú správne aplikované pravidlá názvoslovia cykloalkánov. 

K chybným zapíšte poradové číslo pravidla, ktoré bolo porušené. 

 A)                                                                                                                     B)                                                              

 

 

 

 

3-etyl-1,1-dimetylcyklohexán   /2/1-etyl-3,3-dimetylcyklohexán     /3/2-etyl-1-metylcyklopentán    1-etyl-2-metylcyklopentán 

C)                                                             

 

 

 

      /1/  1-butylcyklopropán                         1-cyklopropylbután 

Riešenie úlohy 13: Aplikujte pravidlá o názvosloví cykloalkánov a vytvorte správne názvy uhľovodíkov A-C. 

A                                                                B                                                                            C 

 

 

 

 

 

Názov A: .1-etyl-3-metylcyklobután.                                                                   Názov C: .......2-etyl-1,4-dimetylcyklohexán....... 

                                         Názov B: ...4-izopropyl-1,2-dimetylcyklohexán.... 

Riešenie úlohy 14: Napíšte vzorce nasledujúcich cykloalkánov. 

 a) metylcyklopropán                               

 b) 2-etyl-1,3-dimetylcyklopentán 

Riešenie:  a)                                                  b     
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REFLEXIA:  (10  minút)  

 Na overenie vedomostí poskytuje pracuje list záverečný test. Učiteľ ho môže použiť ako samostanú prácu, 

domácu úlohu alebo ako rýchle overenie vedomosí na záver hodiny. 

 

Otestujte si svoje vedomosti - RIEŠENIE 

 

Pomenujte: 

1.  

 

                                                                  2,2-dimetylpropán 

 

2.  

 

                                                                  2-metylbután 

 

3.  

                                      

                                                                  3,3-dietylpentán 

 

4.  

 

                                                                  1-etyl-3-metylcyklobután 

 

5.  

 

                                                                   4-etyl-1,2-dimetylcyklohexán 

     

  

 

Napíšte vzorce zlúčenín: 

6. 3,3-dimetylpentán    

 

 

 

7. 3-etyl-2-metylheptán   

 
 
 

8. 2,2,3-trimetylbután  

 

 

9. 3-cyklopropylhexán   
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10. 2-etyl-1,1-dimetylcyklobután  

 

 

POSTREHY A ZISTENIA Z  VÝUČBY 
 Učitelia využili metodiku v 2. ročníku na výuku názvoslovia. V takomto prípade ju realizovali na 2 vyučovacích 

hodinách. V prípade práce vo 4. ročníku je realizovateľná ako opakovanie názvoslovia na 1 vyučovacej hodine. 

Záverečný test väčšina využila ako domácu úlohu na nasledujúcu hodinu. Vylepšením metodiky by mohlo byť interaktívne 

spracovanie záverečného testu.  

ZDROJE 
Široká,J. Chémia. 3. vydanie. Bratislava: PROXIMA PRESS, 2010. ISBN 978-80-89248-35-3 

Záhradník,P.Organická chémia I. 4. vydanie. Bratislava: SPN – Mladé letá,s.r.o.,2013. ISBN 978-80-10-02558-9 

Kmeťová,J. Chémia. 1. vydanie. Bratislava: EXPOL PEDAGOGIKA, 2012. ISBN 978-80-8091-271-0 

Putala,M. Názvoslovie organických zlúčenín. 2015[cit.2020-10-18]. Dostupné z: 

https://fns.uniba.sk/fileadmin/prif/chem/kor/vyuka/Nazvoslovie_org_zl_ed2015.pdf 
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NÁZVOSLOVIE NENASÝTENÝCH UHĽOVODÍKOV 
Tematický celok / Téma ISCED / Odporúčaný ročník 

Organické látky, uhľovodíky ISCED 3 / 2.ročník 
Ciele 

Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti Žiakom rozvíjané spôsobilosti 

• rozlišovať druhy vzorcov v organickej chémii 

• napísať názov a vzorec nenasýtených uhľovodíkov – 
alkénov, alkínov  C1-C10  a alkadiénov 

• napísať názov a vzorec jednoduchých uhľovodíkových 
zvyškov odvodených od nenasýtených uhľovodíkov  

• aplikovať pravidlá názvoslovia nenasýtených 
uhľovodíkov pri tvorbe názvu a vzorca rozvetvených 
nenasýtených uhľovodíkov 

• Formulovať otázku/problém  

• Skonštruovať/zostaviť model 

• Formulovať nové otázky/problémy 

• Formulovať závery 

• Aplikovať modelovacie postupy na nové 
problémy 

• Diskutovať/obhajovať výsledky/ 
argumentovať 

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti  

• názvoslovie alkánov, alkénov, alkínov C1-C10 

• rozlišovať vzorec molekulový (sumárny), racionálny (funkčný),  štruktúrny konštitučný 

• ovládať väzbovosť atómov uhlíka a vodíka v uhľovodíkoch 

• poznať homologický vzorec alkánov, cykloalkánov, alkénov, alkínov 

Riešený didaktický problém 

Zmeny v systémovom názvosloví organických zlúčenín nie sú zachytené v učebniciach chémie pre SŠ. Žiaci 

dostali priestor na samostatnejší prístup k získavaniu poznatkov o názvosloví nenasýtených uhľovodíkov. 

Riešenie  problémových úloh im umožňuje lepšie pochopiť systémové názvoslovie nenasýtených uhľovodíkov 

a správne aplikovať jeho pravidlá v konkrétnych príkladoch. Učia sa na úlohách, v ktorých porovnávajú 

správne riešenia s často sa vyskytujúcimi chybami a získané poznatky overujú na cvičeniach. 

Dominantné vyučovacie metódy a formy Príprava učiteľa a pomôcky 

• riadené bádanie 

• skupinová forma (5-7 dvojíc žiakov)/individuálna 
práca 

 

• počítač/tablet  

• interaktívna tabuľa 
 

Realizovateľné s aj bez použitia digitálnych nástrojov. 

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov 

Cvičenia na samostatnú prácu, test 

Autor: Alena Spišiaková 
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NÁZVOSLOVIE NENASÝTENÝCH UHĽOVODÍKOV 

ÚVOD 
 Predkladaná metodika je druhou  zo  sady metodík na tému názvoslovie uhľovodíkov. Venuje sa názvosloviu  

nerozvetvených aj rozvetvených, acyklických aj cyklických, jednoduchých aj zložitejších nenasýtených uhľovodíkov. Vychádza 

zo súčasného stavu odporúčaní IUPAC z roku 2013 spracovaných v slovenskej verzii od autorov M. Putala, a kol. Je vhodné 

ju zaradiť v tematickom celku o názvosloví nenasýtených uhľovodíkov v druhom ročníku ale aj na zopakovanie učiva 

v štvrtom ročníku stredných škôl. Jej cieľom je naučiť žiakov priradiť vzorcom nenasýtených uhľovodíkov správny názov 

a naopak, napísať správny vzorec uhľovodíka, ak je zadaný jeho názov. Na dosiahnutie tohto cieľa využíva metodika súbor 

úloh koncipovaných na princípoch riadeného bádania s dôrazom na aktívny podiel so strany žiaka. Formulácia úloh 

podporuje kritické myslenie žiakov, schopnosť analyzovať, diskutovať, komunikovať so spolužiakmi, argumentovať, 

zovšeobecňovať, navrhovať hypotézy a overovať ich.  

PRIEBEH VÝUČBY 

EVOKÁCIA:   

 Pracovný list začína pojmovou mapou v úlohe 1. Jej úlohou je zopakovať základné charakteristiky jednotlivých 

skupín uhľovodíkov. Pomocou tejto mapy si žiaci upresnia obsah pojmu nenasýtené uhľovodíky, pre ktorý je typická 

prítomnosť násobných chemických väzieb medzi atómami uhlíka. Úloha 2 sa venuje koncovkám, podľa ktorých žiaci ľahko 

rozlíšia alkány od nenasýtených alkénov a alkínov. Ponechávame v kompetencii učiteľa zopakovať vzorce a názvy 

homologického radu nerozvetvených alkénov a alkínov C1 – C10, ktoré žiaci poznajú už zo ZŠ..  

Riešenie úlohy 1: Na základe indícií vyplňte nasledujúcu schému rozdelenia skupiny organických zlúčenín.  

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Zlúčeniny zložené iba s atómov uhlíka a vodíka  

2. Zlúčeniny uhlíka a vodíka obsahujúce v molekulách iba jednoduché väzby.  

3. Zlúčeniny uhlíka a vodíka obsahujúce v molekulách aspoň jednu násobnú väzbu.  

4. Acyklické zlúčeniny uhlíka a vodíka obsahujúce iba jednoduché väzby.  

5. Cyklické zlúčeniny uhlíka a vodíka obsahujúce iba jednoduché väzby.  

6. Acyklické zlúčeniny uhlíka a vodíka obsahujúce jednu dvojitú  väzbu.  

7. Acyklické zlúčeniny uhlíka a vodíka obsahujúce jednu trojitú  väzbu  

 

Riešenie úlohy 2:  Doplňte text  

Názov každého uhľovodíka, v ktorom sa vyskytuje dvojitá väzba sa končí koncovkou ..én... 

Názov každého uhľovodíka, v ktorom sa vyskytuje trojitá väzba sa končí koncovkou...ín.. 

 

                                                     
UHĽOVODÍKY 1 

NASÝTENÉ 2 
  

NENASÝTENÉ 3   

ALKÁNY 4 
  

CYKLOALKÁNY 5 
  

ALKÍNY 7 
  

ALKÉNY 6 
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UVEDOMENIE SI VÝZNAMU:   
 Cieľom nasledujúcich úloh je podporiť žiakov v ich bádateľskom prístupe. Úlohy im nepredkladajú hotové pravidlá, 

podľa ktorých budú tvoriť názvy uhľovodíkov. Obsahom úlohy 3 sú dve riešenia, jedno správne a druhé nesprávne. Žiaci 

porovnávajú, hľadajú odlišnosti a zdôvodňujú. Výsledkom ich bádania je správna formulácia pravidla1 o číslovaní hlavného 

reťazca z ohľadom na polohu násobnej väzby a pravidla2 o násobiacich predponách a príponách označujúcich počet 

násobných väzieb v uhľovodíku. Je samozrejme potrebné koordinovať objavné bádanie žiakov a kontrolovať správnosť 

žiakmi formulovaných pravidiel. 

Riešenie úlohy 3:  Pozorne analyzujte názvy jednotlivých nenasýtených uhľovodíkov a správne doplňte pravidlá - P, ktoré 

prezentujú.  

                

CH
2 CH

3

CH2
4 CH2

5

CH2
6 CH3

7
CH3
1                                     

CH
6 CH

5

CH2
4 CH2

3

CH2
2 CH3

1
CH3
7  

                  hept-2-én                         NIE               hept-5-én   

PRAVIDLO 1: Poloha násobnej väzby sa v názve uhľovodíka označuje poradovým číslom uhlíka, z ktorého vychádza. 

Zapisujeme ho pred koncovkou označujúcou typ násobnej väzby a nazývame ho LOKANT. Hodnota lokantu musí mať  

najmenšiu možnú hodnotu. 
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4 CH
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CH2
6 CH3
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CH3
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CH
6 CH

5

CH
4 CH

3

CH2
2 CH3

1
CH3
7  

                   hepta-2,4-dién                                                        NIE    hept-2,4-én  /   hept-2,4-dién   /   hepta-3,5-dién   

PRAVIDLO 2: Počet násobných väzieb sa vyznačuje gréckymi číselnými predponami di-, tri-... pred koncovkou označujúcou 

typ násobnej väzby. Ak sa v nenasýtenom uhľovodíku nachádzajú dve a viac dvojitých väzieb koncovka bude –adién,                    

-atrién... Ak uhľovodík obsahuje dve a viac trojitých väzieb, koncovka bude –adiín, -atriín... Kvôli lepšej výslovnosti sa ku 

kmeňu názvu uhľovodíka pridáva písmeno a (hepta) a zvyšok prípony nasleduje za lokantami. 

   

 V úlohe 4 žiaci pomocou už objavených pravidiel hľadajú k poskytnutým vzorcom správny názov. V dvoch vzorcoch 
sa však stretávajú s novou skutočnosťou, dvoma rôznymi násobnými väzbami v jednom vzorci. Podľa počtu uhlíkov nebudú 
mať problém priradiť k nim správny názov. Očakávame, že analýzou názvov žiaci budú schopní sformulovať ďalšie pravidlá 
o číslovaní takýchto reťazcov a spôsobe a poradí, v akom uvádzame tieto väzby v názve uhľovodíkov.  

Riešenie úlohy 4 : Priraďte vzorcom v ľavom stĺpci správny názov z pravého stĺpca.  

1/       A/pent-2-én                                    

2/       B/ pent-3-én-1-ín 

3/      C/ hexa-1,3-dién-5-ín 

4/     D/  penta-1,3-dién 

5/     E/  but-2-ín 

Správne riešenie:  1D, 2E, 3B, 4C, 5A 

 

 Všimnite si názov nenasýtených uhľovodíkov 3 a 4, ktoré majú vo vzorci dvojitú aj trojitú väzbu. Na ich príklade 

môžeme sformulovať ďalšie pravidlá. 

PRAVIDLO 3: Ak sa v uhľovodíku nachádzajú dvojitá aj trojitá väzba súčasne, v názve sa uvádza najprv poloha väzby dvojitej 

(koncovka –én ), až potom väzby trojitej (koncovka  –ín ). 

PRAVIDLO 4: Reťazce číslujeme vždy tak, aby lokanty označujúce polohy násobných väzieb boli čo najmenšie čísla.  

  

 Ak žiaci správne analyzovali názov 4. uhľovodíka v úlohe 4, riešenie úlohy 5 im nebude robiť problém a môžu 

sformulovať pravidlo o tom, že ak sa dá, poloha dvojitej väzby bude označená menším číslom ako poloha väzby trojitej. 

Nezabudnite žiakov upozorniť na to, že nie vždy je to možné, lebo platí pravidlo o najmenšom súbore lokantov. V tomto 

CH2 CH CH CH CH3

CH3 C C CH3

CH3 CH CH C CH

CH C CH CH CH CH2

CH3 CH CH CH2 CH3
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prípade môžeme poukázať na názov 3. uhľovodíka  v úlohe 4, kde sme z ohľadom na toto pravidlo museli uhľovodík číslovať 

sprava doľava, a preto má poloha dvojitej väzby vyšší lokant ako poloha väzby trojitej. 

 Riešenie úlohy 5:  Rozhodnite, ktorý z dvoch ponúkaných názvov uhľovodíka so vzorcom                                                 je 

správny. 

 

1/                                                            alebo            2/ 

        hex-5-én-1-ín                                                                 hex-1-én-5-ín 

Správna je možnosť ..2, lebo .súbor lokantov je rovnaký pri číslovaní hlavného reťazca z oboch strán, ale poloha dvojitej 

väzby je vyjadrená menším číslom. 

  

 Nasledujúca úloha je vhodná na samostatnú prácu. Žiaci dostanú spätnú väzbu, či dané pravidlá a ich aplikovanie si 

osvojili správne. Na konci je potrebné správne riešenia žiakom sprostredkovať, aby si ich mohli skontrolovať. Prípadné chyby 

je potrebné rozobrať a poukázať spätne na úlohy, v ktorých sa daný jav rozoberal. 

Riešenie úlohy 6: Pomenujte nasledujúce nenasýtené uhľovodíky  

a)     .....etén............................................   

b)     .....propín......................................... 

c)     .....hexa-2,4-dién.............................. 

d)     .....but-2-én...................................... 

e)     .....hex-2-én-4-ín............................... 

 

 V druhej časti pracovného listu sa budeme venovať názvosloviu rozvetvených nenasýtených uhľovodíkov. 

Názvoslovie budeme objavovať postupne v krokoch. Najprv sa žiaci naučia správne určovať hlavný reťazec. Pri jeho určovaní 

sa riadia zapísanými pravidlami, ktoré sú rozšírením pravidiel platných pri alkánoch. V prípade nejasností učiteľ správne 

nasmeruje žiakov, pričom nesmieme zabúdať neustále zdôvodňovať výber, rozhodnutie. V úlohe 7 je možné v prvom vzorci 

označiť dva rovnocenné hlavné reťazce, v ostatných vzorcoch je správne iba jedno riešenie. 

Tvorme názvy rozvetvených nenasýtených uhľovodíkov v krokoch:  

1) Určenie hlavného reťazca sa riadi  tromi pravidlami podľa klesajúcej priority: 

vyberieme - najdlhší reťazec za sebou nasledujúcich uhlíkov   

- reťazec s čo najväčším počtom násobných väzieb 

- reťazec s čo najväčším počtom dvojitých väzieb 

 

V nasledujúcej úlohe postupne aplikujte pravidlá určovania hlavného reťazca podľa ich priority. 

Riešenie úlohy 7: Vyznačte vo vzorcoch hlavný reťazec a napíšte jeho názov. 

                                                        

  

                                                                                                                                             

 

hlavný reťazec: hetp-1-én / heptén          hlavný reťazec: penta-1,4-dién           hlavný reťazec: nona-4,8-dién-1-ín 

 

 Skôr ako začnú žiaci pracovať na vypĺňaní tabuľky v úlohe 8 je potrebné zopakovať princíp tvorby a pomenovania 

jednoväzbových uhľovodíkových zvyškov pomocou prípony –yl a základu názvu uhľovodíka. Je dôležité žiakov upozorniť, že 

pri alkénoch a alkínoch nenahradzujeme koncovky –én a –ín koncovkou –yl ako sme to robili pri pomenúvaní zvyškov 
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odvodených od alkánov. Pri nenasýtených uhľovodíkoch tvoríme názvy jednoväzbových zvyškov pridaním koncovky –yl 

k názvu uhľovodíka. Tento fakt vidia pri vzorovom názve prop-2-én-1-ylu.  

2) Pomenovanie bočných reťazcov – je tvorené koncovkou -yl, ktorá sa pridáva k názvu nenasýteného 

uhľovodíka.  

 

Riešenie úlohy 8: Doplňte do tabuľky názvy a vzorce najjednoduchších zvyškov odvodených od alkénov a alkínov.  

Vzorec alkénu/-ínu Názov alkénu/-ínu Vzorec alkenylu/-

inylu 

Názov alkenylu/-

inylu 

Triviálny názov 

CH2 CH2 
etén  etenyl vinyl 

CH CH etín  etinyl  

CH3 CH CH2 
propén  prop-2-én-1-yl alyl 

  

 Výkričník za úlohou predstavuje zosumarizovanie pravidiel zápisu názvov bočných reťazcov v názve nenasýtených 

uhľovodíkov. Sú to pravidlá známe z názvoslovia rozvetvených alkánov. 

Pri uvádzaní názvov uhľovodíkových zvyškov v pomenovaní nenasýtených uhľovodíkov platia tie isté 

pravidlá ako u alkánov. Názvy alkenylov/ -inylov sa uvádzajú v abecednom poradí oddelené spojovníkom.  

Násobiace predpony di-, tri-... sa v tomto poradí do úvahy neberú. Lokanty označujúce poradové číslo uhlíkov, na        

ktoré sa bočné reťazce viažu, sa oddeľujú čiarkou. 

  

 V poslednom kroku sa žiaci naučia ako správne číslovať atómy uhlíka hlavného reťazca v nenasýtených 

uhľovodíkoch. Úloha 9 poskytuje žiakom dvojaké riešenie a informáciu o tom, ktoré z nich je správne. Je na žiakovi, na jeho 

schopnostiach pozorovať, porovnávať, analyzovať, aplikovať a zovšeobecňovať, ako si s touto úlohou poradí. Práca v tíme 

môže uľahčiť dosiahnutie želaného výsledku. Úloha si vyžaduje najprv určenie hlavného reťazca, pomenovanie bočných, 

vyznačených reťazcov a nakoniec analýzu číslovania uhlíkov v hlavnom reťazci nenasýteného rozvetveného uhľovodíka. 

Správne riešenie zároveň poukazuje na možnosť použiť pri názve bočného reťazca systémový alebo triviálny názov. Pri 

dodržaní pravidla o abecednom zoradení názvov bočných reťazcov sa potom výsledný názov uhľovodíka líši. Po vypracovaní 

úlohy žiaci sformulujú pravidlo 5 o číslovaní uhlíkov hlavného reťazca rozvetveného nenasýteného uhľovodíka. 

 

3) Číslovanie hlavného reťazca    

 

Riešenie úlohy 9: Vo vzorci nenasýteného uhľovodíka sú uhlíky hlavného reťazca očíslované správnym       aj nesprávnym  

spôsobom. Pomocou úlohy 8 pomenujte vedľajšie reťazce a dotvorte správne názvy  zlúčeniny.  

                   ...etenyl............. alebo ....vinyl.......        .etenyl/vinyl.. 
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                 .....etinyl.....                                                              ..etinyl.....        

 

Názov:  1) 4- ..etinyl....-5-..vinylokta-2,4-dién........................ 

               2) 5-..etenyl...-4-..etinylokta-2,4-dién....................... 

 

PRAVIDLO 5:  Pri číslovaní hlavného  reťazca nenasýtených uhľovodíkov má prednosť označenia nižšími číslami poloha 

násobných väzieb pred polohou bočných reťazcov. V prípade, že sú v uhľovodíku prítomné dvojitá aj trojitá väzba 

a nastane rovnosť označení z oboch strán uhľovodíkového reťazca, prednosť má väzba dvojitá. 
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Prepojením doterajších vedomostí ako správne pomenovať rozvetvený nenasýtený uhľovodík je schéma, ktorá farebne 

zvýrazňuje ako sa jednotlivé prvky chemického vzorca nenasýteného uhľovodíka prejavia v jeho názve. Riešenie schémy je 

súčasťou úlohy 10.  

Riešenie úlohy 10: Nasledujúca schéma znázorňuje princíp vytvárania  názvov nenasýtených uhľovodíkov. Doplňte výrazy: 

hlavný reťazec, bočný reťazec, dvojitá väzba, trojitá väzba, počet  a poloha do prázdnych políčok a vytvorte správnu 

schému. 
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  2 , 5 – d i m e t y l o k t a – 2 , 4 – d i é n – 6 –í n 

 

 

 

 

 

 V úlohách 11 a 12 si žiaci overia, do akej mieri porozumeli názvosloviu nenasýtených uhľovodíkov. Úlohy sú 

náročnejšie, je možné ich riešiť aj spoločne. V úlohe 12 žiaci tvoria vzorec z názvu. Obvykle tento smer je pre žiakov menej 

náročný a robia v ňom menej chýb. 

Riešenie úlohy 11: Nájdite hlavný reťazec, správne ho očíslujte a pomenujte vedľajšie reťazce uhľovodíkov A, B a C. Podľa 

vzoru z úlohy 10 odvoďte a zapíšte názvy nasledujúcich uhľovodíkov.  

A)                                                             B)      C)  

  

  

  

 Názov A:  4-metyl-3-vinylhept-1-én/ 3-etenyl-4-metylheptén     Názov C:  3-etyl-3,7-dimetylnona-4,8-dién-1-ín 

                Názov B:  3-izoprolylpenta-1,4-dién      

    

Riešenie úlohy 12: Napíšte vzorce nasledujúcich nenasýtených uhľovodíkov:                                                                                   

 a) 2,3-dimetylbut-2-én    c) 2-metylhex-3-ín       

 b) 3-etyl-2-metylpenta-1,4-dién   d) 3-etinylpenta-1,3-dién 

Riešenie:  

a)                                           b)                 c)        d)     

                              

 

 
 V závere pracovného listu sa budeme venovať názvosloviu cyklických nenasýtených uhľovodíkov. Zvolili sme len 

jednoduché úlohy, na ktorých si žiaci precvičia pravidlá známe už z názvoslovia cykloalkánov. Začíname zopakovaním 

princípov názvoslovia cyklických uhľovodíkov a pripomíname prednosť polohy násobnej väzby pred polohou bočných 

reťazcov. 
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Ako pomenovať cykloalkény?  

Ak chceme pomenovať nenasýtené cyklické uhľovodíky, musíme uplatniť pravidlá platné pre acyklické nenasýtené 

uhľovodíky v cykle, kde si môžeme pri číslovaní uhlíkov hlavného cyklického reťazca polohu 1 zvoliť podľa potreby sami. 

Nezabúdajte, že poloha násobnej väzby musí mať čo najmenšie číslo (v cykle spravidla 1), má prednosť aj pred číslovaním 

vedľajších reťazcov. 

Riešenie úlohy 13:  Žiaci mali za úlohu správne pomenovať cyklický rozvetvený nenasýtený uhľovodík so vzorcom  

Problém nastal, keď dvaja žiaci napísali svoje  riešenia na tabuľu a tie neboli rovnaké.                                                                   

Ema pomenovala uhľovodík 1,6-dimetylcyklohexén zatiaľ čo Juraj ho nazval 2,3-dimetylcyklohex-1-én.                               

Rozhodnite a zdôvodnite, ktorý z názvov je správny. 

Riešenie Emy:                                                                  Zakrúžkujte správne hodnotenie  

          dimetyl                                         

                                   1,6-dimetylcyklohexén   

      

 

Riešenie Juraja:        

          dimetyl  

                   

        2,3- dimetylcyklohex-1-én 

 

  

Zdôvodnenie Obaja správne označili polohu uhlíka, z ktorého vychádza dvojitá väzba ako C1. Ema pokračovala v číslovaní 

uhlíkov cyklu v smere hodinových ručičiek. Uhlíkom, na ktoré sa viažu metylové skupiny priradila poradové čísla 1 a 6. Juraj 

čísloval uhlíky cyklu proti smeru hodinových ručičiek, a preto sa u neho metylové skupiny viažu na uhlíky s poradovým číslom 

2 a 3. Pri porovnaní oboch názvov vidíme prvú odlišnosť v označení poradia uhlíka, na ktorý sa viaže prvá metylová skupina. 

Tento uhlík je označený menším číslom v riešení Emy (1) v porovnaní s Jurajovým (2). Správne je teda riešenie Emy.  

            

Riešenie úlohy 14:  Pomenujte respektíve napíšte vzorce nasledujúcich uhľovodíkov:  

Pomenujte:         Napíšte vzorec: 

A)       B)       C) 1-metylcyklohexa-1,4-dién 

            

 

 

 

5-etyl-1,4-dimetylcyklohexén  1-propylcyklopentén     

 

REFLEXIA: 
 Spätnou väzbou pre žiaka ale aj učiteľa je záverečný test, do ktorého sme zaradili 5 vzorcov a 5 názvov nenasýtených 

uhľovodíkov. Úlohou žiaka je napísať správne vzorce a názvy zadaných uhľovodíkov. Test sa môže využiť na precvičenie ako 

zadanie domácej úlohy, rovnako ako aj písomka po prebratí a zopakovaní názvoslovia uhľovodíkov. Toto rozhodnutie už 

nechávame na učiteľa.  
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Riešenie Otestujte sa! 

Pomenujte nasledujúce uhľovodíky: 

1.                                         

 

       5-metylcyklopenta-1,3-dién 

 

 

 

2.                                                          

       4,6-dimetylcyklooktín 

 

 

 

 

3.                                                                   

       4-etenyl-5-etinylokt-4-én / 4-etinyl-5-vinylokt-4-én 

 

 

 

 

4.                                                                   

       5-etinylhepta-1,3,6-trién 

 

 

 

5.                                                                

       2-metylbuta-1,3-dién 

 

Napíšte vzorce uhľovodíkov: 

 

6. 4-metylhexa-1,3-dién     

 

 

7. 4-vinylhept-1-én-5-ín     

     

 

8. 3-etyl-1-metylcyklohexén      

 
 
 

9. 1,2-dimetylcyklopenta-1,3-dién  

 
 
 

10. 3,3-dietyl-4-metylhex-4-én-1-ín     
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POSTREHY A ZISTENIA Z  VÝUČBY 
 Metodika sprístupňuje posledné platné úpravy názvoslovia nenasýtených uhľovodíkov. Samotní učitelia nemajú 

jasno v týchto pravidlách, preto je metodika prínosom aj pre nich.  

Metodika je rozsiahla, a preto je vhodné, pri použití vo výuke v 2. ročníku, rozdeliť ju na 2 vyučovacie jednotky. Vo 4. ročníku 

je veľmi efektívna pri opakovaní a príprave na maturitu a je možné ju realizovať na 1 vyučovacej hodine. 

Metodika rozvíja bádateľský prístup pri získavaní vedomostí o názvosloví nenasýtených uhľovodíkov, preto sa učiteľom 

osvedčila práca v dvojiciach a menších skupinách. Za veľmi dôležitú považujú učitelia spätnú väzbu pri kontrole výsledkov 

úloh pracovného listu. Poznanie omylov a chýb umožňuje získať správne vedomosti. 

ZDROJE 
Široká,J. Chémia. 3. vydanie. Bratislava: PROXIMA PRESS, 2010. ISBN 978-80-89248-35-3 

Záhradník,P.Organická chémia I. 4. vydanie. Bratislava: SPN – Mladé letá,s.r.o.,2013. ISBN 978-80-10-02558-9 

Kmeťová,J. Chémia. 1. vydanie. Bratislava: EXPOL PEDAGOGIKA, 2012. ISBN 978-80-8091-271-0 

Putala,M. Názvoslovie organických zlúčenín. 2015[cit.2020-10-18]. Dostupné z: 

https://fns.uniba.sk/fileadmin/prif/chem/kor/vyuka/Nazvoslovie_org_zl_ed2015.pdf 
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UHĽOVODÍKY 
Tematický celok / Téma ISCED / Odporúčaný ročník 

Organické látky, uhľovodíky 
Alifatické uhľovodíky 

ISCED 3 / 2.ročník 

Ciele 

Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti Žiakom rozvíjané spôsobilosti 

• Vybrať správne reakcie so systémových diagramov  
medzi alkánmi, alkénmi a alkínmi. 

• Zapísať rovnicami chemické deje z príslušného 
diagramu. 

• Napísať do systémových diagramov vzorce a reakčné 
podmienky, ktoré vyjadrujú správne vzťahy medzi 
reakciami alkánov, alkénov a alkínov. 

 

Computational Thinking: 

LOGIKA (predpovedať a analyzovať) 

ALGORITMY (vytvárať postupnosti krokov a 
pravidiel) 

DEKOMPOZÍCIA (rozložiť komplexné problémy na 
menšie časti) 

VZORY (vyhľadávať a využívať podobnosti) 

ABSTRAKCIA (odstraňovať nepodstatné detaily) 

EVALVÁCIA (posudzovať) 

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti  

• Poznať všeobecné vzorce alkánov, cykloalkánov, alkénov a alkínov. 

• Poznať a vedieť zapísať charakteristické reakcie pre alkány, alkény a alkíny. 

• Napísať reakčné schémy reakcií eténu s H2O, HCl, Cl2, H2. 

• Zapísať schému polymerizácie eténu. 

Riešený didaktický problém 

Reakcie v organickej chémii predstavujú pre žiakov jednu z najnáročnejších častí štúdia organickej chémie. Na 

správne porozumenie pravidiel, zákonitostí a zápisov organických schém je potrebné venovať tejto 

problematike pozornosť na hodinách. 

Dominantné vyučovacie metódy a formy Príprava učiteľa a pomôcky 

• metóda SATL (Systemic Approach to Teaching and 
Learning) – Systematický prístup k výučbe a 
vzdelávaniu 

• riadené bádanie 

• skupinová forma (dvojice žiakov) 

 

• pracovný list  
Realizovateľné bez použitia digitálnych nástrojov. 

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov 

Pre overovanie splnenia cieľov sa použije sebahodnotenie žiakov prostredníctvom sebahodnotiacej karty. 

Autor(i): RNDr. Petra Letošníková, PhD. 
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UHĽOVODÍKY 

ÚVOD 
Metodika je druhou v poradí sady metodík k témam organickej chémie. Jej cieľom je upevnenie poznatkov o reakciách 

alifatických uhľovodíkov. Metodika prehlbuje schopnosti žiakov pracovať so systémovými diagramami, kriticky analyzovať 

informácie a aplikovať ich pri riešení problémových úloh. 

PRIEBEH VÝUČBY 
Učiteľ rozdá žiakom pracovné listy. Žiaci pracujú samostatne (alebo v dvojiciach), postupujú podľa pokynov zadaných 

v pracovnom liste a realizujú jednotlivé úlohy. 

Úloha 1. Vyriešte tajničku. V tajničke sa nachádza plyn, ktorý sa okrem propánu a butánu používa ako ďalšia zložka 

náplne do plynových varičov alebo ako hnací plyn v sprejoch.   

 Dopĺňaním tajničky v prvej úlohe, si žiaci opakujú niektoré pojmy z predchádzajúceho celku Úvodu do organickej 

chémie. 

Riešenie prvej úlohy: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úloha 2. Zakrúžkujte diagram, v ktorom sú správne zapísané chemické reakcie a reakčné podmienky medzi etánom, 

etylénom a etanolom. 

 Druhou úlohou v pracovnom liste je systémová úloha typu mnohorakého výberu, ktorá má najjednoduchší – 

trojuholníkový diagram, s ktorým sa žiaci mohli stretnúť už v predchádzajúcom pracovnom liste Úvod do organickej 

chémie. Tento typ úlohy je vhodné zaradiť na začiatok, žiaci do diagramu nemusia ešte nič dopĺňať, len ho čítajú. Je 

dôležité, aby rozobrali každú zo štyroch možností riešenia osobitne, analyzovali rovnicu po rovnici, pričom vysvetľujú ich 

správnosť alebo nesprávnosť. Keďže systémová úloha je cyklická, môžu začať ľubovoľnou reakciou.  

Riešenie druhej úlohy: 

V prvej systémovej úlohe by mali žiaci zistiť, že nepravdivá je nasledujúca reakcia: 

 

CH3CH2OH 

 

CH3-CH3 

 

oxidácia / kat. 
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Za daných podmienok by mal vzniknúť produkt aldehyd (acetaldehyd) a nie alkán. V prípade, že si to žiaci neuvedomia, je 

možné, že si to všimnú pri možnosti b), ktorá je úplne identická s úlohou a) až na dôležitý detail – že podmienka vyššie 

uvedenej reakcie musí byť redukcia. 

V ďalších dvoch možnostiach c) a d) je nasledujúca rovnica uvedená nesprávne:  

 

Žiaci väčšinou prídu rýchlo na to, že táto reakcia platí spätne a nie tak, ako je napísaná. 

V poslednej možnosti d) je ešte navyše nesprávna táto rovnica: 

  

Pôsobenie vody za katalýzy kyseliny sírovej je známa priemyselná výroba etanolu, používaného na technické účely a žiaci 

by ju mali poznať. Správna je teda možnosť  b).  

Poznámka: 

Je dôležité, aby učiteľ venoval pozornosť použitým činidlám a reakčným podmienkam, pretože v nasledujúcich úlohách 

ich už bude žiak dopĺňať samostatne. 

Úloha 3. Doplňte správne reakčné podmienky a zapíšte príslušné reakcie chemickými rovnicami: 

Etén sa získava vo veľkom množstve pri chemickom spracovaní niektorých frakcií ropy. Je jednou  

z najvýznamnejších surovín v modernej technológii organickej chémie.  

V tejto úlohe žiaci dopĺňajú správne reakčné podmienky, aby reakcia mohla prebehnúť správne a zároveň si 

precvičujú písanie jednotlivých dejov chemickými rovnicami. 

Riešenie tretej úlohy: 

 

 

 

 

Úloha 4. Vyberte zlúčeniny zo stĺpca A a reakčné podmienky zo stĺpca B, tak aby ste vytvorili systémový diagram C: 

 Štvrtá úloha je už o niečo náročnejšia, kde žiaci vyberajú a kombinujú vzorce a reakčné podmienky tak, aby 

zostavili správny trojuholníkový diagram. Žiaci si v tejto úlohe opakujú niektoré reakcie z predchádzajúcich úloh. 
 

Riešenie štvrtej úlohy: 

n CH2=CH2 

 

[- CH2- CH2- ] n 

 

 polymerizácia 

  4) 

CH2=CH2 

 

Br- CH2CH2-Br 

 

+ Br2  

  3) 

CH2=CH2 

 

CH3CH2OH 

 

 +H2O  /H2SO4 

  
2) 

CH2=CH2 

 

CH3CH2Cl 

 

 +HCl  
1) 

CH2=CH2 

 

CH3CH2OH 

 

 H2 /H2SO4 

  

CH3-CH3 

 

CH2=CH2 

 

+H2 / kat. 

 

378



 

C 

 

Poznámka: 

Úloha vyžaduje od žiaka samostatne vytvoriť systémový diagram a správne pochopenie vzťahov. Je dôležité, aby učiteľ 

žiakom povedal správne riešenie a s ich pomocou ho zapísal aj na tabuľu. 

Úloha 5. Zaraďte organické zlúčeniny CH2Cl-CH2Cl, CH2=CH2, CH≡  CH, CH2=CHCl a príslušné reakčné podmienky na 

správne miesto v nasledujúcom systémovom diagrame: 

Podobne ako v predchádzajúcej úlohe, aj v piatej úlohe je pred žiaka predložený diagram (už o čosi náročnejší). 

Úloha je zameraná na dopĺňanie vzorcov a reakčných podmienok. Pre zjednodušenie situácie sú v diagrame doplnené už 

dva údaje. 

Riešenie piatej úlohy: 

 

Poznámka: 

 Aj v tomto prípade je okamžitá spätná väzba veľmi dôležitá, nakoľko spôsob riešenia úloh je pre žiakov úplne nový  

a vyžaduje vzájomnú komunikáciu učiteľa so žiakmi. 

Úloha 6. Vpíšte organické zlúčeniny C3H8, C3H7Br, C3H7OH, C3H6 a správne reakčné podmienky do nasledujúceho 

systémového diagramu: 

V závere hodiny je spôsob riešenia organických reakcií pomocou systémového diagramu precvičený ešte jednou 

úlohou, ktorú už všetci žiaci riešia spoločne, pričom každý prispieva svojím nápadom. Učiteľ aj za pomoci ostatných žiakov 

akceptuje alebo odmieta navrhované riešenia. Žiaci chodia k tabuli a zapisujú jednotlivé zlúčeniny a podmienky do 

CH2=CH-Cl 

CH2=CH2 Cl-CH2-CH2-Cl 

CH≡ CH 

+HCl 

-HCl 

+Cl2 

-H2/kat. 

  

CH3CH2Br 

CH2= CH2 

 

CH3-CH3 

 

+Br2/UV 

 

+HBr 

 
-H2/kat. 

 

+H2/kat 
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predpísaného tvaru. V schéme sú uvedené funkčné vzorce pre jednoduchosť, keďže pri bromácii propánu vzniká zmes 

brómpropánov – nie je potrebné zachádzať do takýchto podrobností (možno maturantom, prípadne na chemickom krúžku 

alebo riešiteľom olympiád) 

Riešenie šiestej úlohy: 

 

Poznámka: 

V prípade, že učiteľ vyhodnotí v priebehu vyučovacej jednotky, že šiestu úlohu nestihne so žiakmi vyriešiť, môže túto 

úlohu zadať na domácu. Poslednú časť hodiny potom môže využiť na preopakovanie úloh a reakcií. 

Vyplňte sebahodnotiacu kartu žiaka 

 Žiaci vypĺňajú sebahodnotiacu kartu čím získajú spätnú väzbu o vedomostiach a zručnostiach, ktoré riešením pracovného 

listu nadobudli. 

POSTREHY A ZISTENIA Z VÝUČBY 
Metodika bola overovaná aj videokonferenčne, riešenie úloh si vyžadovalo viac času. 

ALTERNATÍVY METODIKY  
. 

ZDROJE 
Fahmy,A.F.M ; Lagowski J (2006). SYSTEMIC MULTIPLE CHOICE QUESTIONS IN CHEMISTRY. [online].Dostupné na: 
http://old.iupac.org/publications/cei/vol8/0801xFahmy.pdf 

Fahmy,A.F.M ; Lagowski J (2012). SYSTEMIC ASSESSMENT AS A NEW TOOL FOR ASSESSING STUDENTS LEARNING IN 
CHEMISTRY USING SATL METHODS: Systemic True False [STFQs] and Systemic Sequencing [SSQs] Question Types. 
[online].Dostupné na: https://www.ajol.info/index.php/ajce/article/download/82450/72603  

Fahmy,A.F.M; Lagowski J (2014). SYSTEMIC ASSESSMENT AS A NEW TOOL FOR ASSESSING STUDENTS LEARNING IN 
CHEMISTRY USING SATL METHODS: SYSTEMIC MATCHING, SYSTEMIC SYNTHESIS, SYSTEMIC ANALYSIS, SYSTEMIC 
SYNTHETIC – ANALYTIC, AS SYSTEMIC QUESTION TYPES. [online].Dostupné na: 
https://www.ajol.info/index.php/ajce/article/view/105533  

Kmeťová, J., Skoršepa, M., Mäčko, P.: Chémia pre 2.ročník so štvorročným štúdiom a 6. ročník gymnázia s osemročným 
štúdiom, 2012, Expol Pedagogika Bratislava 

 
 

C3H7Br 

C3H6 C3H7OH 

C3H8 

+KOH 

 

+Br2/UV 

 

+H2/Pt 

 

-H2O/ konc. H2SO4 

 

     +KOH,  

etanol 
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 ARÉNY  

Tematický celok / Téma ISCED / Odporúčaný ročník 

Organické látky, uhľovodíky ISCED 3 / 2.ročník 
Metodika je súčasťou sady metodík k téme:  Arény 
a ich vlastnosti 

Ciele 

Žiakom nadobúdané vedomosti a zručnosti Žiakom rozvíjané spôsobilosti 

 Uplatniť vlastnosti benzénu ako dôsledok jeho 

štruktúry v konkrétnych úlohách. 

 Overiť myšlienkovým pokusom, že benzén nemá 

nenasýtený charakter. 

 Overiť myšlienkovým pokusom vplyv reakčných 

podmienok na typ prebiehajúcej chemickej reakcie 

na benzéne. 

 Napísať SE reakciu benzénu (aj alkyláciu). 

 Rozhodnúť o správnosti systémového diagramu 
chemických reakcií na základe poznania chemických 
reakcií benzénu. 

 Napísať chemické vzorce benzénu, kuménu, 
chlórbenzénu a fenolu. 

 Pomenovať produkty SE reakcií benzénu. 

 formulovať otázku/problém 

 formulovať hypotézu, ktorá sa bude testovať 

 predpovedať výsledky modelu 

 formulovať závery 

 zdieľať a prezentovať výsledky pred spolužiakmi 

 diskutovať/obhajovať výsledky/ argumentovať 

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti  

 Zapísať  vzorec benzénu, popísať jeho štruktúru a vlastnosti. 

 Vysvetliť aromatické vlastnosti benzénu ako dôsledok delokalizácie a konjugácie π elektrónov. 

 Napísať zápis SE reakcií benzénu (halogenácia, sulfonácia, nitrácia, alkylácia). 

 Vysvetliť princíp dôkazu nenasýtených vlastností uhľovodíkov. 

 Napísať a pomenovať vzorce aromatických zlúčenín. 

 Práca s internetom. 

Riešený didaktický problém 

Zatraktívniť výuku o arénoch, v ktorej nie je možné, z hľadiska zdravotných rizík, robiť chemické pokusy. 

Využitím myšlienkového pokusu a systémových diagramov rozvíjať u žiakov hlbšie pochopenie súvislostí 

medzi pojmami, vzťahmi, medzi reaktantami, produktami a chemickými reakciami. 

Dominantné vyučovacie metódy a formy Príprava učiteľa a pomôcky 

 riadené bádanie 

 skupinová forma (7-8 dvojíc žiakov) 

 metóda SATL – učenie prostredníctvom systémo-
vých diagramov, ktoré zdôrazňujú vzájomné vzťahy 
medzi pojmami, rozvíjajú a overujú poznatky na 
úrovni vyšších myšlienkových operácií 

 Počítač, prístup na internet (you tube)  

 Chemické tabuľky 
Realizovateľné s aj bez použitia digitálnych nástrojov. 

 

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov 

Splnenie cieľov zisťujeme sebahodnotením žiakov prostredníctvom sebahodnotiacej karty. 

Autor:  RNDr. Alena Spišiaková 
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ARÉNY 

ÚVOD 
 Predkladaná metodika je prvou  zo  sady dvoch metodík na tému Arény a ich vlastnosti. Je možné ju zaradiť v  

2. ročníku alebo na zopakovanie v 4. ročníku. Jej cieľom je získanie poznatkov o aromatických uhľovodíkoch a ich 

vlastnostiach, ktoré ich odlišujú od uhľovodíkov nasýtených a nenasýtených.  

 Metodika prehĺbuje schopnosti žiakov pracovať s odborným textom, kriticky analyzovať informácie a syntetizovať 

ich pri riešení problémových úloh. Keďže experimenty sa v tomto tematickom celku z dôvodu zdravotného rizika realizovať 

nedajú, metodika ponúka myšlienkový experiment na dôkaz vlastností arénov. V tejto časti rozvíja schopnosti žiakov 

diskutovať, komunikovať so spolužiakmi, argumentovať, navrhovať hypotézy, overovať ich.  

PRIEBEH VÝUČBY  

EVOKÁCIA: 
Na začiatku hodiny rozdelí učiteľ žiakov do pracovných skupín po dvoch a rozdá im pracovné listy.  

Žiaci si najprv prečítajú text v úvode pracovného listu. Následne učiteľ vedie riadený rozhovor, v ktorom si žiaci zopakujú už 

nadobudnuté  poznatky o arénoch. 

 Čo pôvodne označoval názov „Aromatické zlúčeniny“? 

 Ktorá zlúčenina je nositeľom najcharakteristickejších vlastností arénov? Kto a kedy ju objavil? 

 Kto je autorom návrhu jej vzorca? Napíšte a popíšte ho. Vysvetlite jeho  význam a nedostatky. 

 Pomocou obrázka v pracovnom liste popíšte štruktúru benzénu. 

        (Tu môže učiteľ použiť aj náučné video na: http://www.youtube.com/watch?v=Wly-fwyfkOI&feature=related  ) 

 Vymenujte vlastnosti typické pre aromatické zlúčeniny.  

 Čo hovorí Hückelovo pravidlo? 

UVEDOMENIE SI VÝZNAMU: 
      Úloha 1 a 2 majú charakter práce s textom. Žiaci vyhľadávajú informácie z chemických tabuliek, z textu v pracovnom 

liste, poprípade z internetu. 

Poznámka: 

   Riešením úlohy 1 si žiaci uvedomia súvislosť medzi štruktúrou a vlastnosťami uhľovodíkov. Rozdielne vlastnosti nasýtených, 

nenasýtených a aromatických zlúčenín vyplývajú z ich rozdielnej štruktúry. Poukážeme na súvislosť medzi hybridným stavom 

uhlíka a priestorovým, respektíve planárnym tvarom molekuly, medzi typom chemickej väzby a typom reakcií, ktoré sú pre 

nasýtené, nenasýtené a aromatické zlúčeniny typické. 

Riešenie úlohy 1: Pomocou chemických tabuliek (alebo internetu) správne doplňte tabuľku a porovnajte  údaje pre etán, etén 

a benzén. 

 etán etén benzén 

Vzorec (konštitučný) CH3 - CH3 CH2 = CH2  

Dĺžka väzby (nm) 0,154 0,134 0,139 

Skupenstvo plynné plynné kvapalné 
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Typické chemické reakcie 

 

 

SR Ad SE 

Odpovedzte na otázky: 

 Porovnajte dĺžku väzby v benzéne s dĺžkou väzby  v etáne a eténe. Vyvoďte záver o type väzby v benzéne  

Väzba nemá charakter ani jednoduchej, ani dvojitej väzby, čo je následok dokonalej delokalizácie šiestich pz  

elektrónov medzi 6 uhlíkov benzénového kruhu. 

 Aká bude teplota varu benzénu v porovnaní s teplotou varu etánu resp. eténu?  Zdôvodnite. 

Teplota varu rastie s rastúcou molekulovou hmotnosťou. Teplota varu preto rastie v smere etén (-104˚C), etán   
(-88,6˚C), benzén (80,5˚C). 

Riešenie úlohy 2:  Zakrúžkujte správne tvrdenie o arénoch.     

a) Sú cyklické zlúčeniny, v molekulách ktorých sa striedajú jednoduché a dvojité väzby. 

b) Sú veľmi stále, majú nízku energiu. 

c) Sú veľmi reaktívne a horľavé. 

d) V molekule majú (4n+2)π elektrónov, ktoré sú delokalizované. 

e) Všetky uhlíky cyklu ležia v jednej rovine. 

Správne sú výroky pod písmenami b) d) e) 

Riešenie úlohy 3: Pozorne si prečítajte popis chemického pokusu. Na jeho základe vypracujte nižšie uvedené  úlohy.  

a) Doplňte reakčné schémy tak, aby vyjadrovali podstatu myšlienkového pokusu. 

Skúmavka1:  Br2(aq) + .. CH2 = CH2... Br-CH2-CH2-Br 

Skúmavka2: Br2(aq) + ..... .. ........ neprebieha 

b) Ktorá z reakcií SR, SE,  Ad, E prebieha v skúmavke1?  

 ......Ad......... 

c) Zdôvodnite prečo prebieha chemická reakcia iba v prvej skúmavke a v druhej nie. Čo tento pokus dokazuje? 

Etén má nenasýtený charakter, aduje bróm na bezfarebný roztok 1,2-dibrómetánu. Benzén nemá nenasýtený charakter, 

preto nemôže za normálnych podmienok adovať bróm. Týmto pokusom sme dokázali, že benzén nemá v štruktúre 

dvojité väzby, nemá nenasýtený charakter. 

d) Predstavte si, že zmeníme reakčné podmienky chemickej reakcie v skúmavke2 takto: 

 

3Br2(aq) + ...... ........ UV
     SR   SE    Ad   E   

 
 
 

Br2(aq) + ...............   3FeBr
  + HBr  SR   SE    Ad   E 

Poznámka:  

  Úloha 3 je problémovou úlohou, v ktorej je namiesto reálneho experimentu (jeho realizácia prináša zdravotné riziká) 

použitý myšlienkový pokus. Jeho analýzou na základe poznatkov z úlohy 1 žiaci zistia, že látka, ktorá odfarbila brómovú vodu 

musel byť etén. Benzén nemá nenasýtený charakter, preto nemôže za normálnych podmienok adovať bróm. Ak zmeníme 

podmienky a pri bromácii benzénu pridáme Lewisovu kyselinu (FeBr3) prebehne SE reakcia na benzénovom jadre a vznikne 

brómbenzén. Ak zvýšime teplotu a pridáme energiu (UV), umožníme homolytické štiepenie molekuly brómu a prebehne AdR 

reakcia, ktorá však prebieha ťažko. Vzniká 1,2,3,4,5,6-hexabrómcyklohexán. 

 

Riešenie úlohy 4: V nasledujúcich výrokoch vyberte správnu možnosť tak, aby boli tvrdenia pravdivé. Nesprávnu možnosť  

škrtnite. 

383



 

Úloha slúži na prehĺbenie vedomostí o vlastnostiach arénov. 

a) Benzén má hustotu väčšiu/menšiu  ako voda, preto na nej pláva.    

b) Vo vode sa benzén nerozpúšťa, lebo je to polárna/nepolárna látka.    

c) Benzén je plynná/kvapalná  látka.        

d) Benzén je netoxický/toxický, karcinogénny a horľavý/nehorľavý.     

e) Benzén je výborné/zlé organické rozpúšťadlo.      

f) Teplota varu arénov klesá/rastie s rastúcou molekulovou hmotnosťou. 

Riešenie úlohy 5:  V nasledujúcej schéme doplňte činidlá z ponuky a pomenujte hlavné produkty reakcie. 

Činidlá: CH3Cl + AlCl3 ; H2SO4 + H2SO4 ; Cl2 + AlCl3 ; HNO3 + H2SO4 

Poznámka:  

  Úloha 5  je zameraná na prehĺbenie vedomostí o SE reakciách benzénu. Žiaci pracujú vo dvojiciach, vyberajú z ponúknutých 

činidiel a dopĺňajú podmienky zapísaných chemických reakcií. Na konci je opäť potrebné zo strany učiteľa skontrolovať 

riešenie žiakov  a prípadné chyby opraviť a zdôvodniť. V prípade, že názvoslovie je pre žiakov ešte v tejto fáze výuky ťažké, 

je potrebné im umožniť prácu s učebnicou alebo internetom, či inou vhodnou  literatúrou. 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

Úlohy 6 a 7 sú zaradené ako rozširujúce učivo. Sú vhodné  pre maturitný ročník alebo pre študentov druhého ročníka, ktorí 

prejavujú zvýšený záujem o chémiu. 

Riešenie úlohy 6: (ROZŠIRUJÚCE UČIVO) Určte, ktorý z diagramov vyjadruje správny priebeh chemických reakcií medzi 

benzénom, fenolom a chlórbenzénom. Svoj výber zdôvodnite  (popíšte, kde sú chybné údaje a prečo). 

V tejto úlohe majú žiaci rozhodnúť, ktorý z ponúkaných diagramov správne zobrazuje reakcie medzi benzénom, 

fenolom a chlórbenzénom. Je to úloha typu pravda/nepravda. Žiaci analyzujú chemické reakcie postupne 

a zdôvodňujú ich správnosť/nesprávnosť. Keďže úloha je cyklická, nezáleží na tom, ktorou reakciou začnú. Ďalšou 

zmenou je použitie molekulových vzorcov chemických zlúčenín.  

 Reakcia  C6H6     
𝐶𝑙2/𝑈𝑉
→      C6H5Cl  z voľby b) je nesprávna, lebo za daných podmienok vznikne adičný produkt 

a nie substitučný, preto je  reakcia uvedená v diagrame a) za podmienok Cl2/AlCl3 správna. 

 Reakcia C6H5Cl 
𝑁𝑎𝑂𝐻(𝑎𝑞)
→        C6H5OH nie je správna, lebo nahradiť halogén viazaný na aromatický kruh inou 

nukleofilnou skupinou je možné iba v ťažkých reakčných podmienkach, napríklad tavením v prítomnosti silnej 

alkálie. Preto je správna reakcia uvedená v diagrame a). 

+  HCl 

+  H2O 

+  HCl 

+  H2O 

Cl2 + AlCl3 

HNO3 + H2SO4 

H2SO4 + H2SO4 

CH3Cl + AlCl3 

chlórbenzén 

nitrobenzén 

kyselina 

benzénsulfónová 

metylbenzén/

toluén 

Názov hlavného produktu 
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 Keďže reakcia C6H5OH 
𝑍𝑛/𝑡
→    C6H6 je v oboch grafoch rovnaká je jasné, že správne vzťahy medzi zlúčeninami 

zobrazuje diagram pod písmenom a). 

 

Riešenie úlohy 7: (ROZŠIRUJÚCE UČIVO) Na obr.2 je znázornený systémový diagram  chemických reakcií benzénu, kuménu, 

fenolu a chlórbenzénu.  

a) Vytvorte vpravo nový systémový diagram použitím chemických vzorcov týchto zlúčenín. 

b) Napíšte chemické  reakcie, ktoré sú v diagrame. 

Poznámka: 

  V úlohe 7 majú žiaci k dispozícii systémový diagram, ktorý vyjadruje vzťah medzi benzénom, chlórbenzénom, fenolom 

a kuménom. Najprv ho prepíšu do pripraveného prázdneho diagramu pomocou vzorcov zlúčenín. Následne na základe 

diagramu zostavia príslušné chemické rovnice/schémy. Žiaci pracujú vo dvojiciach, analyzujú chemické reakcie 

v systémovom diagrame, spolupracujú so spolužiakom pri zápise chemických rovníc/schém. Po ukončení tejto úlohy učiteľ 

spolu so žiakmi modelovo prerieši úlohu na tabuľu. Je vhodné spolu s riešením ozrejmiť typ chemickej reakcie a pomenovať 

produkty. 

Riešenie úlohy 7a) 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

Riešenie úlohy 7b) 

 

    +  CH3-CHCl-CH3   
𝐴𝑙𝐶𝑙3
→                                         + HCl   

                                                                                                      

 

   
𝑂2/𝑡
→             + CH3-CO-CH3 

 

 

                              

  
𝑃𝐶𝑙5
→          +  P(OH)Cl4 

        

 

𝐴𝑙/𝑁𝑖/𝑁𝑎𝑂𝐻
→                  + NaCl + Al(OH)3   

                        

 

PCl5 

CH3-CHCl-CH3 

AlCl3 

A
l,N

i, 
N

aO
H

 

O
2
/t

 

Je to SE reakcia na benzénovom jadre, 

alkylácia.  Vzniká kumén a chlorovodík. 

Je  to oxidácia na bočnom reťazci, vzniká fenol 

a acetón. 

Metóda prípravy halogénderivátov benzénu, 

vzniká chlórbenzén tetrachlorid-hydroxid 

fosforečný.          

Redukcia halogénarénov v alkalickom   

prostredí, katalyzátormi sú Ni a Al, vzniká  

benzén, chlorid sodný a hydroxid hlinitý. 
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REFLEXIA: 
Nakoniec sa žiaci zamyslia nad vedomosťami, ktoré v priebehu hodiny získali a vypracujú sebahodnotiacu   kartu žiaka. 

 

 
samostatne 

s malou pomocou 

učiteľa 

s výraznou pomocou 

učiteľa 

Viem rozlíšiť vlastnosti arénov od 
vlastností alkánov a alkénov. 

   

Viem popísať štruktúru benzénu 
a vlastnosti, ktoré z nej vyplývajú. 

   

Viem realizovať pokus, ktorým 
dokážeme, že arény nemajú nenasý- 
tený charakter. 

   

Viem analyzovať systémový diagram  
chemických reakcií benzénu , chlór-
benzénu, fenolu a kuménu a rozhod- 
núť o jeho pravdivosti. 

   

Viem zapísať chemickou rovnicou 
chemické reakcie systémového 
diagramu benzénu a jeho zlúčenín. 

   

Viem rozhodnúť, či bude prebiehať 
reakcia etylbenzénu ako SR alebo SE  
reakcia podľa podmienok reakcie. 

   

Viem pomenovať produkty SE a Ad  
reakcií benzénu a oxidácií alkyl resp.  
alkenylbenzénu na bočnom reťazci. 

   

 
 
 

POSTREHY A ZISTENIA Z  VÝUČBY 
Učitelia navrhujú použiť metodiku  po výučbe arénov v druhom ročníku bez použitia úloh s rozširujúcim učivom. V celom 

rozsahu je naopak vhodné ju použiť na seminári vo štvrtom ročníku, kde prepája celky učiva organickej chémie a umožňuje 

vidieť súvislosti medzi vlastnosťami látok, reaktantami, produktami a podmienkami, pri ktorých chemické reakcie 

prebiehajú. Metodiku možno zaradiť do výučby chémie strednej odbornej školy aj gymnázia. Učiteľ však môže tieto aktivity  

zaradiť aj do nepovinnej výučby chémie (chemické krúžky a pod.) alebo ako súčasť seminárov zameraných na prípravu na 

maturitu z chémie alebo na vysokú školu.  

       Pri vypracovávaní úloh pracovného listu môžu žiaci používať internet cez počítač, mobilný telefón alebo tablet podľa 

uváženia učiteľa a možností školy. Prínosom je práca s interaktívnou tabuľou a to najmä pri vedení diskusií v úlohách 

rozčirujúceho učiva (úlohy 6 a 7). 

Úlohy nútia žiakov aktívne získavať vedomosti, hľadať súvislosti a vzťahy medzi medzi pojmami. Náročnosť metodiky 

spočíva v správnej formulácii záverov a zdôvodňovaní tvrdení. Metodika bola overovaná aj dištanšnou formou. 

ZDROJE 
Široká,J. Chémia. 3. vydanie. Bratislava: PROXIMA PRESS, 2010. ISBN 978-80-89248-35-3 

Záhradník,P.Organická chémia I. 4. vydanie. Bratislava: SPN – Mladé letá,s.r.o.,2013. ISBN 978-80-10-02558-9 

Kmeťová,J. Chémia. 1. vydanie. Bratislava: EXPOL PEDAGOGIKA, 2012. ISBN 978-80-8091-271-0 
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Silný,P. Organická chémia v otázkach a úlohách pre stredné školy I.[online]. 2014[cit.2017-12-28].Dostupné z: 

https://cloud.edupage.org/cloud/ULOHY_z_ORGANIK.pdf?z%3A0lchZswxjfWfhYSRAk5l%2FhAaEeFuMiRf4ouVgeJrEzR3BJy

5gazzRjum9IpEeue5 
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CHEMICKÉ VLASTNOSTI ARÉNOV 
Tematický celok / Téma ISCED / Odporúčaný ročník 

Organické látky, uhľovodíky ISCED 3 / 2.ročník 
Metodika je súčasťou sady metodík k téme:  
Arény a ich vlastnosti 

Ciele 

Žiakom nadobúdané vedomosti a zručnosti Žiakom rozvíjané spôsobilosti 

 Napísať SE reakcie benzénu. 

 Rozhodnúť o priebehu SR alebo SE reakcie 

substituovaného benzénu podľa reakčných 

podmienok. 

 Určiť produkt oxidácie alkylbenzénu na bočnom 

reťazci. 

 Zostaviť systémový diagram reakcií benzénu a jeho 

zlúčenín.  

 Doplniť podmienky reakcií systémového diagramu, 
ak sú známe reaktanty a produkty. 

 Doplniť reaktanty a produkty systémového 
diagramu, ak sú známe podmienky. 

 Aplikovať vybrané pravidlá na priebeh organických 
reakcií. 

 formulovať otázku/problém 

 formulovať hypotézu 

 navrhnúť model 

 predpovedať výsledky modelu 

 zdieľať a prezentovať výsledky pred 
spolužiakmi 

 diskutovať/obhajovať výsledky/argumentovať 
  
 

 

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti  

 Napísať a pomenovať vzorce aromatických zlúčenín. 

 Zapísať reakcie benzénu na aromatickom jadre a reakcie typické pre alkány, alkény. 

 Rozlišovať reakčné podmienky pre priebeh SR a SE reakcií. 

Riešený didaktický problém 

Prostredníctvom systémových diagramov umožniť žiakom pochopiť vzťah medzi zlúčeninami a reakciami           

v organickej chémii.  Zadávať úlohy, kde od nich vyžadujeme, aby skonštruovali systém s novými vzťahmi 

medzi reaktantami,  produktami a chemickou reakciou. Rozvíjame u nich tvorivosť, zručnosť riešiť problémy, 

posilňujeme kognitívne myslenie a rozvoj vyššieho stupňa abstrakcie.   

Dominantné vyučovacie metódy a formy Príprava učiteľa a pomôcky 

 riadené bádanie 

 skupinová forma (7-8 dvojíc žiakov) 

 metóda SATL – učenie prostredníctvom systémo-
vých diagramov, ktoré zdôrazňujú vzájomné vzťahy 
medzi pojmami, rozvíjajú a overujú poznatky na 
úrovni vyšších myšlienkových operácií 

 

 učebnica chémie 
 

 

 

 

Realizovateľné bez použitia digitálnych nástrojov. 

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov 

Pre overovanie splnenia cieľov sa použije sebahodnotenie žiakov prostredníctvom sebahodnotiacej karty. 

Autor: RNDr. Alena Spišiaková 
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CHEMICKÉ VLASTNOSTI  ARÉNOV 

ÚVOD 
 Predkladaná metodika je v poradí druhou  metodikou  systému metodík  Arény a ich vlastnosti. Jej cieľom je 

zopakovať už známe typy reakcií aromatických zlúčenín a naučiť sa nové. Predkladá žiakom systémové diagramy, v ktorých 

sa prezentujú vzájomné vzťahy medzi organickými zlúčeninami s dôrazom na podmienky, v ktorých sa realizujú.   

 Metodika overuje zručnosti žiakov analyzovať, spracovať, vyvodzovať, usudzovať a porovnávať získané vedomosti. 

Žiakom sú zadávané úlohy, v ktorých sa od nich vyžaduje, aby vytvorili systém s novými vzťahmi medzi reaktantmi 

a produktmi a chemickou reakciou. Prehĺbuje schopnosti žiakov pracovať s odborným textom, kriticky analyzovať informácie 

a syntetizovať ich pri riešení problémových úloh. Rozvíja schopnosti žiakov diskutovať, komunikovať so spolužiakmi, 

argumentovať, navrhovať hypotézy, overovať ich.  

PRIEBEH VÝUČBY  

EVOKÁCIA: 
Učiteľ na začiatku hodiny rozdelí žiakov do skupín (dvojice, trojice) a rozdá im pracovné listy.  

Žiaci čítajú informácie prvej strany pracovného listu, analyzujú a študujú systémový diagram. Učiteľ vedie dialóg 

o chemických reakciách zapísaných na pravej strane diagramu, vybrané chemické reakcie zapíše na tabuľu. Potom nechá 

žiakov doplniť chýbajúce časti diagramu ľavej strany a odpovedať na dole uvedené otázky. Riešenie skontroluje.  V zápisoch 

kladie dôraz na zápis reakčných podmienok. 

Riešenie úlohy 1: Doplňte v nasledujúcom grafe vzorce a názvy chýbajúcich zlúčenín a odpovedzte na otázky pod           

diagramom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ako sa nazývajú  reakcie, ktorých produkty ste dopĺňali? .........Substitučné elektrofilné ( SE )......................... 

Benzén 

fenol 

metylbenzén 

nitrobenzén 

kyselina 

benzénsulfónová 

...............

...............

Acetofenon 

Benzylchlorid 

   Kyselina  benzoová 

...............
brómbenzén 

etylbenzén 

Poznámka: 

Diagram reakcií benzénu je rozdelený na dve 

časti. Vpravo sú uvedené chemické reakcie, 

s ktorými sa na hodine žiaci bežne nestretnú. 

Ide o  alkyláciu a acyláciu benzénu, redukčné 

reakcie fenolu a kyseliny benzoovej na 

benzén a reakcia prípravy benzylchloridu 

z benzénu. Na ľavej strane diagramu sú 

naopak chemické deje (SE reakcie), ktoré má 

žiak z učiva o arénoch poznať.  

Riešenie 1. úlohy je kombináciou preukázania 

vedomostí nadobudnutých na hodine  

a možnosti získať  nové vedomosti 

o chemických vlastnostiach benzénu.  

Správne vyriešenie tejto úlohy je dôležité pre 

riešenia nasledujúcich úloh pracovného listu. 

V diagramoch sa úlohy opakujú s cieľom 

lepšieho osvojenia si nových poznatkov. 
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Jedna z reakcií na grafe je spätná. Ako sa nazýva? ...............Sulfonácia.................................................................. 

 

UVEDOMENIE SI VÝZNAMU: 
Úloha 2 je otázkou systémovej syntézy. Žiaci na základe vzťahov medzi  benzénom, brómbenzénom a toluénom  

zostavia nový systémový diagram. Učiteľ im odporučí prácu v skupine, sám do tvorby nezasahuje. Žiaci riešia úlohu, pričom 

využívajú dialóg a argumentáciu v skupinách.  

Riešenie úlohy 2: Pomocou grafu 1 vytvorte systémový diagram, ktorý vystihuje chemické vzťahy medzi benzénom, 

brómbenzénom a toluénom (nezabudnite na reakčné podmienky). 

 

 

 

 

 

 

  

Poznámka:  

   Úloha 3 nastoľuje problém, riešením ktorého si žiaci uvedomia ako podmienky reakcie ovplyvňujú jej priebeh. Reakciou je 

chlorácia etylbenzénu, ktorú popisuje text predchádzajúci tejto úlohe. V jednom prípade vzniká 1-etyl-2-chlórbenzén a 1-

etyl-4-chlórbenzén, produkt SE reakcie na aromatickom jadre a v druhom prípade prebehla SR reakcia na bočnom reťazci. 

Žiaci vedia, že podmienky chlorácie na benzénovom jadre sú Cl2 a Lewisova kyselina AlCl3. Na druhej strane  etán je alkán 

a preto je pre neho typická SR reakcia. Podmienkami SR reakcie budú Cl2 a UV. 

 Učiteľ  sa snaží nezasahovať do riešenia úlohy. Nakoniec frontálne skontroluje správnosť riešení skupín a vyžaduje 

zdôvodnenie riešenia. 

Riešenie úlohy 3:    V reakcii chlorácie etylbenzénu sme zmenili reakčné podmienky. Doplňte ich do schémy a určte o aký typ 

substitúcie  ide. 

 

 

 

 

 

 

 

 Úloha 4 je syntézou doterajších úloh. Žiaci pracujú v skupinách bez pomoci učiteľa. Vyberajú vhodné podmienky 

a zlúčeninu, spolupracujú, argumentujú, zdôvodňujú pri kompletizácii systémového diagramu. 

Riešenie úlohy 4:   V nasledujúcom diagrame doplňte chýbajúce podmienky a zlúčeninu, vytvorte systémový diagram.  

 

 

 

 

+           Cl2 

.....AlCl3..

..............

.....UV....

..............

+  
Typ: ...SE.... 

Typ: SR 

Cl2, UV 
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 Úloha 5 nadväzuje na krátky text, v ktorom sa opakuje princíp oxidácie bočných reťazcov benzénu až na kyselinu 

benzoovú. Učiteľ  s pomocou žiakov napíše na tabuľu reakciu oxidácie kuménu. Vypracovanie príkladov tejto úlohy robia 

žiaci samostatne v skupinách tak, že vpisujú produkt do pripravených schém. 

Riešenie úlohy 5:   Doplňte produkty v reakčných schémach. 

 

   

       

 

       

 

 

        

 

  

 Úloha 6 je zameraná na rozvoj zručností žiakov analyzovať vzťahy medzi zadanými organickými zlúčeninami a 

reakčnými podmienkami. Ich vpísaním do pripraveného diagramu získajú nový systémový diagram. Keďže je cyklický, 

nezáleží na tom, ktorou zlúčeninou začneme.  

Riešenie úlohy 6:   Vyberte zo stĺpca A zlúčeniny a reakčné podmienky zo stĺpca B. Vytvorte systémový trojuholníkový   

diagram a zapíšte ho do stĺpca C.  

 

A C B 

  
CH3CH2Cl/ AlCl3 

 

CaO / NaOH 

  

KMnO4 

 

  

 V úlohe 7 majú žiaci zadaný nesprávny diagram. Musia preto urobiť analýzu vzťahov medzi dvoma zlúčeninami 

a použiť správne podmienky a správny smer chemickej premeny. V tejto úlohe sa opäť uplatní skupinová práca. Žiaci 

vyberajú vhodné podmienky pre reakcie, zdôvodňujú svoj výber, argumentujú, akceptujú iný názor, spolupracujú pri tvorbe 

diagramu.  Po vytvorení diagramu overia jeho správnosť za pomoci učiteľa.  

 V tomto diagrame sa vyskytuje  nový pojem a to je eliminácia 1-chlór-1-fenyletánu na styrén. Aby sme mohli 

uskutočniť elimináciu, potrebujeme  roztok KOH a alkoholu.  

Riešenie úlohy 7:  Vľavo je nakreslený nesprávny diagram. Vytvorte vpravo jeho úpravou správny diagram (zapíšte 

podmienky na správne miesto a zakreslite správny smer šípok chemických reakcií). 

KMnO4 

KMnO4 

KMnO4 

KMnO4 

+    2 CO2 

+     CO2 
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 Úloha 8 je typom úlohy, ktorá je kombináciou analýzy a syntézy doteraz nadobudnutých vedomostí. Žiaci majú 

vytvoriť systémový diagram, ak majú zadané zlúčeniny ale podmienky priebehu reakcie chýbajú. Na určenie vhodných 

podmienok môžu žiaci využiť všetky doterajšie diagramy. Pracujú v skupinách a spolupracujú. Po nájdení vhodných 

podmienok zapíšu svoje zistenia do  pripravenej tabuľky. Nakoniec pomenujú typ chemickej reakcie.  

Riešenie úlohy 8:   Vyberte pre jednotlivé reakcie vhodné podmienky a určte typ chemickej reakcie (SE, SR, E, oxidácia, 

dekarboxylácia). Reakčné podmienky a typ reakcie zapíšte do pripravenej tabuľky. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chemická reakcia Podmienky Typ reakcie 

1. CH3COCl,  AlCl3 SE, acylácia 

2. Zn / HCl redukcia, hydrogenácia 

3. Cl2, UV SR, na bočnom reťazci 

4. Alkohol,  KOH E, eliminácia 

5. KMnO4 oxidácia na bočnom reťazci 

6. CaO, NaOH dekarboxylacia, redukcia 

 

A
lk. K

O
H

 

Cl2, UV 

KMnO4 

K
M

n
O

4  

 

nesprávny správny 

C
l2 , U

V
 

Alk. KOH 

KMnO4 

. 

Alkohol,  KOH 

CH3COCl,  AlCl3 
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REFLEXIA: 
Nakoniec  žiaci vypracujú sebahodnotiacu kartu žiaka. 

 
samostatne 

s malou pomocou 

učiteľa 

s výraznou pomocou 

učiteľa 

Viem určiť produkt SE  reakcií benzénu     

Viem určiť  podmienky SE reakcií 
benzénu 

   

Viem zapísať chemickou rovnicou 
reakcie benzénu a jeho zlúčenín  
podľa systémového diagramu  

   

Viem analyzovať systémový diagram  
reakcií benzénu a jeho zlúčenín a 
použiť ho na vytvorenie nového 
diagramu 

   

Viem rozhodnúť, či bude prebiehať 
reakcia substitovaného benzénu ako 
SR alebo SE  reakcia podľa podmienok 
reakcie 

   

Viem rozhodnúť, či je systémový 
diagram reakcií benzénu správny a ak 
nie, opraviť ho 

   

Viem pracovať v skupine, prijímať iné 
názory a diskutovať 

   

Viem argumentovať a zdôvodňovať 
správnosť svojich hypotéz. 

   

POSTREHY A ZISTENIA Z  VÝUČBY 
Pracovný list je pre druhákov časovo náročný. Z časového hľadiska ho lepšie zvládajú maturanti na seminári.  

Pri riešení úloh je dobré neustále sa vracať k diagramu v úlohe 1, ktorý poskytuje návod na  riešenie každej úlohy. 

ALTERNATÍVY METODIKY  
Pracovný list možno zaradiť do výučby chémie strednej odbornej školy aj gymnázia. Učiteľ však môže tieto aktivity  zaradiť 

aj do nepovinnej výučby chémie (chemické krúžky a pod) alebo ako súčasť seminárov zameraných na prípravu na maturitu 

z chémie alebo na vysokú školu.  

ZDROJE 
Široká,J. Chémia. 3. vydanie. Bratislava: PROXIMA PRESS, 2010. ISBN 978-80-89248-35-3 

Záhradník,P.Organická chémia I. 4. vydanie. Bratislava: SPN – Mladé letá,s.r.o.,2013. ISBN 978-80-10-02558-9 

Kmeťová,J. Chémia. 1. vydanie. Bratislava: EXPOL PEDAGOGIKA, 2012. ISBN 978-80-8091-271-0 

Silný,P. Organická chémia v otázkach a úlohách pre stredné školy I.[online]. 2014[cit.2017-12-28].Dostupné z: 

https://cloud.edupage.org/cloud/ULOHY_z_ORGANIKY.pdf?z%3A0lchZswxjfWfhYSRAk5l%2FhAaEeFuMiRf4ouVgeJrEzR3BJ

y5gazzRjum9IpEeue5 

Lagowski,J.The systematic approach to teaching and learning [SATL].[online]. 2011[cit.2018-12-01].Dostupné z: 
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.916.3791&rep=rep1&type=pdf 

Fahmy,A. Systemic Multiple Choice questions in chemistry.[online]. 2006[cit.2018-12-01].Dostupné z: 

http://old.iupac.org/publications/cei/vol8/0801xFahmy.pdf 
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SPOZNÁVANIE PLASTOV   
Tematický celok / Téma ISCED / Odporúčaný ročník 
Organické látky, uhľovodíky 
Uhľovodíky dôležité v praxi 

ISCED 3/2 ročník 
ISCED 3/3 ročník 

Ciele 

Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti Žiakom rozvíjané spôsobilosti 

Vysvetliť pojem plast, polymér, makromolekula, priradiť 

skratky PP, PE, PS, PVC k názvom makromolekulových látok 

a porovnať ich základné fyzikálne a chemické vlastnosti 

(hustota, tepelná a elektrická vodivosť, horľavosť) a spôsob 

ich využitia 

Manipulovať s pomôckami 

Pozorovať 

Zaznamenávať výsledky pozorovania  
Formulovať závery 

Zdieľať a prezentovať výsledky pred spolužiakmi 

Diskutovať/obhajovať výsledky/ argumentovať 

Vypracovať formálnu správu 

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti  
aplikovať vedomosti o základných vlastnostiach alifatických uhľovodíkov (skupenstvo, rozpustnosť vo vode a v 

nepolárnych rozpúšťadlách, horľavosť, výbušnosť v zmesi so vzduchom, typ väzieb a charakteristické reakcie) 

Riešený didaktický problém 

Žiaci sa dennodenne stretávajú s plastami o ktorých skoro nič nevedia. Nevedia z čoho sú zložené, ako sa označujú, aké 

majú vlastnosti a načo sa používajú. Na základe uvedenej aktivity  žiaci získajú poznatky o označovaní plastov, ich 

vlastnostiach, použití. 

Dominantné vyučovacie metódy a formy Príprava učiteľa a pomôcky 

• riadené objavovanie 

• skupinová forma (5-7 dvojíc žiakov) 

 

• Kúsky plastov: linoleum, trúbky, mikroténové 
vrecúška, priľnavá fólia, polystyrén, plastové 
nádoby, perá, obaly na zošity a knihy, obaly 
z chemikálií, mlieka, džúsov, plastové fľaše ..., 

• kadičky medený drôt, kahan, kahan, zápalky, 
baterie, žiarovky  

• Pracovný list. 

• Prístup na internet  

• Videá: 

Plasty 1 - Alena Spišiaková 

Plasty 2 – Petra Letošníková 
Realizovateľné s aj bez použitia digitálnych nástrojov. 

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov 

Overovanie prehĺbených poznatkov na základe sebahodnotiacej karty a sumáru. 
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SPOZNÁVANIE PLASTOV 

ÚVOD 
 Je to úvodná metodika  systému metodík  Spoznávanie a vlastnosti plastov. Je zameraná na spoznávanie plastov 

a skúmanie ich vlastností. Poznatky o plastoch získavajú žiaci aj z bežného života. Realizáciou bádateľských aktivít sa žiaci 

naučia orientovať v označovaní plastových výrobkov, čo znamenajú jednotlivé značky na plastových obaloch 

a experimentálne overia vybrané vlastnosti plastov.  

 V prípade že sa učiteľ rozhodne pokračovať v téme zameranej na Vlastnosti plastov, môže realizovať úlohy na 

nasledovné vlastnosti. Táto časť je uvedená v alternatíve. 

Tab. Zoznam  aktivít systému metodík Spoznávanie  plastov a ich vlastnosti 

Číslo 

aktivity 

Názov aktivity Úroveň žiaka 

1.  Spoznávanie plastov ZŠ 

2.  Tepelná stálosť a tepelná vodivosť plastov ZŠ 

3.  Elektrická vodivosť plastov ZŠ 

4.  Triedenie odpadu ZŠ, SŠ 

 

Metodika rozvíja schopnosti žiakov vyhľadávať informácie na internete, diagnostikovať problémy, tvoriť myšlienkové 

modely, realizovať experimenty, diskutovať, komunikovať so spolužiakmi, navrhovať hypotézy, rozlišovať alternatívy. Učiteľ 

formuluje problémy a riešenie a experiment navrhujú žiaci, prípadne za pomoci učiteľa 

PRIEBEH VÝUČBY  
Metodický list spracovaný na základe metódy EUR:  

EVOKÁCIA  

Žiakom prečítame text o výskyte plastov v domácnosti, potom im rozdáme rôzne vzorky plastov. Žiaci určujú 

jednotlivé druhy plastov na základe ich označenia. Potrebné informácie vyhľadávajú na internete, alebo im ich 

poskytne učiteľ. V ďalšej časti hodiny môžu žiaci pracovať s pracovným listom, v ktorom budú odpovedať na 

dôležité otázky týkajúce sa označovania plastových obalov.  Učiteľovi môže pritom pomôcť priložené video  

Plasty 1 - Alena Spišiaková 

Otázky na motiváciu žiakov: 

• Ktoré plastové výrobky používate v každodennom živote? 

• Vymenujte 10 plastových výrobkov, s ktorými prichádzate denne do kontaktu. 

• Poznáte skratku PVC?  Viete čo znamená? 

• Poznáte aj iné druhy plastov? 
 

UVEDOMENIE SI VÝZNAMU  

Teoretické východiská problematiky, ktoré učiteľ so žiakmi zopakuje 
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 Plasty (z gréckeho slova plassein - tvarovať) sú syntetické polyméry. Patria medzi makromolekulové látky, lebo sú 

to zlúčeniny tvorené z veľkého počtu atómov. Atómy sa spájajú chemickými väzbami do dlhých reťazcov, v ktorých sa 

opakujú základné štruktúrne jednotky. Jedna makromolekula môže obsahovať niekoľko sto, tisíc i viac základných 

štruktúrnych jednotiek nazývaných monoméry.  

V roku 1988 bolo zavedené označovanie plastov trojuholníkmi zo šípok. Súčasťou značky je označenie materiálu, z 

ktorého je obal vyrobený. Toto označenie môže byť zobrazené ako číslica v trojuholníku šípok, ako skratka pod trojuholníkom 

šípok, alebo kombináciou oboch spôsobov.  

 Ďalej uvádzame tabuľku, na základe ktorej sa možno dozvedieť o najpoužívanejších plastoch, ich označovaní, 

vlastnostiach a použití. Učiteľ môže použiť na vysvetlenie vzorcov napríklad tyčinkové modely. Nasledujúce poznatky žiaci 

získavajú samostatne alebo za pomoci učiteľa: 

Tab.  Prehľad vybraných recyklovateľných plastov, ich vlastnosti a použitie 

 

Druh plastu       

a jeho 

označenie 

 

 

 

Vzorec 

 

 

Formy/ 

Typy 

 

 

Vlastnosti 

 

 

Použitie 

 

Polyetylén 

PE 

  

HDPE  

(high density 
PE) 

vysokohustotný 
polyetylén 

duté predmety vo formách, 
nádoby, prepravky, fľaše, 
uzávery na fľaše  

LDPE  

(low density 
PE) 

nízkohustotný 
polyetylén 

fólie, vrecia, tašky, káble 

 

Polypropylén 

PP 

 
 

 vynikajúce 
mechanické 
vlastnosti, odolný 
voči sterilizačným 
teplotám, dá sa 
ľahko zafarbiť 

súčasť strojov a prístrojov 
(vysávač, mixér),  

injekčné striekačky, zdravotnícke 
pomôcky,  

obaly, hračky, vedrá, vlákna 
(koberce, pančuchy) 

 

Polyvinylchlorid 

PVC 

 

 

novoplast pružný, mäkčený podlahové krytiny, hračky, 
obrusy, hadice, ochranné 
rukavice, pršiplášte, fólie 

novodur krehký, 
nemäkčený 

nábytkárstvo, rúry, tyče, 
kompaktné disky (CD),  

výroba koženkových vecí 

(bundy, kabelky, peňaženky) 

 

Polystyrén 

PS 

  

štandardný 
(ťažký) 

tvrdý, citlivý na 
náraz 

v spotrebnom priemysle, tégliky, 
misky, podnosy, hračky  

penový 
(ľahký) 

biely, ľahký, 
vynikajúce 
tepelne – izolačné 
vlastnosti (vďaka 
prázdnym 
bublinám) 

v stavebníctve ako izolačný 
materiál,  

izolácia káblov, pri výrobe 
vypínačov,  

cievok, ochranný obal pri 
transporte, 

 ako základ bojovej látky Napalm 
B 
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Rozširujúce učivo 

Podrobnejšie sa zameriame na polyetylén, polypropylén, polyvinylchlorid a polystyrén. Všetky tieto plasty sa 
pripravujú polymerizáciou. Je to polyreakcia, pri ktorej reagujú dva rovnaké monoméry s násobnou väzbou. Ak reagujú 
navzájom rôzne monoméry s násobnými väzbami, hovoríme o kopolymerizácii.  

Polyetylén (PE) 

Skladá sa iba z atómov uhlíka a vodíka, preto pri horení odpadov nepredstavuje závažný ekologický problém. Zhorí 

na 2CO  a OH 2 . Na obrázku je štruktúrny vzorec polyetylénu a zobrazený priestorový reťazec polyetylénu. 

 

 

 

 

   

                                                                                         

 

 

Polymerizáciou eténu  vznikne známy polymér polyetylén. 

 

Obr.  Polymerizácia etylénu 

                                

Podľa spôsobu výroby, typu iniciačného činidla, katalyzátora, vzniká polyetylén, ktorý má rôzne vlastnosti: 

• HDPE – high density PE z angl. vysokohustotný polyetylén 

• LDPE –  low density  PE z  angl. nízkohustotný polyetylén 

Použitie HDPE 

- duté predmety vo formách, napríklad rôzne 
veľkoobjemové nádoby,  

- prepravky,  

- fľaše na čistiace prostriedky,  

- fľaše na minerálne vody,  

- uzávery na fľaše. 

Použitie LDPE 

- výroba fólií, napríklad fólie pre poľnohospodárstvo, 

- používa sa ako obalový materiál, lebo sa nanáša na papier alebo hliníkové fólie, 

- výroba vriec na odpad,  

- výroba tašiek, 

- výroba tetrapaku, 

- výroba káblov, potrubí a pod.  
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Polypropylén (PP) 

Na obrázku je chemický vzorec polypropylénu a priestorový reťazec polypropylénu.  

                       

 

                           

 

 

 

 Polypropylén pripravíme polymerizáciou propénu. 

 

Obr. Polymerizácia polypropylénu 

Použitie polypropylénu 

- využíva sa ako súčasť strojov a prístrojov napr. v automobilovom (dielce prístrojových dosiek a ventilátorov, 
nárazníky) a spotrebnom priemysle (súčasť vysávačov, kuchynských prístrojov), lebo polypropylén má 
vynikajúce mechanické vlastnosti, 

- používa sa na injekčné striekačky a iné zdravotnícke pomôcky, lebo je odolný voči sterilizačným teplotám, 

- výroba obalových fólii, 

- používa na výrobu hračiek, lebo sa dá ľahko zafarbiť pridaním vhodných farbív , 

- výroba vedier a lavórov, 

- používa sa na výrobu mixérov, kufrov, 

- vo forme vlákien sa používa na výrobu kobercov, dekoračných látok, pletenín (pančuchy). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Polyvinylchlorid (PVC) 

Polyvinylchlorid  patrí medzi najdôležitejšie plasty. Spolu s polyetylénom a polypropylénom patria k najviac 
vyrábaným syntetickým plastom. Štruktúrny vzorec polyvinylchloridu a jeho priestorový reťazec sú na obrázkoch. 
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Príprava polyvinylchloridu 

Polyvinylchlorid sa vyrába polymerizáciou monoméru  vinylchloridu. Vinylchlorid je syntetizovaný zo zemného plynu, 
ropy a soli z morskej vody. Polyvinylchlorid sa spracováva buď bez zmäkčovadiel, iba so stabilizátormi, mazivami a 
modifikátormi na tvrdé výrobky (rúrky, dosky a pod.) alebo so zmäkčovadlami na výrobky polotuhé až elastické (fólie, 
nádoby, hračky, ochranné rukavice atď.). 

Nemäkčený, tvrdý polyvinylchlorid je známy pod všeobecným obchodným názvom novodur;  mäkčený, mäkký 
polyvinylchlorid pod názvom novoplast..  

 

Obr. Polymerizácia vinylchloridu 

Použitie polyvinylchloridu 

Výrobky z polyvinylchloridu majú uplatnenie v elektrotechnike, v chemickom priemysle, ľahkom priemysle a obalovej 
technike.  

Polyvinylchlorid sa používa v dvoch formách:  

a) novoplast (pružný) – mäkčený 

- na výrobu podlahových krytín,  

- potravinových fólií,  

- hračiek,   

- ochranných rukavíc, pršiplášťov,,  

- hadíc, fliaš, obrusov,  

b) novodur (krehký) – nemäkčený 

- na výrobu tyčí, rúr,  

- v nábytkárstve,  

- výroba koženkových vecí (bundy, kabelky, peňaženky a pod.), 

- výroba kompaktných diskov ,  

- balenie vecí dennej potreby, napr. zošitov a kníh.  

Polystyrén (PS) 

Polystyrén je jedným z najstarších syntetických polymérov. Chemický vzorec a priestorový tvar polystyrénu sú na 
obrázkoch. 

                   

Príprava polystyrénu 

Polystyrén sa pripravuje polymerizáciou styrénu.                                                
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Obr. Polymerizácia styrénu  

Použitie polystyrénu 

- používa sa hlavne na výrobu nenáročného spotrebného tovaru ako sú rôzne tégliky, misky, podnosy, detské 
hračky a iné predmety v spotrebnom priemysle. 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

Použitie penového polystyrénu 

Penový polystyrén je ľahký biely materiál s vynikajúcimi tepelno – izolačnými vlastnosťami, vďaka nespočetným 
prázdnym bublinám, ktoré sú zachytené v polyméri. 

Používa sa:  

- v stavebníctve ako izolačný materiál, 

- na izoláciu káblov,  

- pri výrobe vypínačov, cievok, 

- pri transporte rôznych výrobkov ako ochranný obal, 

- je aj základom bojovej látky Napalm B.    

 

Úlohou žiakov je preskúmať vlastnosti a zistiť označenia jednotlivých druhov plastov uvedených v pracovnom liste. 

Správne odpovede na úlohy v pracovnom liste: 

Úloha 1. Napíšte vzorce uvedených plastov a vyhľadajte na internete ich použitie 

1. Polyetyléntereftalát 

2. Polyetylén vysokej hustoty 

3. Polyvinylchlorid 

4. Polystyrén 

5. Polyetylén nízkej hustoty 

6. Polypropylén 

Úloha 2. Zistite význam symbolov pre označovanie plastových výrobkov a popíšte ho. 

 Označenie (trojšípkový symbol s prázdnymi šípkami) vyjadruje, že obal bol vyrobený z recyklovaných 

materiálov. Označenie (trojšípkový symbol) sa používa ako všeobecný symbol recyklácie.  
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Označenie vyjadruje, že obal = odpad môže byť recyklovaný = je recyklovateľný. Súčasťou značky je aj označenie 

materiálu, z ktorého je obal vyrobený. Číselný, resp. písomný kód označuje druh odpadu (napr. PVC- 

polyvinylchlorid). 

 

Grafické zobrazenie panáčika so zbernou nádobou vyjadruje, že obal má byť po použití vhodený do zbernej 

nádoby (v prípade recyklovateľného materiálu do príslušnej nádoby na separovaný zber odpadov). 

 

Zelený bod informuje, že spoločnosť participuje na rozvoji systému ZELENÝ BOD, ktorého hlavnou úlohou je 

podpora triedeného zberu a osveta obyvateľstva. Tento symbol znamená, že výrobca prispel finančnou sumou 

na likvidáciu obalu po skončení jeho životnosti. 

Úloha 3. Uveďte, ktoré z plastov sú ľahko recyklovatelné, ťažko recyklovatelné, prípadne nerecyklovatelné. 

 Plasty sa od seba odlišujú podľa miery („ľahkosti“) ich recyklácie. Niektoré plasty sú ľahko recyklovateľné (napr. PET 

fľaše, plasty z HDPE), pri plastoch (napr. PVC, PP, PS) nastávajú problémy s ich recykláciou, ktoré súvisia s obmedzenou 

kapacitou recyklačných zariadení majúcich technológiu na ich spracovanie. Poslednú skupinu tvoria ťažko recyklovateľné 

plasty, ktoré sú kombináciu viacerých plastov – stávajú sa tak prakticky nerecyklovateľné (napr. PET fľaše na ktorých je 

nalisovaná PVC fólia) [25]. 

REFLEXIA  

SEBAHODNOTIACA KARTA ŽIAKA po bádateľskej výučbe témy Druhy plastov a ich označovanie 

Meno žiaka:  Trieda: Dátum: 

 

samostatne 
s malou pomocou 

učiteľa 

s výraznou pomocou 

učiteľa 

Viem poukázať na 

dôležitosť plastov v bežnom živote 

   

Poznám 

druhy plastov a ich označenie  

   

Viem určiť  

druhy plastov používané v 
domácnosti 

   

Viem popísať  

význam symbolov na plastových 
fľašiach 

   

 

Domáca úloha 1: Identifikácia plastov  

Domáca úloha 2: Sumár 

POSTREHY A ZISTENIA Z  VÝUČBY 
Metodika je vhodná pre skupinovú prácu žiakov. Je vhodné po tejto hodine zaradiť ďalšiu hodinu, ktorá zhrnie výsledky 

domácej úlohy.   

ALTERNATÍVY METODIKY  
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DOPLNOK METODIKY SPOZNÁVANIE PLASTOV –  FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ 

VLASTNOSTI PLASTOV  
Vlastnosti plastov 

1. Určovanie hustoty plastov PE, PP, PS, PVC v porovnaní s vodou 

2. Horenie plastov  

3. Dôkaz prítomnosti chlóru v plastoch: Beilsteinov test 

4. Tepelná stálosť a tepelná vodivosť plastov 

5. Elektrická vodivosť plastov 

 

1. Určovanie hustoty plastov PE, PP, PS, PVC v porovnaní s vodou 

Úloha 4. Navrhnite postup, ktorým  porovnáte hustoty vybraných plastov s hustotou vody. Postup slovne popíšte. 

Doporučujeme pozrieť priložené video na určovanie hustoty plastov Plasty 1 - Alena Spišiaková 

Úloha 5. Doplňte nasledujúci text. Použite výrazy „pláva na hladine vody“, „klesá na dno kadičky!, „väčšia, menšia“ 

Hustota vody je  ________ g/cm3 

Polyetylén ____________________, pretože je jeho hustota ____________ ako hustota vody. Polystyrén 

____________________, pretože je jeho hustota ____________ ako hustota vody. Polyvinylchlorid 

_________________, pretože je  jeho hustota  ________________ ako hustota vody. 

Polypropylén ___________________, pretože je jeho hustota _________________ ako hustota vody. 

 

2. Horenie plastov  

Úloha 6. Uskutočnite experiment ,  ktorým overíte horľavosť plastov. Získané poznatky o horení plastov zapíšte do 

tabuľky.Všimnite si, či plast horí v plameni kahana  a či aj po vytiahnutí z plameňa. Všímajte si farbu 

plameňa i zápach. Zápach skúšajte opatrne správnym postupom – malé množstvo pár si opatrne 

pohybom ruky privante.  

Postup: 

Vzorky plastov (PE, PP, PS. PVC) postupne uchopte do klieští a vložte do plameňa kahana na nehorľavej podložke. 

Sledujte a popíšte zmeny v skupenstve týchto látok počas horenia, popíšte plameň - jeho farbu, čmudivosť, 

zápach. Na záver prostredníctvom univerzálneho indikátorového papierika zistite charakter splodín horenia.  

Skúška horľavosti plastov si vyžaduje zručnosť a opatrnosť. Skúšku horenia plastov robíme v digestoriu! 

Získané poznatky o horení plastov zapíšte do tabuľky. 

 

 

Tab. Správanie plastov  pri horení 
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Typ plastu Polyetylén Polypropylén Polystyrén Polyvinylchlorid 

Horenie plastu     

Zápach plastu 

počas horenia 
    

 

Farba plameňa 
    

 

Charakter 

splodín horenia 

    

 Plasty 2 – Petra Letošníková 

 

3. Dôkaz prítomnosti chlóru v plastoch: Beilsteinov test 

Úloha 7. Dokážte chlór vo vzorke PVC na základe Beilsteinovho testu. 

Postup: 

Medený drôt (pliešok) rozžeravíme v plameni kahana. Rozžeraveným drôtom odoberieme vzorku PVC a opäť 

vložíme do plameňa kahana. V  prítomnosti halogénov sa plameň zafarbí na zeleno. 

Poznámky: 

Pokus realizujeme v prítomnosti čerstvého vzduchu, pretože môže dôjsť 

k tvorbe jedovatého dioxínu. Dioxíny (C12H4Cl4O2) sú v súčasnosti považované 

za  najtoxickejšie chemické zlúčeniny, ktoré sa hromadia v tkanivách živých 

organizmov.  

Skúšku horenia plastov z PVC robíme v digestóriu! 

 

 

Plasty 1 - Alena Spišiaková 

 

 

4. Tepelná stálosť a tepelná vodivosť plastov 

Úloha 8. Navrhnite a uskutočnite experiment ,  ktorým zistíte, ako sa budú správať plasty vo vriacej vode. Navrhnite, ktoré  

výrobky z plastov  preskúmate. Porovnajte správanie sa plastov vo vriacej vode so správaním sa  kovov. 

Tab.  Správanie sa výrobkov z plastov vo vriacej vode 

 Popis správania sa plastu vo vriacej vode 

Polyvinylchlorid Polyvinylchlorid - PVC, patrí medzi najznámejšie plastické hmoty. Tepelná stálosť je dosť 

nízka, asi 40 až 60° C.  

403



Titulný a metodický l ist    TitleSpoznávanie plastov  

 10 z 10  

 

Polyetylén Je to polymér etylénu, ako fólia známy aj pod názvom igelit. Je priesvitný, pružný. Taví 

sa pri 105 až 110° C a roztavený sa dá liať. 

Polystyrén Polystyrén je polymér vinylbenzolu. Je to priehľadná krehká hmota, z ktorej sa 

vyrábajú škatule, nádoby, podnosy (napodobenina krištáľového skla), ktorá mäkne pri 

teplote 80° C a pri teplote 120 až 140 ° C je dobre spracovateľná. 

Polypropylén Polypropylén sa podobá polyetylénu, je však tvrdší. Taví sa približne pri 180° C. Vyrábajú 

sa z neho rôzne nádoby, tlakové rúry, hračky, puzdrá na prístroje. 

Kov Kovy sú tepelne i elektricky vodivé, sú kujné a ťažné.  

 Plasty 2 – Petra Letošníková 

 

5. Elektrická vodivosť plastov 

Úloha 9. Navrhnite a uskutočnite pokus, ktorým overíte elektrickú vodivosť plastov a vybraných prírodných látok. 

Postup: Žiaci by mali navrhnúť jednoduchý elektrický obvod pozostávajúci zo zdroja elektrického prúdu, žiarovky, vodičov. 

Do elektrického obvodu postupne zapoja plasty a vybrané prírodné látky (bavlna, drevo, kov) a sledujú, či je materiál 

elektricky vodivý (žiarovka svieti) alebo je elektricky nevodivý (žiarovka nesvieti).  

Tab.  Vodivosť plastov a prírodných látok 

Plasty VODIVOSŤ Prírodné látky VODIVOSŤ 

PVC nevodivé Bavlna nevodivá 

Polyetylén nevodivý 
Drevo nevodivé 

Polystyrén nevodivý 
Kov vodivý 

Výsledky: Plasty sú elektricky nevodivé.  

Plasty 2 – Petra Letošníková 
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PRUŽNOSŤ A SIEŤOVANIE PLASTOV   
Tematický celok / Téma ISCED / Odporúčaný ročník 

Organické látky, uhľovodíky ISCED 3 / 3. ročník 
Metodika je súčasťou sady metodík k téme:  
Spoznávanie a vlastnosti plastov 

Ciele 

Žiakom nadobúdané vedomosti a zručnosti Žiakom rozvíjané spôsobilosti 

 Charakterizovať vlastnosti plastov ako dôsledok ich 

štruktúry. 

 Vysvetliť vplyv lineárnej, rozvetvenej a sieťovanej 

štruktúry plastov na mechanické vlastnosti. 

 Overiť pokusom zmenu elastických vlastností plastu 

pri zmene štruktúry z lineárnej na sieťovanú. 

 

 

 formulovať hypotézu, ktorá sa bude testovať 

 manipulovať s pomôckami 

 pozorovať 

 porovnať výsledky pozorovania s hypotézou 

 zovšeobecniť výsledky 

 formulovať závery 

 diskutovať/obhajovať výsledky/ argumentovať 

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti  

Alkény, polymerizácia, adícia, polyadícia, polykondenzácia, pojmy plast, polymér, makromolekula, lineárna, 
rozvetvená, sieťovaná štruktúra polyméru 

Riešený didaktický problém 

Plasty tvoria veľkú skupinu látok, ktoré stále viac vytláčajú  prírodné materiály. Poznanie ich vlastností nám 
umožňuje lepšie ich spoznať a využiť, ale aj rozhodnúť o spôsobe ich ďalšieho spracovania a likvidácie. 
Jednoduchý pokus výroby pružnej plastelíny z lepidla je spôsob ako zatraktívniť pomerne náročnú teóriu 
o plastoch a poukázať na možnosti ich praktického využitia. 

Dominantné vyučovacie metódy a formy Príprava učiteľa a pomôcky 

 riadené bádanie 

 skupinová forma (5-6 trojíc žiakov) 

 

 Počítač alebo tablety s prístupom na internet 

(youtube)  

 Chemikálie: bórax, voda, farbivo, lepidlo 

 Pomôcky: kadička, chemická lyžička, tyčinka, 

Realizovateľné s aj bez použitia digitálnych nástrojov. 

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov 

Pre overovanie splnenia cieľov sa použije sebahodnotenie žiakov prostredníctvom sebahodnotiacej karty 
a záverečná úloha, ktorá preverí porozumenie učiva v súvislostiach. 

Autor:  RNDr. Alena Spišiaková 
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PRUŽNOSŤ A SIEŤOVANIE  PLASTOV 

ÚVOD 
 Predkladaná metodika je v poradí druhou metodikou  systému metodík  Spoznávanie a vlastnosti plastov.  

Jej cieľom je získanie poznatkov o sieťovanej štruktúre MML a pružnosti plastov.  Žiaci realizujú formou riadeného bádania 

experiment podľa návodu v pracovnom liste. Výsledky pokusu použijú na vyriešenie úloh. 

 Metodika rozvíja schopnosti žiakov realizovať experimenty, diskutovať, komunikovať so spolužiakmi, navrhovať 

hypotézy, overovať ich. Učiteľ formuluje problémy, ich riešenie na základe realizovaného experimentu navrhujú žiaci, 

prípadne za pomoci učiteľa. 

PRIEBEH VÝUČBY  

EVOKÁCIA (20  MINÚT) 
Pred začiatkom hodiny pripraví učiteľ dostatočný počet pomôcok a chemikálií pre uskutočnenie žiackych pokusov. 

Pre jednu pracovnú skupinu potrebuje pripraviť: 

chemikálie:  4g bóraxu, 10ml bieleho lepidla (latexu), 120ml horúcej vody 

pomôcky:   1ks -200ml kádička, 1ks -100ml kádička, sklenená tyčinka, chemická lyžička, filtračný papier  

Poznámka: 

   Vzhľadom k tomu, že je Bórax podľa GHS zaradený medzi reprodukčne toxické látky, je potrebné pri práci dodržiavať 

bezpečnostné predpisy. Žiaci musia pri práci používať ochranné pomôcky – gumenné rukavice a plášť, poprípade rúško. 

Bezpečnostné upozornenia: P101, P201, P202, P281, P308+P313, P405 

 Na začiatku hodiny rozdelí žiakov do pracovných skupín a rozdá im pracovné listy. V úvode hodiny riadi rozhovor 

na tému zloženie polymérov a jeho vplyv na vlastnosti polymérov.  Zopakuje, ako ovplyvňujú vlastnosti polymérov  veľkosť 

makromolekuly, medzimolekulové sily, amorfné a kryštalické usporiadanie makromolekúl.  

Žiaci odpovedajú na otázky uvedené v pracovnom liste: 

 Ako súvisí  veľkosť makromolekuly a polymerizačný stupeň? 

 Ktoré vlastnosti plastov ovplyvňuje veľkosť makromolekuly? 

 Vysvetlite,  aký je vplyv polárnych kovalentných väzieb medzi atómami makromolekuly na vlastnosti plastov? 

 Súdržnosť, pevnosť, vláknotvornosť, teplota topenia a odolnosť voči rozpúšťadlám sú dôsledkom akých väzieb? 

 Porovnajte hustotu, pevnosť, ohybnosť polymérov s amorfnou a kryštalickou štruktúrou. 

 Ovplyvňuje vlastnosti plastov aj tvar makromolekúl? Aký tvar môžu mať makromolekuly? 

 Cieľom vyučovacej hodiny bude zistiť, ako ovplyvňuje tvar makromolekuly vlastnosti polymérov.  

Riešenie úlohy 1: Pomenujte tvar zobrazených makromolekúl. 

Na začiatku práce s pracovným listom žiaci pomenujú obrázky s lineárnym, rozvetveným a sieťovaným tvarom 

makromolekuly .  

Následne učiteľ  nastolí problém:   

Riešenie úlohy 2: Budú sa líšiť vlastnosti dvoch polymérov, ak majú  ich makromolekuly rozdielny tvar? Vyjadrite svoj názor 

sformulovaním hypotézy. 

   Žiaci diskutujú a zapíšu si svoje hypotézy do pracovných listov....Áno, vlastnosti polymérov sa líšia, ak majú polyméry 

rozdielny tvar makromolekuly. 
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Ak preskúmate zloženie bieleho lepidla, zistíte, že je zmesou polyméru a vody. Jeho makromolekuly sú  lineárne 

pospájané monoméry 2-metylbuta-1,3-diénu, čo je vlastne latex. 

 

Voda spôsobuje, že lepidlo má lepkavý charakter. Ak však lepidlo použijeme 

a necháme ho na vzduchu, voda sa odparí a dlhé makromolekuly sa na povrchu 

 „zlepia“/pospájajú a lepidlo vytvrdne. 

Čo sa stane ak použijeme toto lepidlo a pridáme k nemu roztok bóraxu?                     obr.1 lineárny polymér 

   Boritanové anióny vytvoria medzi molekulami polyméru malé mostíky, pomocou 

ktorých sa vytvorí trojrozmerná sieť.  

V dôsledku toho sa vlastnosti vzniknutej plastelíny zmenia.  

Je pevnejšia ako lepidlo, menej lepí, je elastickejšia, pružnejšia.  

 

       obr.2  sieťovaný polymér 

Riešenie úlohy 3: Overte vašu hypotézu na základe experimentu - výroba „inteligentnej plastelíny“ 

   Na riešenie problému žiaci využijú experiment. Pozorujú meniace sa vlastnosti lepidla pri reakcii s bóraxom.  Do tabuľky 

zaznamenávajú priebežne výsledky pozorovania (úloha 4). Pri porovnávaní môžu využiť informáciu o lineárnom usporiadaní 

polymérnych reťazcov lepidla. 

Poznámka: 

Úlohou experimentu je vyrobiť „inteligentnú plastelínu“ a overiť vplyv sieťovania lineárnych polymérov na ich mechanické 

vlastnosti. Žiaci pracujú v skupinách podľa predloženého postupu práce, ktorý je súčasťou pracovného listu. Učiteľ musí 

dohliadnuť na dodržiavanie bezpečnostných predpisov počas práce s chemikáliami a laboratórnymi pomôckami. Po 

ukončení experimentu žiaci porovnajú vlastnosti lepidla a pripravenej plastelíny a svoje zistenia zapíšu do tabuľky.  

Riešenie úlohy 4: Porovnajte vlastnosti lepidla a pripravenej plastelíny a vyplňte tabuľku. 

 lepidlo  plastelína 

pevnosť malá väčšia 

lepkavosť veľká malá 

pružnosť /elasticita malá veľká 

typ polymérnych reťazcov lineárny, nezosieťovaný priestorovo sieťovaný 

Riešenie úlohy 5: Zapíšte vaše závery, ku ktorým ste dospeli pozorovaním realizovaného experimentu.  

Pokusom získané informácie im pomôžu rozhodnúť sa, či ich hypotéza bola alebo nebola správna. Zosieťovaním 

lineárnych makromolekúl sa zmenila  pevnosť, lepivosť, pružnosť a elasticita polyméru.  

Podstata zmien, ktoré počas reakcie prebehli, súvisí so zosieťovaním lineárnych reťazcov polyméru lepidla. 

Vysvetlenie podáva text, v ktorom boli vynechané niektoré slová. Ich doplnením získajú žiaci informácie, ktoré odhalia 

súvislosť medzi tvarom a vlastnosťami polymérov. 

Riešenie úlohy 6: Podstatu zmien, ku ktorým došlo pri zosieťovaní lineárneho polyméru vysvetľuje nasledujúci text, 

v ktorom sú vynechané niektoré slová. Doplňte ich a text si ešte raz pozorne prečítajte. 
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UVEDOMENIE SI VÝZNAMU  (15  MINÚT): 
Po doplnení textu je zrejmé, že jednou z vlastností, ktoré plastelína získala je pružnosť. Táto vlastnosť patrí medzi 

mechanické vlastnosti plastov.  

Žiaci odpovedajú na otázky v úlohe 7 na základe analýzy a analógie poznatkov získaných pokusom.  

Riešenie úlohy 7: Odpovedzte na kontrolné otázky. 

 Ako by ste charakterizovali pružnosť ako vlastnosť materiálov? 

Pružnosť alebo elasticita makromolekulových látok je vlastnosť mechanická. Ide o schopnosť látky ľahko sa 

deformovať vplyvom pôsobenia vonkajších síl a opätovne nadobudnúť pôvodný stav po odznení ich pôsobenia. 

 Ako nazývame skupinu makromolekulových látok, ktoré sa vyznačujú pružnosťou? 

Veľkú skupinu polymérov , ktoré majú túto schopnosť  tvoria elastoméry. Medzi elastoméry patria napr. kaučuky, 

ktoré sa používajú na výrobu gumy (pryžu). 

 Ktoré usporiadanie reťazcov polymérov umožňuje ich pružnosť ? 

 Je to sieťované a priestorovo sieťované usporiadanie makromolekúl.  

Sieťovanie polymérov je proces, pri ktorom vznikajú medzi makromolekulovými reťazcami nové chemické väzby 

(priečne väzby), ktoré vedú ku vzniku trojrozmernej  priestorovej siete. Tieto väzby môžu mať kovalentný charakter, 

ale aj povahu slabých medzimolekulových síl. Sieťované  polyméry majú lepšie fyzikálno-mechanické vlastnosti, 

majú vyššiu tvarovú stálosť za vyšších teplôt, sú odolné voči rozpúšťadlám, v ktorých iba napučnievajú (zväčšujú 

svoj objem), sú netaviteľné.  

Známou je disulfidická väzba, ktorá vzniká pri reakcii lineárnych makromolekúl kaučuku s elementárnou sírou. 

Reakcia je známa pod názvom vulkanizácia kaučuku a v jej priebehu sa kaučuk s prevažne plastickými vlastnosťami 

mení na gumu s prevažne elastickým ( pružným) charakterom.  

 Čo sa deje s usporiadaním reťazcov polymérov, keď na nich pôsobíme vonkajšou silou? 

Reťazce sa predĺžujú, deformujú ale ostávajú neporušené. Po ukončení pôsobenia vonkajších síl sa vrátia do 

pôvodného stavu. 

 Uveďte príklady, kde sa takéto usporiadanie reťazcov polymérov využíva v praxi. 

Prírodný ako aj syntetické kaučuky sú elastické syntetické polyméry (elastoméry), ktoré sa používajú na výrobu 

pneumatík, golfových loptičiek, stavebných tmelov, lepidliel (polybutadién), balónov, gumy, hračiek. 

Polychloroprén, známy ako neoprén, sa používa na výrobu potápačských oblekov, elektroizolačného materiálu,         

v automobilovom priemysle pri výrobe klinových a ozubených remeňov, sedadiel automobilov, na výrobu 

namáhaných tesnení, hadíc a trubiek,  na protikorozívne nátery, aj ako hluková izolácia. Tvoria materiály pre 

nafukovacie člny, spacie vaky, nepremokavú obuv ("gumenné" čižmy), ochranné ("protichemické") odevy, 

materiály pohlcujúce radarové žiarenie,  ortopedické pomôcky, obaly - puzdrá na elektronické zariadenia 

(notebook-y, iPod-y) a pod. Sieťovať môžeme aj PE, čím sa zmení pôvodný termoplast HDPE na pružný elastomér 

PEX. Využivame ho na potrubia pre rozvody studenej a teplej vody. 

    

Zhrnutím poznatkov o vplyve tvaru molekúl na vlastnosti plastov je úloha 8, v ktorej žiaci k danému tvaru 

makromolekúl priradia vlastnosti, ktoré určujú.  

Riešenie úlohy 8: A teraz už celkom na koniec priraďte vlastnosti (A, B, C) k tvaru makromolekulového reťazca (1, 2, 3) 

A: Takéto makromolekuly sa vytvoria spájaním monomérnych jednotiek s dvoma funkčnými skupinami. Polyméry 

s touto štruktúrou majú vyššiu pevnosť, hustotu, tepelnú odolnosť, nižšiu ťažnosť a ľahko kryštalizujú. Je typická pre 

vláknotvorné polyméry, termoplasty. 

B: Hlavné reťazce sú na mnohých miestach pospájené krátkymi priečnymi chemickými väzbami. Obmedzí sa tým 

pohyblivosť makromolekúl, zníži sa ich rozpustnosť a taviteľnosť. Na druhej strane sa zvýši ich tvrdosť, pevnosť, pružnosť 

a odolnosť voči teplote. Je typická pre elastomery, reaktoplasty. 
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1.lineárna 
2.rozvetvená 

3.sieťovaná 

C: Krátke bočné substituenty naviazané na hlavné reťazce im bránia v pohyblivosti, oddiaľujú ich a oslabujú príťažlivé 

sily medzi reťazcami. Spôsobuje to zhoršenie mechanických vlastností ako sú pevnosť, hustotu, tvrdosť a pružnosť, 

ťažššie kryštalizujú, spravidla ide o termoplasty. 

 
 
 
 
 
 
 
 

obr.3 - štruktúra molekúl makromolekulových látok 

Správne riešenie: 1A, 2C, 3B 

REFLEXIA (10  MINÚT): 
    Nakoniec sa žiaci zamyslia nad vedomosťami, ktoré v priebehu hodiny získali a vypracujú sebahodnotiacu kartu žiaka. 

 samostatne s malou pomocou 

učiteľa 

s výraznou pomocou učiteľa 

Viem rozlíšiť lineárny, rozvetvený 
a sieťovaný tvar makromolekuly  

   

Viem popísať spôsob vzniku 
sieťovanej štruktúry makromolekuly 

   

Viem určiť  vlastnosti plastu podľa 
tvaru makromolekuly 

   

Viem charakterizovať pružnosť ako 
mechanickú vlastnosť plastov 

   

Viem vymenovať využitie  pružných 
plastov v bežnom živote 

   

POSTREHY A ZISTENIA Z  VÝUČBY 
Keďže metodika používa na realizáciu pokusu látku, ktorá vyžaduje použitie osobných ochranných priestredkov môže 

učiteľ podľa vlastného uváženia zmeniť formu pokusu zo žiackeho na demoštračný alebo využiť video na web stránke  

https://www.youtube.com/watch?v=M3S-Db8KQCI  

ALTERNATÍVY METODIKY  
V prípade potreby môže učiteľ namiesto žiackych pokusov premietnuť pokus prístupný  na internete: 

https://www.youtube.com/watch?v=M3S-Db8KQCI 

Alternatívou môže byť tiež zaradenie výroby plastelíny ( bez bóraxu, len bio reaktanty)  podľa receptu na: 

https://babetko.rodinka.sk/vychovavame/tvorivo-s-detmi/ako-si-vyrobit-domacu-plastelinu-video/ 

Alternatívna výroba plastelíny (pre tých, ktorí nechcú pracovať s bóraxom):  
Suroviny:  

1. hrnček hladkej múky 
2. pol hrnčeka soli 
3. 1-2 lyžice oleja 
4. 1 lyžičku kyseliny citrónovej 
5. hrnček vody  
6. potravinárske farbivo podľa výberu 

Postup:  
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Do kadičky nasypeme a premiešame prísady 1- 4, zalejeme vodou, prikvapkáme potravinárske farbivo a dobre premiešame. 
Kadičku so zmesou zahrievame za neustáleho miešania do úplného zhustnutia hmoty. Hmotu necháme trošku vychladnúť 
a následne ju ešte miesime v dlaniach 2 minúty. Plastelína je hotová. 

 Tieto aktivity možno zaradiť do výučby chémie strednej odbornej školy aj gymnázia. Učiteľ však môže využiť 

pracovný list aj v nepovinnej výučbe chémie (chemické krúžky a pod) alebo ako súčasť seminárov.  

ZDROJE 
Čársky, J. Chémia pre 3. ročník gymnázia. 1. vydanie. Bratislava: SPN, 1986.  

Video: How to make SILLY PUTY .[online]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=M3S-Db8KQCI 

Běhálek,L. Polymery. [online]. 2016[cit.2018-1-10]. Dostupné z:   https://publi.cz/books/180/Impresum.html 
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HYDROXYDERIVÁTY 
Tematický celok / Téma ISCED / Odporúčaný ročník 

Deriváty uhľovodíkov 
Hydroxyderiváty 

ISCED 3 / 2. ročník 

Ciele 

Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti Žiakom rozvíjané spôsobilosti 

• Rozlíšiť základné typy reakcií v organickej chémii – 
adíciu, elimináciu, substitúciu. 

• Určiť činidlá a reakčné podmienky k typom reakcie 
v organickej chémii. 

• Napísať oxidáciu primárneho a sekundárneho 
alkoholu. 

• Rozlíšiť oxidáciu a redukciu v redoxných dejoch od 
alkánu po karboxylovú kyselinu. 

• Vytvoriť systémový diagram vyjadrujúci reakčný 
vzťah medzi alkénom, alkánom, halogénalkánom 
a alkoholom. 

• Napísať chemické deje znázornené v systémovom 
diagrame. 

Computational Thinking: 

LOGIKA (predpovedať a analyzovať) 

DEKOMPOZÍCIA (rozložiť komplexné problémy na 
menšie časti) 

VZORY (vyhľadávať a využívať podobnosti) 

ABSTRAKCIA (odstraňovať nepodstatné detaily) 

EVALVÁCIA (posudzovať) 
 

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti  

• Používať názvoslovie aj triviálne najjednoduchších hydroxyderivátov, halogénderivátov a uhľovodíkov. 

• Používať pojmy nenasýtený, nasýtený uhľovodík, oxidácia, redukcia, primárny, sekundárny alkohol. 

• Rozlíšiť geometrické izoméry cis- a trans-. 

• Napísať adíciu brómu, vody na násobnú väzbu. 

• Vedieť charakteristickú skupinu karbonylových zlúčenín a karboxylových kyselín. 

• Popísať časti destilačnej aparatúry. 

• Opísať princíp separačnej metódy destilácie. 

Riešený didaktický problém 

Reaktivita organických zlúčenín predstavuje pre žiakov jednu z najnáročnejších častí štúdia organickej chémie. 

Aby žiak porozumel širším súvislostiam a vzťahom hydroxyderivátov s inými derivátmi uhľovodíkov, je potrebné 

riešiť viac úloh koncipovaných tak, aby žiak porozumel pravidlám a zákonitostiam zápisov organických schém, 

ktoré vyjadrujú tieto súvislosti. 

Dominantné vyučovacie metódy a formy Príprava učiteľa a pomôcky 

• metóda SATL (Systemic Approach to Teaching and 
Learning) – systematický prístup k výučbe a 
vzdelávaniu 

• skupinová forma (dvojice žiakov) 

• riadené a nasmerované bádanie 

 

• Pracovný list 

• Počítač, prístup na internet  
Realizovateľné bez použitia digitálnych nástrojov. 

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov 

Na diagnostiku splnenia cieľov slúži systém úloh, analýza riešení domácej úlohy a samostatná činnosť žiakov. 
Žiak získa spätnú väzbu aj sebahodnotením prostredníctvom sebahodnotiacej karty. 

Autor(i): RNDr. Zuzana Dzurišinová, PhD. 
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HYDROXYDERIVÁTY 

ÚVOD 
Predkladaná metodika je súčasťou systému metodík k témam z organickej chémie, využívajúcich systémové diagramy – ide 

o piatu metodiku v poradí. Jej cieľom je získanie a upevnenie poznatkov o hydroxyderivátoch uhľovodíkov, hlavne ich 

reaktivite. Metodika prehĺbuje schopnosti žiakov pracovať s odborným textom, schémami, kriticky analyzovať informácie 

a syntetizovať ich pri riešení problémových úloh. Netradičnými úlohami podporuje rozvíjať schopnosti žiakov diskutovať, 

komunikovať so spolužiakmi, argumentovať, overovať ich.  

PRIEBEH VÝUČBY  
Metodický list spracovaný na základe metódy EUR:  

EVOKÁCIA: 
Na úvod metodiky žiaci riešia úlohy, ktoré poznajú z predchádzajúcich hodín alebo nižších ročníkov a súvisia s témou 

alkoholov. 

AKO VYROBIŤ ETANOL? 

Rýchla odpoveď: Kvasením...! Otázka je, ako dostávame 40 %-tnú vodku, whisky či čistý technický, takmer 100 %-tný 

lieh, keď vieme, že pri takejto vysokej koncentrácii etanolu kvasinky umierajú? Príbeh kvasenia sa vlastne pre kvasinky 

končí pri 14 – 16tich percentách alkoholu, ktorý sa pre ne stáva toxickým. Tak aj tu pomáha chémia... 

Zopakujme si: Etanol možno pripraviť z kvaseného 

ovocia ...destiláciou... (doplňte názov oddeľovacej 

metódy). Popíšte vyznačené časti aparatúry A - F. 

 

 

Najčastejšie sa stretávame s etanolom v 

alkoholických nápojoch, no etanol má aj veľa praktických 

využití v chémii a iných odvetviach. Napríklad sa používa 

ako prídavok do pohonných hmôt, pridáva sa do rôznych 

čistiacich prostriedkov, má svoje miesto aj v kozmetike, 

ďalej sa používa v medicíne ako rozpúšťadlo, tiež na 

dezinfekciu kože... 

Technický alkohol (lieh) sa lacno vyrába reakciou eténu 

s vodou – AE reakcia. Doplňte reakčnú schému výroby 

technického liehu: 

CH2 CH2 + OH2

H2SO4

 
CH3 CH2 OH

 

Vysvetlite, prečo sa ako katalyzátor pridáva 

koncentrovaná kyselina sírová. 

H+ ión slúži ako elektrofilné činidlo, lebo samotná 

voda je nukleofil. 

UVEDOMENIE SI VÝZNAMU: 
Nasledujúca úloha slúži na zopakovanie základných typov reakcií v organickej chémii. V systémových diagramoch sú 

vyjadrené vzťahy medzi alkánmi, alkénmi a nasýtenými halogénderivátmi a hydroxyderivátmi. Žiak posudzuje jednotlivé 

schémy z hľadiska charakteru zmeny na substráte a určí, či ide o substitúciu, elimináciu alebo adíciu. 

A – teplomer 

B – odtok vody 

C – chladič 

D – prítok vody 

E – trojnožka 

F – kahan  
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Úloha 1. Vyberte, ktorý zo systémových diagramov zobrazuje reakcie v poradí  substitúcia – substitúcia – eliminácia – 

adícia? 

   

      

Poznámka k úlohe 1: 

Pri hľadaní odpovede, so žiakmi venujeme pozornosť použitým činidlám a reakčným podmienkam. Kým v tejto úlohe 

ich majú uvedené, v ďalších úlohách už ich žiak bude dopĺňať sám.  

V nasledujúcej úlohe venujeme pozornosť práve reakčným podmienkam a navrhovaným činidlám. Pri posudzovaní 

jednotlivých systémových diagramov, žiak musí analyzovať každú možnosť a vylúčiť nesprávne uvedené reakcie a vybrať 

korektný zápis.  

Úloha 2. Vyberte, ktorý systémový diagram predstavuje správne zapísaný vzťah medzi eténom, brómetánom a  

etanolom? 

 

Nasledujúca úloha vyžaduje od žiaka samostatne vytvoriť systémový diagram analogicky s úlohou 2. Vyžaduje od žiaka 

správne pochopenie vzťahov. Kým organické látky sú dané, činidlá prípadne reakčné podmienky žiak doplní sám. V reakcii 

etanolu na chlóretán môže byť činidlo uvedené HCl – takto uvádza učebnica Chémie pre 2. roč. gymnázia. Účinnejšie je 

činidlo PCl3, v prípade bromácie PBr3 (podobne v úlohe pred). 

Úloha 3. S využitím úlohy 1 vytvorte systémový diagram, ktorý vystihuje chemické vzťahy medzi CH3 – CH2 – OH,                 

CH3 – CH2 – Cl, CH2 = CH2 (nezabudnite na reakčné podmienky). 

Poznámka: 

V riešení úlohy sú 

v schémach 

zakrúžkované 

nesprávne uvedené 

činidlá, na ktoré je 

dobré žiakov upozorniť. 
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Poznámka: 

Z hľadiska metódy SATL ide o úlohu systémovej syntézy, v ktorých sa od žiaka vyžaduje vytvorenie diagramu z daných 

prvkov (zlúčenín) a hodnotí sa výsledok učenia sa žiaka na úrovni syntézy. Žiak ale rieši jednoduchý diagram vyjadrujúci 

vzťah medzi tromi látkami. 

 

Nasledujúce dve úlohy sú prípravnými úlohami k úlohe 6. Žiakovi majú objasniť pojem oxidácia (aj redukcia) často 

používaný v organickej chémii. Žiakom už tak trochu odhaľujeme princíp redoxných dejov v biochemických procesoch. 

Chemickou podstatou mnohých dejov prebiehajúcich okolo nás (aj v nás) sú redoxné reakcie. Už z 1. ročníka vieme, že pri 

redoxných reakciách prebiehajú súčasne dva deje: oxidácia a redukcia. V minulosti bol pojem oxidácia používaný pre 

reakcie, počas ktorých prvok alebo zlúčenina prijímajú kyslík alebo zlúčenina odovzdáva vodík. Redukcia potom znamenala 

prijímanie vodíka alebo odstraňovanie kyslíka zo zlúčeniny. Dnes vieme, že oxidácia je dej, pri ktorom atóm alebo ión 

odovzdáva elektróny, a redukcia dej, pri ktorom atóm alebo ión prijíma elektróny. Biochemické deje prebiehajúce v živých 

organizmoch či priemyselné technologické postupy rôznych výrob využívajú pri redoxných dejoch katalyzátory, napr. CrO3, 

enzýmy. 

Úloha 4. Zapíšte smer oxidácie a redukcie látok v nasledujúcej reakčnej schéme: 

CH3 CH3
CH3 CH2 OH CH3 C

H

O

CH3 C

OH

O
oxidácia

redukcia

oxidácia

redukcia.

oxidácia

redukcia

 

V praxi má mimoriadny význam reakcia, pri ktorej účinkom kyslíka (vzduchu) dochádza k oxidácii organickej látky na oxid 

uhličitý a vodu za uvoľnenia tepla a svetla. 

Úloha 5. Doplňte reakčnú schému a nazvite opísanú reakciu 

CH3 CH2 OH + 3O
2

2CO
2
 + 3H

2
O

   názov reakcie: ......horenie..... 

 

Nasledujúca úloha predstavuje náročnejšiu úlohu, kde žiak analyzuje vzťahy v päťuholníkovom diagrame. Pre 

zjednodušenie situácie v schéme sú uvedené činidlá a reakčné podmienky. Keďže v tomto štádiu žiaci ešte nemajú 

vedomosti o reakciách karboxylových kyselín, je v schéme vpísaný vzorec kyseliny octovej – tú poznajú zo ZŠ. V tomto 

bode zrejme budú žiaci potrebovať pomoc, ale zároveň získajú komplexnejší pohľad na vzťahy medzi acyklickými 

uhľovodíkmi a ich derivátmi. 

 

Úloha 6. Napíšte organické zlúčeniny CH2=CH2, CH3–CH2 –OH, CH3 – CH2 – Cl, CH3 – CH3 na správne miesto v nasledujúcom 

systémovom diagrame: 

 KOH,etanol, t 

____ 

                  _  H2O,H2SO4__ 
HCl alebo PCl3 

CH3–CH2–OH 

CH3 – CH2 – Cl 

CH2 = CH2 
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Podobne ako v predchádzajúcej úlohe, aj v úlohe 5 je pred žiaka predložená náročná schéma obsahujúca tentokrát 

karbonylovú zlúčeninu. Otázky sa týkajú len tých reakcií, ktoré sú žiakovi známe aj z predchádzajúcich úloh.  

V poslednej úlohe vyžadujeme od žiaka, aby správne zapísal deje v schéme. Schéma neobsahuje vzorce organických 

zlúčenín, ale názvy, žiak ale píše do schém vzorce.  

Úloha 7. Napíšte chemické rovnice 1-3 na základe päťuholníkového diagramu: 

 

 

 1.   CH3-CH2-Br 
𝐾𝑂𝐻,𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙,𝑡
→           CH2=CH2  

 2.   CH2=CH2 
𝐻2𝑂,𝐻2𝑆𝑂4
→        CH3-CH2-OH 

3.   CH3- CH3 + Br2 
𝑈𝑉
→  CH3-CH2-Br 

Poznámka: 

Tento typ úlohy predstavuje otázky systémovej analýzy z hľadiska metódy SATL, kde sa hodnotí výkon žiaka na úrovni 

analýzy. Pri riešení takýchto úloh sa u žiaka preukáže systémové porozumenie a správnosť vedeckého poznávania. 

 

     oxidácia 

 

redukcia 

....C2H5OH...... 

CH3COOH 

... CH2=CH2... .. CH3CH2Cl....... 

...CH3CH3......... 

Cl2/UV 

KOH + alkohol,t 

H2O/H2SO4 

H2/Ni 
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REFLEXIA: 
Na záver pracovného listu je zaradená úloha o prírodnej látke bombykol, čím môžeme poukázať na to, že mnohé prírodné 

látky zaraďujeme medzi hydroxyderiváty, resp. že obsahujú hydroxylovú skupinu. Žiaci pracujú s krátkym textom 

a s ponukou vzorcov, pričom potrebujú rozlišovať základné pojmy ako nasýtený, nenasýtený, cyklický, aromatický 

uhľovodík, primárny, sekundárny alkohol, oxidácia či adícia brómu.  Žiak by mal vedieť rozlišovať geometrické izoméry (cis- 

a trans- izoméry). 

 

Úloha 8. Domáca úloha: Príbeh molekuly s názvom BOMBYKOL... 

Názov bombykol síce obsahuje „bomb“, nejedná sa však o výbušninu. Ide o pohlavný feromón samičiek priadky morušovej, 
ktorého názov je odvodený od latinského názvu Bombyx mori. Za odhalením štruktúry prvého identifikovaného hmyzieho 
feromónu stojí nositeľ Nobelovej ceny za chémiu (1939) nemecký biochemik Adolf Butenandt. Na to, aby zo žliaz samičiek 
získal 6,4 mg čistého bombykolu, ich musel použiť 500 000! Pri odhaľovaní chemickej štruktúry čistého feromónu Butenandt 
postupne zistil, že v molekule je prítomná alkoholová skupina, že obsahuje dvojité väzby, ich polohu... 

 

Pozorne si pozrite vzorce vpravo a na 

základe nasledujúcich indícií vyberte 

správny vzorec bombykolu: 

a) je to nenasýtený alkohol, 

b) oxidáciou dáva aldehyd, nie 

ketón 

c) na adíciu 1 mol bombykolu 

potrebujeme 2 moly Br2, 

d) v molekule na dvojitých 

väzbách nájdete obidva typy 

geometrickej izomérie (cis- 

aj trans-). 

 
 
 

Toto nie je koniec príbehu... Butenandtove objavy o štruktúre pohlavných hormónov viedli k syntéze steroidov, alebo aj      

k vývoju napríklad antikoncepčných piluliek...  

 

Na záver žiak v dotazníku odpovie na otázky a získa spätnú väzbu o vedomostiach a zručnostiach, ktoré riešením 

pracovného listu nadobudol. Ide o sebahodnotenie. 

POSTREHY A ZISTENIA Z  VÝUČBY 
Ide o náročnejšie úlohy zamerané na reaktivitu hydroxyderivátov. V schémach žiaci objavujú vzájomné vzťahy medzi 

jednotlivými derivátmi uhľovodíkov, čo im pomáha porozumieť a ľahšie si zapamätať. Často žiaci potrebujú pomoc učiteľa, 

keďže s takto formulovanými úlohami sa v učebnici chémie nestretávajú. Dôležité sú aj reakčné podmienky, ktoré sú 

v učebnici vynechané – pre správne pochopenie priebehu, klasifikácie deja a súvislostí medzi jednotlivými kyslíkatými 

derivátmi sú ale často kľúčové.  
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ALTERNATÍVY METODIKY  
Metodika bola overovaná aj videokonferenčne, riešenie úloh si vyžadovalo viac času – 2 hodiny. 

Metodika svojím obsahom vhodne dopĺňa časovotematický plán v odborných predmetoch na SOŠ polytechnickej. 
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VÝROBA ETANOLU 
Tematický celok / Téma ISCED / Odporúčaný ročník 

Deriváty uhľovodíkov/Hydroxyzlúčeniny 
ISCED 3 / 2.ročník 

2 vyučovacie hodiny 
Ciele 

Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti Žiakom rozvíjané spôsobilosti 

• Porovnať vybrané vlastnosti metanolu a etanolu 
pomocou informácií z internetu 

• Samostatne pripraviť etanol z kvasníc a cukru 

• Opísať vplyv alkoholu na orgány ľudského tela 

• Vymenovať vedľajšie produkty výroby bioetanolu 

• Vysvetliť princíp molekulových sít v procese výroby 
bioetanolu 

• Porovnať efektívnosť získavania bioetanolu 
z rôznych druhov plodín 

• Manipulovať s pomôckami/softvérom 

• Pozorovať/merať 

• Zaznamenávať výsledky pozorovania a merania 

• Formulovať závery 

• Diskutovať/obhajovať výsledky/ argumentovať 

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti  

• Zaradiť etanol medzi kyslíkaté deriváty uhľovodíkov 

• Zapísať priebeh chemickej reakcie 

• Postaviť destilačnú aparatúru a filtračnú aparatúru 

• Napísať rovnicu kvasenia cukrov alebo poznať princíp výroby etanolu kvasením cukrov 

Riešený didaktický problém 

Príprava etanolu je proces, s ktorým sa žiaci stretávajú v domácnostiach pri príprave kysnutých pokrmov. 

Demonštrovať na tomto pokuse prípravu etanolu je preto nenáročné na podmienky a pomôcky. Táto téma je 

tiež pre žiakov veľmi atraktívna a je dôležité im ukázať riziká, ktoré so sebou konzumácia etanolu prináša a aké 

účinky má etanol je jednotlivé orgány. Tiež problematika výroby biopalív je veľmi aktuálna a preto 

oboznámenie sa s výrobou bioetanolu je  prínosom tejto metodiky. 

Dominantné vyučovacie metódy a formy Príprava učiteľa a pomôcky 

• riadené bádanie 

• skupinová forma (dvojice) 

 

Pomôcky: 

• skúmavka 

• destilačná banka 

• teplomer 

• kadička, miska 

• prístup na internet pre žiakov (mobil, pc) 

• filtračné aparatúry a destilačné aparatúry 
Chemikálie: 

• voda (1dcl mlieka) 

• cukor (2 lyžice) 

• droždie (10g) 

• vápenná voda 
Realizovateľné s aj bez použitia digitálnych nástrojov. 

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov 

Formatívne hodnotenie – Sumár 

 

Autor: Mária Babinčáková 
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VÝROBA ETANOLU  

ÚVOD  
Metodika je zaradená do 2. ročníka gymnázia k téme deriváty uhľovodíkov. Jej voľným pokračovaním je metodika Dôkazy 

etanolu. 

PRIEBEH VÝUČBY  

ZAPOJENIE  

Úloha 1. Nájdite na internete informácie o metanole a etanole a vyplňte tabuľku. 

Žiaci pomocou internetu vyhľadajú informácie o metanole a etanole 

Tab. 1 Porovnanie informácií o metanole a etanole 

 METANOL ETANOL 

VZOREC CH3OH CH3CH2OH 

HORĽAVOSŤ Je horľavý Je horľavý 

SKUPENSTVO Bezfarebná kvapalina Bezfarebná kvapalina 

SFARBENIE PLAMEŇA Modrý plameň Žltý plameň 

ROZPUSTNOSŤ VO VODE Miešateľný s vodou Miešateľný s vodou 

TEPLOTA VARU 64,7°C 78,1°C 

VPLYV NA ČLOVEKA Silne jedovatý Pri vyšších množstvách spôsobuje opitosť, až smrť 

POUŽITIE Rozpúšťadlo 

Prísada do nemrznúcich zmesí 

Surovina na výrobu organických látok 

Rozpúšťadlo 

Dezinfekcia 

Biopalivo 

Výroba alkoholických nápojov 

SKÚMANIE  

Úloha 2. Uskutočnite pokus - Získavanie alkoholu z produktu kvasenia cukrov 

Kvasením je možné získať najviac 10-15% obsah etanolu. Pri vyššej koncentrácii sa kvasenie zastavuje. Vyššiu 

koncentráciu alkoholu môžeme dosiahnuť destiláciou, jej hlavnou úlohou však nie je výroba silnejšieho alkoholu. 

Podstatnejšie je zbaviť sa niektorých neželaných produktov kvasenia. 

 Pomôcky: 

• skúmavka 

• destilačná banka 

• teplomer 

• kadička 

• miska 

• filtračná aparatúra 

• destilačná aparatúra 

 

 

Chemikálie: 

• voda (1dcl mlieka) 

• cukor (2 lyžice) 

• droždie (10g) 

• vápenná voda 
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Postup:  

1. Nalejte do polovice kadičky teplú vodu a rozpustite v nej dve lyžičky cukru.  

2. Pridajte 10 g kvasníc (droždie)  

3. Nalejte pripravenú zmes banky a uzavrite zátkou a niekoľko minút počkajte.  

4. Ponorte vývodnú trubičku do vápennej vody.  

5. Pozorujte.  

6. Keď sa prestane uvoľňovať plyn, zmes prefiltrujte.  

7. Zostavte destilačnú aparatúru. 

8. Predestilujte filtrát.  

9. Ovoňajte destilát a prelejte do porcelánovej misky.  

10. Zapáľte a pozorujte farbu plameňa. 

 

Tab. 2 Teplota varu metanolu a etanolu 

teplota varu metanolu  64,7 °C  

teplota varu etanolu 78,3 °C 

 

Žiaci pracujú podľa postupu.  

Poznámka:  

Je možné, že žiaci budú potrebovať pomôcť pri zostavení destilačnej aparatúry. Ako pomôcku im môžeme ukázať obrázok 

zostrojenej aparatúry. 

Upozorníme žiakov na dodržiavanie bezpečnosti pri práci. 

Vápenná voda – príprava 

Počas destilácie majú žiaci čas vyplniť úlohu 4. 

VYSVETLENIE  

Úloha 3. Doplňte text:  

Alkoholové kvasenie prebieha pomocou chemickej reakcie: C6H12O6 → 2 CH3CH2OH + 2 CO2 

Po pridaní kvasníc do roztoku cukru sa začal uvoľňovať oxid uhličitý. Zavadzaním CO2 s pomocou vývodnej trubičky sa 

vápenná voda zakalila. 

Získaný destilát mal výraznú vôňu. Po jeho zapálení sme pozorovali plameň žltej farby. Destilátom bol teda etanol. 

Úloha 4. Doplňte do tabuľky aký má vplyv alkohol na orgány ľudského tela. 

Využite informácie zo stránok: 

• http://www.shr.sk/download/archiv/humanitaplus/P201302.pdf 

• http://www.prevencia.deti.szm.com/alk.htm#5 

Tab. 3 Účinok alkoholu na orgány ľudského tela 

Orgán Vplyv 

Oči problémy so zrakom až slepota 

Pečeň alkoholovú hepatitídu (zápal pečene), cirhózu pečene, rakovinu pečene 
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alkoholová choroba pečene a nealkoholová tuková choroba pečene 

Pokožka nezdravé sfarbenie kože 

Hrubé črevo rakovinu hrubého čreva 

Mozog poškodzuje periférny nervový systém a spôsobuje polyneuropatiu 

Srdce poškodzuje aj srdcovo-cievny systém a spôsobuje ischemickú chorobu srdca, vysoký krvný tlak, môže 
spôsobiť i kardiomyopatiu 

Žalúdok pažerákové varixy, rakovinu hrtana, chronickú gastritídu, vredovú chorobu žalúdka a dvanástnika, 
akútnu pankreatitídu (zápal pankreasu), 

Poznámka:  

Upozorníme žiakov, že je potrebné sledovať zdroje, odkiaľ čerpajú svoje informácie. 

Túto úlohu majú žiaci čas vyplniť počas destilácie. 

ROZPRACOVANIE  

Úloha 5. Prezrite si nasledujúcu schému výroby bioetanolu a odpovedajte na otázky 

 

Obr. 1 Schéma procesu výroby bioetanolu 

1. Čo je vedľajším produktom fermentácie? Na čo sa tento produkt využíva? 

Vedľajším produktom fermentácie je oxid uhličitý. Ten sa následne využíva pri nasycovaní minerálnych vôd alebo ako 

suchý ľad. 

2. Ako sa využíva kukuričný olej získaný v tomto procese výroby? 

Kukuričný olej získaný pri tomto procese sa využíva ako krmivo alebo ako bionafta. 

3. Aká oddeľovacia metóda nasleduje po destilácií? Aký je jej princíp? 

Po destilácii nasleduje filtrácia. Jej princípom je oddeľovanie zložiek zmesi na základe rozdielnej veľkosti častíc. 
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Úloha 6. Zoraďte plodiny podľa efektívnosti získavania bioalkoholu 

Tab. 4  Vybrané plodiny a množstvo z nich získaného alkoholu 

Plodina Výťažok v galónoch na jednotku 

1. Kukurica 2,5 

2. Ryža 85 

3. Pšenica 2,4 

4. Jačmeň 2 

5. Sladké zemiaky 1 

6. Cukrová repa 21 

7. Artičoky 25 

8. Zemiaky 0,78 

9. Jablká 0,34 

10. Hrušky 0,28 

11. Grapefruity 21,6 

12. Cukrová trstina 17,9 

 

1. ryža 

2. artičoky 

3. grapefruity 

4. cukrová repa 

5. cukrová trstina 

6. kukurica 

7. pšenica 

8. jačmeň 

9. sladké zemiaky 

10. zemiaky 

11. jablká  

12. hrušky 

HODNOTENIE  

Úloha 7. Napíšte 4-5 vetami čo ste sa dnes naučili 

Žiaci majú zosumarizovať poznatky z toho čo si zapamätali. Majú to zhrnúť do 4-5 viet. 

 

POSTREHY A ZISTENIA Z  VÝUČBY 
Zostavenie destilačnej aparatúry vyžaduje praktické zručnosti žiakov. Preto si tento krok bude vyžadovať pomoc učiteľa. 

Z časového hľadiska je možné, aby učiteľ dopredu pripravil zmes s kvasnicami, pretože mnohé skupiny žiakov boli nútené 

ukončiť kvasný proces skôr, nie až po ukončení uvoľňovania oxidu uhličitého (čas). Teda učiteľ si dopredu pripraví zmes na 

kvasenie, žiaci si tiež pripravia svoju vlastnú zmes na kvasenie presne podľa postupu. Žiaci budú postupovať až po bod 5 

pracovného postupu so svojimi pripravenými zmesami, nechajú bežať proces kvasenia ďalej a budú pozorovať proces - 

produkciu oxidu a zakalenie vápennej vody. Filtrovať a destilovať budú zmes, ktorú im dá učiteľ. Tým sa dá ušetriť čas a 

nemusia veľmi rýchlo zvýšiť teplotu na destiláciu a tak aj tie destiláty budú čistejšie. 

ALTERNATÍVY METODIKY  
Metodika vhodne dopĺňa vzdelávací program aj v skupine odborov 28 - Technická a aplikovaná chémia v odbore 

biotechnológia a farmakológia, kde sa  chémia vyučuje ako odborné predmety. Metodiku je možné použiť v odbornom 

predmete s názvom biotechnológia v treťom ročníku (predmet sa vyučuje ako jednohodinovka v 2., 3., a 4. ročníku). 
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DÔKAZY ETANOLU 
Tematický celok / Téma ISCED / Odporúčaný ročník 

Deriváty uhľovodíkov/Hydroxyzlúčeniny ISCED 3 / 2.ročník 
Ciele 

Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti Žiakom rozvíjané spôsobilosti 

• Uskutočniť pokus horenie etanolu  

• Rozlíšiť metanol od etanolu na základe reakcie s 
kyselinou boritou 

• Popísať priebeh reakcie etanolu s kyselinou sírovou 
a manganistanom draselným 

• Manipulovať s pomôckami/softvérom 

• Pozorovať/merať 

• Zaznamenávať výsledky pozorovania a merania 

• Zovšeobecniť výsledky 

• Formulovať závery 

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti  

• Zapísať anorganické zlúčeniny pomocou ich názvov a vzorcov (názvoslovie anorganických zlúčenín) 

• Zaradiť alkoholy medzi kyslíkaté deriváty uhľovodíkov 

• Zapísať priebeh chemickej reakcie 

• Zapísať alkoholy pomocou názvov a vzorcov 

• Vysvetliť rozdiel medzi oxidovadlom/redukovadlom a oxidáciou/redukciou 

Riešený didaktický problém 

V rámci organickej chémie nie je veľa reakcií, ktoré by sa dali uskutočniť v prostredí školského laboratória. 

Metodika ponúka tie, ktoré takto vieme uskutočniť a niektoré, ktoré vie predviesť aj samotný žiak. Keďže 

metanol sa v školskom laboratóriu nesmie nachádzať, jeho reakciu s kyselinou boritou sprístupňujeme formou 

videa. Reakcia etanolu s KMnO4 a H2SO4 je sprístupnená ako demonštračný pokus učiteľa. 

Dominantné vyučovacie metódy a formy Príprava učiteľa a pomôcky 

• Potvrdzujúce bádanie 

• skupinová forma (trojice, štvorice) 

 

• Ochranné pomôcky (okuliare, ochranný štít) 
Pomôcky: 

• porcelánová miska 

• zapaľovač/zápalky 

• šatka (obrázok bankovky) 

• laboratórne kliešte 

• kahan 

• kadička 
Chemikálie 

• etanol 

• destilovaná voda 

• KMnO4 

• H2SO4 
Realizovateľné bez použitia digitálnych nástrojov. 

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov 

Formatívne hodnotenie – hodnotenie skupinovej spolupráce 

 

Autor: Mária Babinčáková 
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DÔKAZY ETANOLU  

ÚVOD  
Metodika je zaradená do 2. ročníka gymnázia k hydroxyderivátom uhľovodíkov. Nadväzuje na metodiku Výroba etanolu. 

Metodika vhodne dopĺňa časovotematický plán v odborných predmetoch na SOŠ. Výhodou metodiky je aj variabilita úloh 

(praktické, teoretické, názvoslovie, vysvetlenie, využitie videa a iné), ktoré zabezpečujú dynamiku hodiny. 

PRIEBEH VÝUČBY  
Na začiatku hodiny je potrebné žiakov oboznámiť s bezpečnostnými zásadami práce v laboratóriu, keďže na hodine sa 

bude manipulovať s otvoreným ohňom.  

Vhodné hasiace prostriedky: CO2, hasiaci prášok alebo prekrytie hasiacou handrou. 

ZAPOJENIE  

Úloha 1. Prečítajte si text 

Stačí odlišná verzia jediného génu a následky požitia alkoholu môžu byť dramatické. Týka sa to približne 50 percent 

Japoncov, Číňanov a Kórejčanov. Spomenutý odlišný gén sa však občas vyskytne aj u príslušníkov iných národov. 

Iná verzia jedného génu spôsobuje, že telo buď vôbec nedokáže rozkladať acetaldehyd vznikajúci z etanolu, alebo ho 

rozkladá nedokonale. Následky aj po jedinom poháriku alkoholu sa v takom prípade takmer okamžite prejavia sčervenaním, 

zrýchlením srdcovej činnosti, nevoľnosťou, bolesťou hlavy a vracaním. Preto mnohým Ázijčanom robí konzumácia alkoholu 

problém. 

Upozornenie! 

Počas celého cvičenia dbajte o bezpečnosť práce v laboratóriu a dávajte zvýšený pozor pri manipulácii s ohňom. 

 

V prvej úlohe si majú žiaci prečítať motivačný text, v ktorom sa vysvetľuje, prečo majú obyvatelia ázijského kontinentu 

zníženú toleranciu voči alkoholu. 

SKÚMANIE  

Úloha 2. Uskutočnite pokus – Horenie etanolu 

Pomôcky: 

• porcelánová miska 

• zapaľovač/zápalky 

Chemikálie:  

• etanol  

 Postup:  

1. Do porcelánovej misky nalejeme trochu etanolu, zapálime ho a pozorujeme farbu plameňa. 

 

Žiaci prakticky overia vlastnosti – teda horenie etanolu a budú postupovať  podľa uvedeného postupu v pracovnom liste. 
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Úloha 3. Odpovedajte na otázky 

1. Napíšte reakciu horenia etanolu a farbu plameňa, ktorú ste pozorovali pri horení 

CH3CH2OH + 3 O2 → 3 H2O + 2 CO2  

Priama reakcia s kyslíkom môže prebiehať ako horenie, pri ktorom sa etanol oxiduje až na oxid uhličitý a vodu. Ide o 

veľmi exotermickú reakciu. Po jeho zapálení sme pozorovali plameň žltej farby. 

2. Jedná sa o dokonalé alebo nedokonalé horenie? Svoje tvrdenie odôvodnite. 

Jedná sa o dokonalé horenie. 

Poznámka:  

Dokonalé horenie: prebieha za dostatočného prístupu oxidačného prostriedku a vzniknuté produkty nemôžu ďalej 

horieť. Produkty (splodiny) dokonalého horenia sú: oxid uhličitý, vodná para a dusík. 

Nedokonalé horenie: spravidla prebieha pri nedostatočnom prístupu oxidačného prostriedku a jeho produkty môžu 

horieť. Produkty (splodiny) nedokonalého horenia sú napr.: oxid uhoľnatý a uhlík. 

Úloha 4. Uskutočnite pokus  – Nespáliteľná šatka 

Pomôcky:  

• šatka väčších rozmerov (alebo vytlačený obrázok 

bankovky) 

• laboratórne kliešte 

• kahan 

• kadička (500 cm3) 

• zapaľovač/zápalky 

 

Chemikálie:  

• etanol 

• destilovaná voda  

  Postup práce:  

1. Pripravte roztok etanolu z 50 cm3 alkoholu a 50 cm3 destilovanej vody. 

2. Namočte šatku do pripraveného roztoku a šatku vyžmýkajte. 

3. Uchopte šatku do kliešti a držte nad plameňom kahana, kým sa nezapáli.  

4. Odtiahnite šatku z plameňa, ktorá ďalej horí plameňom horiaceho alkoholu.  

5. Uhaste plameň rýchlym pohybom, keď horenie alkoholu je už menej intenzívne. 

Poznámka:  

Šatka (vreckovka) musí byť čistá a nesmie byť mastná! Okraje látky nesmú byť rozstrapkané! Ak nemáme k dispozícii 

denaturovaný alkohol (lieh), môžeme použiť aj 45 – 50% alkohol, avšak ho už neriedime vodou! 

VYSVETLENIE  

Úloha 5. Vyberte a zakrúžkujte z dvojice správnu možnosť 

Vysvetlenie deja: Po zapálení vreckovky namočenej do roztoku etanolu sa pary prchavejšieho etanolu zo zmesi rýchlo 

uvoľňujú a na povrchu látky horia. Keďže je voda menej prchavá ako etanol, zostáva na látke, látku chladí a zabraňuje tak 

jej horeniu. 

Etanol, alebo aj etylalkohol je bezfarebná, voňajúca, kvapalina. Je horľavý a jeho pary v určitom pomeru so vzduchom 

tvoria výbušnú zmes. Vzniká kvasením cukrov. Používa sa v laboratóriách a v priemysle ako rozpúšťadlo, ako palivo, v 

lekárstve ako dezinfekčný prostriedok a na výrobu alkoholických nápojov. 
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ROZPRACOVANIE  

Úloha 6. Pozrite si video o rozlíšení metanolu a etanolu a výsledky zapíšte  

Pri horení metanolu s kyselinou boritou sme pozorovali zelený plameň. Pri horení etanolu s kyselinou boritou sme 

pozorovali žltý plameň. 

Poznámka:  

Reakciou alkoholov s kyselinami vznikajú látky, všeobecne nazývané estery. Veľmi známe sú estery alkoholov s 

organickými kyselinami, ktoré v malých koncentráciách vo vode vytvárajú vonné esencie. Rýchlosť reakcie je najčastejšie 

podporovaná kyslým prostredím. Na základe čuchových charakteristík pripravených esterov je možné určiť o akú kyselinu či 

alkohol ide (etylacetát je hrušková esencia, butylacetát je ananásová esencia). Okrem toho že estery voňajú, sú tiež veľmi 

prchavé a kombinácia reaktivity s prchavosťou sa dá využiť na rýchle rozlíšenie dvoch najjednoduchších alkoholov. Reakcia 

metylalkoholu a etylalkoholu s kyselinou boritou prebieha za normálnej teploty rýchlo a bez katalyzátora. Pri horení pár 

esterov týchto alkoholov sa dá veľmi ľahko pozorovať rozdiel – trimetylester kyseliny boritej totiž horí pekným zeleným 

plameňom, na rozdiel od toho trietylester kyseliny boritej horí žltým plameňom, nerozoznateľným od horenia čistého 

etanolu. 

 

Úloha 7.  Pozorne sledujte demonštračný pokus oxidácie etanolu s KMnO4 

https://www.youtube.com/watch?v=8keYcvFjfXM 

V úlohe 7 budú žiaci pozorne sledovať demonštračný pokus oxidácie etanolu s KMnO4 a vyvodia svoje závery pri 

jednotlivých otázkach v ďalších úlohách  

Poznámka:  

Táto úloha sa môže realizovať aj ako demonštračný pokus učiteľa. Skúmavku si uchytíme do lapáku. Do skúmavky 

pomocou pipety nalejeme koncentrovanú kyselinu sírovú do výšky asi 2cm (dávame pozor aby nestekala po stene 

skúmavky). Potom pridáme rovnaké množstvo etanolu a vytvoria sa nám dve vrstvy. Pridáme pár kryštálikov KMnO4. 

Úloha 8. Podľa toho, čo ste videli na demonštračnom pokuse, popíšte jednotlivé kroky (obrázky) postupu tohto pokusu. 

Etanol a kyselinu sírovú sme si naliali do skúmavku. Pozorovali sme jednotlivé vrstvy etanolu a kyseliny. Následne sme 

pridali manganistan draselný do skúmavky, kde sme mohli pozorovať na rozhraní kvapalín iskrenie, pričom sa redukoval 

manganistan draselný, čo sa prejavilo aj zmenou farby z fialovej na tmavo hnedú. 

Úloha 9. Napíšte názvy reaktantov a produktov chemickej reakcie oxidácie etanolu s KMnO4. 

5 CH3CH2OH + 3 H2SO4 + 2 KMnO4 → 5 CH3CHO + K2SO4 + 2 MnSO4 + 8 H2O 

Etanol + kyselina sírová + manganistan draselný → acetaldehyd + síran draselný +síran manganatý + voda 

 

5 CH3CHO + 3 H2SO4 + 2 KMnO4 → 5 CH3COOH + K2SO4 + 2 MnSO4 + 3 H2O 

Acetaldehyd + kyselina sírová + manganistan draselný → kyselina octová + síran draselný +síran manganatý + voda 

Úloha 10. Zamyslite sa a popíšte, čo sa dialo s manganistanom draselným v tejto reakcii. 

Na rozhraní kvapalín došlo k iskreniu, pričom oxidačné činidlo KMnO4 sa redukovalo na MnSO4 a zároveň došlo k zmene 

farby. 
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HODNOTENIE  

Úloha 11. Odpovedajte na nasledujúce otázky (vyznačte pomocou X) 

 Vždy, často Niekedy Nikdy 

Počúval som, čo hovoria spolužiaci?    

Predpokladal som, čo povedia?    

Reagoval som na niektorú myšlienku?    

Chcel som tiež niečo povedať, ale predbehli ma?    

Premýšľam niekedy o tejto téme?    

 

POSTREHY A ZISTENIA Z  VÝUČBY 
Ak má učiteľ nachystané všetky pomôcky, metodika je realizovateľná za jednu vyučovaciu hodinu. 

Súčasťou metodiky sú najmä experimenty, ale aj video. Niektorým môže robiť problém kombinácia týchto dvoch, pretože 

v mnohých laboratóriách nie je dostupná požadovaná technika.  

Ak má učiteľ možnosť, tak žiaci môžu sledovať demonštračné videá aj na mobilných telefónoch. 

V úlohe 8 môže žiakom robiť problém správna formulácia postupu, ktorá asi bude v niektorých prípadoch aj stručná. 

V úlohe 9 majú žiaci napísať názvy reaktantov a produktov. Nachádzajú sa tam aj kyslíkaté deriváty. Tie mnohé školy 

nestihnú odučiť a posúvajú ich až do tretieho ročníka. V tomto prípade môže učiteľ žiakom povedať dané názvy a žiaci budú 

pomenovávať len to, čo vedia. 

V úlohe č. 10 možne vzniknúť problém s pojmami oxidovadlo/redukovadlo, oxidačné činidlo/redukčné činidlo. Preberá 

sa to už skôr a žiaci si to nemusia pamätať. 

Žiaci môžu mať pri realizácii pokusov strach, najmä pri manipulácii s ohňom. 

ZDROJE 
Ganajová, M. Dzurillová, M. (2005). Skolské pokusy z chémie I. Košice, Slovensko: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 

v Košiciach. 

Science club. Borax test for ethanol and methanol [vid. 5.09.2017]. Dostupné z: 

https://www.youtube.com/watch?v=8keYcvFjfXM 

Filipko, P. Acetaldehyd poškodzuje proteíny aj DNA [vid. 21.12.2017]. Dostupné z: 

http://archiv.extraplus.sk/content/view/426 
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KARBOXYLOVÉ KYSELINY  A ICH DERIVÁTY 
Tematický celok / Téma ISCED / Odporúčaný ročník 

Deriváty uhľovodíkov 
Karboxylové kyseliny a ich deriváty 

ISCED 3 / 2. ročník 

Ciele 

Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti Žiakom rozvíjané spôsobilosti 

• Uviesť spôsob prípravy karboxylových kyselín 
oxidáciou alkoholov. 

• Napísať produkty (vzorcom aj názvom) základných 
typov reakcií, ktoré dávajú karboxylové kyseliny. 

• Doplniť do schémy vyjadrujúcej vzťah medzi 
alkoholmi a karboxylovými kyselinami činidlá 
a reakčné podmienky. 

• Doplniť do schémy produkty reakcií kyseliny 
benzoovej,. 

• Napísať zo schémy reakcií kyseliny benzoovej 
rovnice reakcií. 

• Napísať rovnicou esterifikácie prípravu konkrétneho 
esteru. 

Computational Thinking: 

LOGIKA (predpovedať a analyzovať) 

ALGORITMY (vytvárať postupnosti krokov a 
pravidiel) 

DEKOMPOZÍCIA (rozložiť komplexné problémy na 
menšie časti) 

VZORY (vyhľadávať a využívať podobnosti) 

ABSTRAKCIA (odstraňovať nepodstatné detaily) 

EVALVÁCIA (posudzovať) 
 

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti  

• Používať triviálne názvoslovie jednoduchších karboxylových kyselín (aj dikarboxylových a aromatických). 

• Napísať substitučné elektrofilnú reakciu (bromáciu) do druhého stupňa kyseliny benzoovej. 

• Uplatniť Markovnikovovo pravidlo v konkrétnej reakcii. 

• Napísať bromáciu alkénu, substitučnú reakciu halogénderivátov uhľovodíkov na alkoholy, alkyláciu benzénu 
a oxidáciu toluénu. 

• Rozlíšiť geometrické izoméry . 

Riešený didaktický problém 

Reaktivita karboxylových kyselín zahŕňajúca zároveň prípravu derivátov karboxylových kyselín je téma, ktorej sa 

učebnica stredoškolskej chémie venuje minimálne. Ale pre ucelený pohľad na problematiku derivátov 

uhľovodíkov ju nemožno úplne vynechať z vyučovania. Ide o náročnú tému, preto v metodike sú úlohy 

obsahujúce systémové diagramy, ktoré sú zamerané na posilnenie kognitívneho porozumenia náročných 

vzťahov medzi derivátmi uhľovodíkov (hlavne karboxylových kyselín) u žiakov. 

Dominantné vyučovacie metódy a formy Príprava učiteľa a pomôcky 

• metóda SATL (Systemic Approach to Teaching and 
Learning) – systematický prístup k výučbe a 
vzdelávaniu 

• skupinová forma (dvojice žiakov) 

• riadené a nasmerované bádanie 

• pracovný list  

• počítač, prístup na internet 
Realizovateľné bez použitia digitálnych nástrojov. 

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov 

Na diagnostiku splnenia cieľov slúži systém úloh, analýza riešení domácej úlohy a samostatná činnosť žiakov. 
Žiak získa spätnú väzbu aj sebahodnotením prostredníctvom sebahodnotiacej karty. 

Autor(i): RNDr. Zuzana Dzurišinová, PhD. 
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KARBOXYLOVÉ KYSELINY  A ICH DERIVÁTY 

ÚVOD 
 Predkladaná metodika nadväzuje na iné metodiky z oblasti reaktivity organických zlúčenín – je šiestou v poradí. 

Jej cieľom je získanie poznatkov o reakciách karboxylových kyselín, ktoré sú v pracovnom liste usporiadané do 

systémových diagramov. Systémové diagramy umožňujú lepšie prezentovať vzájomné vzťahy medzi karboxylovými 

kyselinami a ich derivátmi s dôrazom na reakčné podmienky. 

 Žiakom sú predložené úlohy, v ktorých sa od nich vyžaduje, aby vytvorili systém medzi reaktantmi, produktmi 

a zápisom chemickej reakcie. Prehĺbujú sa schopnosti žiakov pracovať so schémami, kriticky analyzovať informácie 

a syntetizovať ich pri riešení menej tradičných úloh. Rozvíjajú sa schopnosti žiakov diskutovať, komunikovať so 

spolužiakmi, argumentovať, navrhovať hypotézy, overovať ich.    

PRIEBEH VÝUČBY  

EVOKÁCIA: 
Hlavným zámerom úvodnej úlohy je zopakovať triviálne názvoslovie vybraných karboxylových kyselín a ich vzorce. Úloha 

má žiakov voviesť do problematiky. Ide o časovo náročnejšiu úlohu, preto môžeme žiakom vymedziť čas (do 10 min.) na 

riešenie úlohy s tým, že dokončia na záver alebo ako domácu úlohu. 

Keď v nasledujúcej osemsmerovke vyčiarknete 15 triviálnych názvov karboxylových kyselín, dozviete sa v tajničke slovenské 

porekadlo. V porekadle sú opísané dobré mravy pomocou 8% roztoku jednej z kyselín. Vypíšte triviálne názvy kyselín 

z osemsmerovky a napíšte ich vzorcom: 

1. ...benzoová.. ...... ... 

2. ....valérová..... CH3-CH2-CH2-CH2-COOH 

3. ...olejová...... CH3-(CH2)7-CH=CH-(CH2)7-COOH 

4. ....fumarová.. ...... ................. 

5. .....palmitová.. ........ CH3-(CH2)14-COOH.............. 

6. .......octová...... ......CH3-COOH.......................... 

7. ......jantárová... ....HOOC-CH2-CH2-COOH............ 

8. ......oxálová...... ......HOOC-COOH....................... 

9. ......maslová...... ..... CH3-CH2-CH2-COOH ............ 

10. ......stearová...... .....CH3-(CH2)16-COOH............... 

11. ......maleínová.. ....... ............. 

12. .....akrylová.... ......CH2=CH2-COOH................... 

13. ........šťaveľová... .......HOOC-COOH.................... 

14. .....mravčia...... ......H-COOH.............................. 

15. ......ftalová....... ..... .................... 

 

 TAJNIČKA: __Z dobrého vína i ocot dobrý ______  
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UVEDOMENIE SI VÝZNAMU: 
Úloha 1. je zameraná na spôsoby prípravy karboxylových kyselín oxidáciou primárnych alkoholov. S podobnou úlohou sa 

mohli žiaci stretnúť v predchádzajúcej metodike s názvom Hydroxyderiváty. 

 „Manželstvo vzniká z lásky rovnako ako ocot z vína.“ – G. G. Byron 

Úloha 1. Pri kvasnom procese sa všetok alkohol z vína premení na kyselinu octovú. V takto vyrobenom octe sú zachované 

všetky látky, ktoré obsahovalo víno pred kvasným procesom. Nasledujúca schéma znázorňuje spôsob prípravy 

karboxylových kyselín. Doplňte produkty oxidácie etanolu, produkty pomenujte: 

       

  

CH3 CH2 OH
oxidácia

redukcia

oxidácia

redukcia
CH3 CH O CH3 C

O

OH
acetaldehyd k. octová

 

 

Nasledujúca úloha predstavuje úlohu systémovej analýzy, pomáha žiakom vytvárať systém vzťahov medzi karboxylovými 

kyselinami a možnými produktmi v typických reakciách. Učiteľ vedie dialóg o chemických reakciách zapísaných                     

v diagrame, chemické reakcie je dobré zapísať na tabuľu a v zápisoch klásť dôraz na zápis reakčných podmienok. Reakciu 

prípravy halogenidov karboxylových kyselín (číslo 2) neuvádza učebnica Chémie pre 2. ročník,  preto budú žiaci potrebovať 

pomoc. Žiaci Úlohou 2. získajú prehľad o typických reakciách karboxylových kyselín. 

Úloha 2. Nasledujúca schéma vyjadruje vzťah medzi kyselinou octovou a jej derivátmi. 

a.  Doplňte v schéme produkty reakcií a pomenujte ich. 

b. Priraďte čísla k názvom reakcií v rámčeku vpravo. 

  

NEUTRALIZÁCIA ..4.... 

DEHYDRATÁCIA ..1.... 

SUBSTITÚCIA ..2.... 

DEKARBOXYLÁCIA ..5.... 

ESTERIFIKÁCIA ..3.... 
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PRIPOMEŇME SI: Aromatické karboxylové kyseliny majú –COOH skupinu viazanú na uhlík benzénového kruhu. Poskytujú 

podobné reakcie ako kyseliny s alifatickým reťazcom, navyše pri substitučných elektrofilných reakciách do druhého stupňa 

orientuje karboxylová skupina vstup ďalšieho substituenta do polohy meta. 

  

V úlohe 3 sú zhrnuté reakcie kyseliny benzoovej. Žiak využije vedomosti jednak o karboxylových kyselinách, ale aj 

o substitučných elektrofilných reakciách arénov. Pri písaní produktu v reakcii 1 si musí uvedomiť, že reakcia neprebieha na 

–COOH skupine, ale na benzénovom jadre. Upozorníme na činidlo, ktoré  určuje, že ide o substitučnú elektrofilnú reakciu 

a druhý substituent je –COOH skupinou orientovaný do polohy meta. 

Úloha 3. Doplňte produkty v schéme, ktorá popisuje reakcie kyseliny benzoovej. Jednotlivé rovnice reakcií napíšte: 

 

 1.     + Br2  

𝐹𝑒𝐵𝑟3
→    

 2.     
𝑃2𝑂5
→    

 3.     +  CH3 - OH 
𝐻2𝑆𝑂4
→    

 4.    
𝑃𝐶𝑙5
→    

 

Nasledujúca úloha predstavuje na prvý pohľad komplikovanú schému. Jej náročnosť spočíva iba vo veľkom množstve 

informácií. Prináša pohľad na reakcie alkoholov a karboxylových kyselín, ktoré sú ako kyslíkaté deriváty uhľovodíkov vo 

vzájomnom reakčnom vzťahu aj v živých organizmoch.  

Úloha je vhodná na samostatnú prácu v skupinách, kde žiaci môžu využiť aj predchádzajúce schémy. Ich riešenia by mali 

vyjadrovať mieru porozumenia problematiky. 

Úloha 4. Alkoholy a karboxylové kyseliny sú ako kyslíkaté deriváty uhľovodíkov vo vzájomnom reakčnom vzťahu aj 

v živých organizmoch.  V nasledujúcom diagrame, ktorý ukazuje vzájomné reakčné  vzťahy doplňte:  

a. vzorce/názvy produktov (a – c)  

b. reakčné podmienky (1 – 3) 

c. názvy reaktantov (A – B) 

d. typ reakcie (?) 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 
PCl5 

Br2/FeBr3 

P2O5 

+ CH3 - OH 

H2SO4 
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Poznámka: 

Z pohľadu metódy SATL možno predchádzajúcu úlohu zaradiť k systémovým synteticko-analytickým otázkam. Žiak pri 

jej riešení musí spracovať niekoľko informácií naraz, potrebuje do schémy doplniť produkty, na inom mieste reakčné 

podmienky a aj typ deja. Musí najprv analyzovať jednotlivé časti schémy, aby porozumel celku. 

 

Schéma, ktorú ponúka  nasledujúca úloha vyžaduje vedomosti z viacerých tém od alkénov, cez halogénderiváty až 

k esterom. Možno ju zadať aj ako domácu úlohu alebo samostatnú prácu. V otázke b. upozorníme žiakov na uplatnenie 

Markovnikovovho pravidla, v poslednej otázke je potrebné napísať celú rovnicu esterifikácie, keďže reaktanty nie 

sú jednoduché látky – napríklad sekundárny alkohol ako reaktant.  

a. chlorid kyseliny 
octovej 

b. etylchlorid/ 
chlóretán 

c. etoxid sodný 
(nátrium-etanoát) 

 

1. P2O5 
2. KOH 
3. konc. H2SO4,t 

A  kyselina octová 

B etanol 

? oxidácia 
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Úloha 5. Pozorne preštudujte nasledujúcu schému a odpovedzte na otázky: 

a. Napíšte obidva geometrické izoméry molekuly A. 

                                                                   
  (cis-a trans- izoméry) 

b. Napíšte rovnicu adičnej reakcie, ktoré predstavuje 

vznik B z but-2-énu. Produkt B pomenujte. 

  CH3-CH=CH-CH3 + HBr → CH3-CHBr-CH2-CH3  

     B  2-brómbután 

c. Vyberte typ reakcie C:   

 SUBSTITÚCIA,   ADÍCIA,  

 ELIMINÁCIA,   PREŠMYK 

d. Napíšte, aký katalyzátor potrebuje alkylácia benzénu 

D. 

  Lewisova kys. AlCl3 

e. Napíšte, aký typ reakcie predstavuje reakcia E. 

  Oxidácia na bočnom reťazci u arénov 

f. Napíšte štruktúrny vzorec produktu esterifikácie F. 

     

Poznámka: 

Uvedená úloha je vhodná pre maturantov ako komplexná úloha na opakovanie. Pre žiakov v nižších triedach ju možno 

vynechať. 

REFLEXIA: 
V závere žiaci vypracujú sebahodnotiacu kartu: 

 samostatne s malou 

pomocou 

s výraznou 

pomocou 

Viem napísať vzorcom karboxylové kyseliny pomenované triviálnymi 

názvami.  
   

Viem doplniť produkty v redoxných reakciách prípravy karboxylovej 

kyseliny. 

   

Viem napísať a pomenovať produkty reakcií karboxylových kyselín 

a pomenovať ich. 

   

Viem pomenovať rôzne typy reakcií karboxylových kyselín.    

Viem analyzovať systémový diagram chemických reakcií alkoholov 

a karboxylových kyselín a doplniť v ňom reakčné podmienky, produkty 

a typ reakcie. 

   

Viem napísať  produkty reakcií kyseliny benzoovej.    

Viem rozhodnúť podľa reakčných podmienok, či reakcia kyseliny    

 A 

 B 

 C 

 D 

 E 

 F 

CH3-Cl 

konc. H2SO4 

but-2-én 

 

bután-2-ol 

benzén 
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benzoovej bude prebiehať ako SE alebo na -COOH skupine. 

Viem argumentovať a zdôvodňovať správnosť svojich tvrdení.    

POSTREHY A ZISTENIA Z  VÝUČBY 
Ide o náročnú metodiku z pohľadu komplexnosti. Téma Karboxylové kyseliny tvorí záver celku o  derivátoch uhľovodíkov. 

Žiak pri riešení týchto úloh potrebuje využiť veľké množstvo informácií – čo môže byť pre slabších žiakov náročné. 

Mnohým žiakom, ako píšu svoje skúsenosti učitelia, takéto úlohy pomôžu upevniť svoje vedomosti.  

Metodika bola overovaná aj videokonferenčne, riešenie úloh si vyžadovalo si viac času – 2 hodiny. 

Učiteľ môže tieto úlohy  využiť aj na chemickom krúžku a pre svoju komplexnosť sú vhodné ako súčasť seminárov 

zameraných na prípravu na maturitu z chémie. 

ALTERNATÍVY METODIKY  
Keďže úlohy v pracovnom liste kladú dôraz na prepojenie medzi pojmami, na hľadanie vzájomných reakčných vzťahov 

medzi organickými zlúčeninami, možno ho zaradiť aj do výučby chémie strednej odbornej školy aj gymnázia.  

V úlohe č. 4 môžeme situáciu zjednodušiť a ku schéme ponúknuť možnosti, ktoré žiaci správne zaradia do schémy: 

 

ZOZNAM POUŽITEJ LITERATÚRY  
Organic Synthesis (Reaction Pathways). online. Dostupné na: http://www.new.chemistry-teaching-

resources.com/Resources/ADVH/RevisedADVH/3.2_Synthesis.pdf  

Tzougraki,CH.,Salta, K., Vachliotis, T. (2014). DEVELOPMENT AND EVALUATION OF SYSTEMATIC ASSESSMENT 

FRAMEWORK IN ORGANIC CHEMISTRY. AJCE 4(2). Special Issue (Part I). online. Dostupné na:  

https://www.ajol.info/index.php/ajce/article/view/104079  

Využite ponuku činidiel, názvov 

produktov a reaktantov: 

• P2O5 

• KOH 

• konc. H2SO4,t 

• kyselina octová 

• etanol 

• chlorid kyseliny 
octovej 

• chlóretán 

• etoxid sodný 
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ZBAVTE SA KVASINIEK 
Tematický celok / Téma ISCED / Odporúčaný ročník 
Deriváty uhľovodíkov /Karboxylové kyseliny ISCED 3A / 2.ročník 
Ciele 
Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti Žiakom rozvíjané spôsobilosti 
 Navrhnúť a použiť vhodný senzor pre meranie 

produktu alkoholového kvasenia.  
 Prakticky overiť vplyv konzervačných prísad na 

fermentačný proces.  
 Analyzovať  výsledky experimentu. 
 Vyhodnotiť a sformulovať závery experimentu. 

 Manipulovať s pomôckami/softvérom 
 Pozorovať/merať 
 Formulovať závery 
 Diskutovať/obhajovať výsledky/ argumentovať 

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti  
 Dodržiavať zásady správneho a bezpečného zaobchádzania s laboratórnymi pomôckami. 
 Pracovať so školským meracím systémom (senzor na meranie CO2). 
 Definovať  faktory ovplyvňujúce rýchlosť chemických reakcií (množstvo reagujúcich častíc, teplota, 

veľkosť povrchu tuhého reaktantu, katalyzátory). 
 Aplikovať poznatky alkoholového kvasenia do praxe. 
 Graficky vyhodnotiť výsledky svojho experimentu. 
 Prezentovať a obhájiť výsledky svojho experimentu. 

Riešený didaktický problém 

Zistiť vplyv konzervačných prísad (kyseliny benzoovej) na fermentačný proces. 

Pretrváva názor, že čím viac sa pridá konzervačných prísad do jedla, tým je jedlo trvácnejšie. Tento názor nie 
je správny. 

Dominantné vyučovacie metódy a formy Príprava učiteľa a pomôcky 
 riadené bádanie 
 skupinová forma (5-7 dvojíc študentov, resp. trojíc 

vychádzajúc z množstva vyučovacích pomôcok) 
 metodika využívajúca školský merací systém 
 

 50 ml mlieka, 2 g sušeného droždia, 2 g 
cukru, kyselina benzoová 

 odmerný valec, váhy, Bunsenov kahan, 
zápalky, kadička, lyžička, hodinové sklíčko 

 CO2 senzor, teplotný senzor, merací 
systém Vernier – meracia interfejsová 
jednotka LabQuest 2 

Realizovateľné s použitím digitálnych nástrojov.  

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov 

Formatívne hodnotenie - Lístok pri odchode. 

Skupinové hodnotenie spolupráce. 

 
Autori:  
doc. PaedDr. Zita Jenisová, PhD. 
Mgr. Jana Braniša, PhD. 
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ZBAVTE SA KVASINIEK 

ÚVOD  
Metodika spadá do tematického celku Deriváty uhľovodíkov podľa ŠVP ISCED 3A (2. ročník strednej školy).  

Počítačom podporovaný experiment Zbavte sa kvasiniek je koncipovaný ako laboratórna práca, v ktorej študenti budú 
sledovať vplyv konzervačných prísad na fermentačný proces. Na základe svojich zistení skonštuujú graf závislosti rýchlosti 
kvasenia od koncentrácie kyseliny benzoovej a sformulujú závery a zovšeobecnenia.  

 

PRIEBEH VÝUČBY 

ZAPOJENIE: 
Učiteľ pred realizáciou bádateľskej aktivity diskutuje so študentmi o tom, kedy je kvasenie potravín žiaduce a kedy nie. 

Pýta sa študentov, či by vedeli uviesť konkrétne príklady. 

Otázky pre študentov: 

 Uveďte mi aspoň dva procesy kvasenia potravín, ktoré sú žiaduce? 

výroba syrov, mliečnych výrobkov, piva, vína, kyslej kapusty, nakladanej zeleniny, chleba, sójovej omáčky 

 Kedy je kvasenie potravín nežiaduce?  

keď sa odráža na kvalite potravín, napr. mení sa farba, konzistencia, nastáva degradácia vitamínov, potraviny sa 

kazia, hnijú, kysnú   

Vo fáze Zapojenie učiteľ vyzve študentov, aby porozmýšľali nad tým, ako sa v domácnosti sa upravujú potraviny (napr. hrušky, 
čerešne), aby sa predĺžila ich skladovateľnosť. Diskutuje s nimi ako možno zabrániť nežiaducemu kvaseniu potravín?  

Študenti by mali v diskusii uviesť, že kvaseniu potravín možno zabrániť napr. konzervovaním ovocia či zeleniny, kde vyššou 
teplotou, prítomnosťou konzervačných látok alebo vyšším obsahom cukru alebo solí sa ničia kvasinky. Učiteľ vyzve študentov, 
aby skúsili vymenovať niektoré konzervanty, s ktorými prišli do kontaktu ( napr. kyselinu sorbovú, benzoovú, fosforečnú).  

Úloha 1. Napíšte odpovede na nasledujúce otázky: 

 
A. Aké sú hlavné produkty alkoholového kvasenia? 

Fermentácia prebieha v rôznych prostrediach z dôvodu rozmanitosti prírody. 

Napríklad v prítomnosti kyslíka kvasinkové bunky výrazne fermentujú cukry na alkohol, oxid uhličitý alebo špecifické 
mikroorganizmy pri výrobe antibiotík preferujú aeróbnu fermentáciu a zároveň inhibuje aeróbny metabolizmus kvasiniek. 

Fermentácia je metabolický proces mikroorganizmov , ktorý prevádza cukor na kyseliny, plyny a alkohol podľa druhu 
mikroorganizmov. Fermentácia prebieha vďaka kvasinkám a baktériám mliečneho kvasenia. V prípade potravín 
nás samozrejme zaujíma anaeróbne kvasenie kyseliny mliečnej. 

Takto si aj sami doma vieme vyrobiť kyslú kapustu, ktorú jemne narežeme, rýchlo dôkladne utlačíme do suda aby sme sa 
zbavili vzduchu až kapustová šťava úplne zakryje povrch a uzavrieme pred slnkom pre pokračujúce anaeróbne (bez kyslíka) 
kvasenie baktérií mliečneho kvasenia Toto je typický príklad kontrolovanej anaeróbnej fermentácie v malom objeme. 
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etanol a oxid uhličitý 

B. Aký senzor by ste použili na zaznamenávanie množstva vznikajúceho oxidu uhličitého v nádobe? 

senzor CO2  
 
 
 

Úloha 2. Načrtnite vašu predstavu grafu závislosti rýchlosti kvasenia od koncentrácie kyseliny benzoovej. 

 
Graf  Závislosť rýchlosti kvasenia od koncentrácie kyseliny benzoovej 

SKÚMANIE: 

Úloha 3. Overte vplyv konzervačných prísad na fermentačný proces. 

Úloha 4. Zrealizujte experiment podľa nižšie uvedeného pracovného postupu. 

Učiteľ rozdelí študentov do dvojíc a rozdá im pracovné listy. Pripravia sa na experimentálnu činnosť. 

Pomôcky: odmerný valec, váhy, Bunsenov kahan, zápalky, kadička, hodinové sklíčko, lyžička, plastová nádoba k CO2 
senzoru, CO2 senzor, teplotný senzor, merací systém Vernier – meracia interfejsová jednotka LabQuest 2 

Chemikálie: 50 ml mlieka, 2 g sušeného droždia, 2 g cukru, kyselina benzoová 

Postup práce: 

1. Nastavte čas merania meracieho systému na 25 minút. 

2. Do kadičky nalejte 50 ml mlieka a zahrievajte približne na teplotu 37℃  (použite teplotný senzor). Vypnite zdroj 
tepla a pridajte 2 g sušeného droždia a 2 g cukru. Pridajte k zmesi návažok kyseliny benzoovej (pedagóg 
rozhodne, s akým návažkom kyseliny bude skupina pracovať). 

3. Zmes dôkladne premiešajte lyžičkou.  

4. K nádobe so zákvasom pripojte merací senzor a spustite meranie.  

5. Nameranú hodnotu vyprodukovaného oxidu uhličitého po 25 minútach kvasenia zapíšte do tabuľky.  

6. Zistite ostatné hodnoty vzniknutého objemu oxidu uhličitého od svojich spolužiakov. 

7. Zostrojte graf závislosti rýchlosti kvasenia od koncentrácie kyseliny benzoovej. 
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Poznámka: 

Učiteľ, v krátkosti im vysvetlí prácu s meracím systémom a pomôže im nastaviť parametre merania. Úlohou študentov je 
zmerať objem vyprodukovaného oxidu uhličitého vznikajúceho v zmesi droždia, mlieka, cukru a kyseliny benzoovej po 25 
minútach. Pretože prevedenie uvedeného kvantitatívneho experimentu je časovo náročné, je vhodné, aby každá skupina 
študentov pracovala s iným návažkom kyseliny. Je na rozhodnutí pedagóga, aké návažky kyseliny benzoovej sa budú pridávať 
k zákvasu.  Jedna skupina nepridáva k zákvasu žiadnu kyselinu, táto vzorka je kontrolná.  

 

Študenti uskutočňujú počítačom podporovaný experiment podľa postupu v pracovnom liste a riešia nasledujúce 
problémové úlohy:  

 

VYSVETLENIE:   

Pozorovanie a vysvetlenie: 

Výsledky meraní sú zobrazené v grafe. Kyseliny benzoová v zákvase inhibovala rast kvasiniek a proces kvasenia sa takmer 
zastavil už pri malých množstvách pridanej kyseliny benzoovej. Tento pokus dokazuje, že nadmerné pridávanie 
konzervačných prísad nemá svoje opodstatnenie a zbytočne zaťažuje zdravie konzumenta. 

Poznámka: 

Objem vyprodukovaného CO2 počas prebiehajúcej katalýzy bolo merané školským meracím systémom COACH s pripojeným 
CO2 senzorom. Všetky merania boli realizované za štandardných podmienok. Experimentálne dáta boli následne spracované 
a vyhodnotené. Reprodukovateľnosť výsledkov realizovaných pokusov závisí od vlastností zakúpeného droždia. Preto sa 
môžu jednotlivé merania od seba líšiť, napr. od výsledkov, ktoré uvádzame v práci.  

 

 

Poznámka: 

 Je vhodnejšie na realizáciu bádateľskej aktivity použiť sušené droždie.  

Na udržanie konštantnej teploty zmesi si vyrobte izolačný obal z polystyrénu. 

 

Študenti na základe pozorovania a merania vyplnia tabuľku a zostroja graf. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

𝑚 (𝑘𝑦𝑠𝑒𝑙𝑖𝑛𝑎 𝑏𝑒𝑛𝑧𝑜𝑜𝑣á)

𝑔
 Objem CO2 v cm3 vzniknutý po 25 min 

0 102 
1 30 
2 9 
3 10 
5 9 
7 9 
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REFLEXIA: 
Otázky pre študentov na vyvodenie záverov z experimentovania uvedené v pracovnom liste: 

Úloha 5. Na základe realizovaného experimentu zodpovedajte nasledujúce otázky. 

Záver: 
a.) Pomenujte vedľajší produkt fermentačného procesu?  

Oxid uhličitý. 
b.) Aké závery môžete vyvodiť z nameraných dát? 

Kyselina benzoová v zákvase inhibuje rast kvasiniek. 
c.)    Bol váš predpoklad správny? Zhodoval sa váš graf s grafom, ktorý ste zostrojili z výsledkov meraní? 

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................. 

d.) Na výrobu alkoholu sú vhodné prírodné látky, ktoré obsahujú cukor alebo škrob. Zistite pomocou internetu, 
z ktorých látok sa vyrábajú rôzne druhy alkoholických nápojov. 

 
prírodné látka druh alkoholického nápoja 

RYŽA ARAK 

TRSTINOVÝ CUKOR RUM 

JAČMEŇ, RAŽ, PŠENICA, KUKURICA WHISKY 

HROZNO VÍNO 

OBILNÝ SLAD PIVO 

HODNOTENIE: 
Študenti hodnotia svoju úroveň porozumenia. 

 

3 veci, ktoré som sa dnes naučil   

 

 

2 veci, ktoré považujem za zaujímavé   

 

1 otázku, ktorú mám k tejto téme   
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Skupinové hodnotenie spolupráce 

Meno: ________________________________Trieda:__________Dátum:___________________ 

Mená členov skupiny: _____________________________________________________________ 

Rozhodnite, ktorá odpoveď najlepšie vystihuje vašu spoločnú skupinovú prácu. 

Myslíme si, že sme ukončili prácu načas a odviedli sme dobrú prácu. ÁNO NIE 

Podporovali sme sa navzájom a pomáhali sme si. ÁNO NIE 

Viedli sme tichú konverzáciu. ÁNO NIE 

Zdieľali sme navzájom naše myšlienky a cenili sme si názory iných. ÁNO NIE 

Vyberte z možností:  

Najviac sa nám darilo v:                  
● rozdelení úloh medzi sebou,        
● generovaní nápadov, 
● tvorbe spoločnej prezentácie výsledku. 

Nabudúce by sme sa mohli zlepšiť v: 
● rozdelení úloh medzi sebou,  
● generovaní nápadov, 
● tvorbe spoločnej prezentácie výsledku.  

 

 

 

POSTREHY A ZISTENIA Z VÝUČBY 

Kyselina benzoová a jej soli (benzoan sodný, draselný, vápenatý) sú mierne toxické (LD50 ≈ 0,5 g/kg) a používajú sa ako 
konzervačné prísady (E210, E211, E212, E213). Konzervačný účinok spočíva v schopnosti kyseliny benzoovej inhibovať rast 
kvasiniek, baktérií a obzvlášť plesní. Kyselina benzoová sa používa na konzerváciu potravín kyslého charakteru (citrusové 
šťavy, sýtené nápoje). Doteraz sa vedú spory o zdravotnej nezávadnosti jej používania ako konzervačného prípravku.  

Kyselina benzoová slúži aj ako dôležitá surovina pri výrobe fenolu, benzoylchloridu, dibenzoylperoxidu (iniciátor 
polymerizácie).  

ALTERNATÍVY METODIKY 
Namiesto meracieho systému môžeme použiť plastové fľaše s balónikmi. 

ZOZNAM POUŽITÝCH ZDROJOV  
Ganajová, M.,  Sotáková, I. (2015). Možnosti aplikácie formatívneho hodnotenia do výučby chémie so zameraním na 

overovanie porozumenia prírodovedných poznatkov. Dnešná škola — človek a príroda. 1,  17-21.  

Gorner, F., Valík, Ľ. (2004).  Aplikovaná mikrobiológia požívatín. Bratislava: Malé centrum. 
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Held, Ľ.,  Žoldošová, K., Orolínová, M., Juricová, I., Kotuľáková, K. (2011). Výskumne ladená koncepcia prírodovedného 
vzdelávania (IBSE v slovenskom kontexte). Bratislava: Veda. 

Jenisová, Z., Braniša, J. (2013).  Kinetika chemického deja s podporou digitálnych. Súčasnosť a perspektívy didaktiky 
chémie III. Banská Bystrica  84- 89. 

Linkešová,M. Paveleková, I. (2007). Vybrané kapitoly z chemickej a potravinárskej technológie. Trnava: Trnavská 
univerzita 

Kmeťová, J., Skoršepa, M., Mäčko, P. (2012). Chémia pre 2. ročník gymnázia so štvorročným štúdiom a 6. ročník gymnázia 
s osemročným štúdiom. Bratislava: EXPOL PEDAGOGIKA.  
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AKO SI ŽIJÚ KVASINKY – ALKOHOLOVÉ KVASENIE 
Tematický celok / Téma ISCED / Odporúčaný ročník 
Látky v živých organizmoch / Sacharidy ISCED 3 / 3. ročník 
Ciele 

Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti Žiakom rozvíjané spôsobilosti 

• Samotný pojem „alkoholové kvasenie“ sa nevyskytuje 
vo výkonovom ani v obsahovom štandarde v ŠVP ISCED 
3A, to však nie je dôvodom, aby problematika 
alkoholového kvasenia nebola obsahom chemického 
vzdelávania na gymnáziách. 

• Manipulovať s pomôckami/meracím 
systémom/senzormi/softvérom 

• Pozorovať/merať 

• Interpretovať/formulovať závery 

• Diskutovať/obhajovať výsledky/ argumentovať 

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti  

• Rozumieť podstate alkoholového kvasenia, v nadväznosti na procesy glykolýzy. 

• Dodržiavať zásady správneho a bezpečného zaobchádzania s laboratórnymi pomôckami 

• Vedieť pracovať s počítačovým meracím systémom (senzor na meranie tlaku plynu – manometer, príp. 
iné: senzor na meranie CO2 alebo senzor na meranie pár etanolu). 

Riešený didaktický problém 

Vyhodnotiť vplyv teploty na proces alkoholového (etanolového) kvasenia. 

Dominantné vyučovacie metódy a formy Príprava učiteľa a pomôcky 

• Riadené bádanie (Structured Inquiry) 

• Skupinová forma (3 - 5 žiakov v skupine) 

• počítačový merací systém (senzor na meranie 
tlaku plynu), Erlenmayerova banka, zátka 
s otvorom, sklená rúrka, hadička (zvyčajne 
súčasť senzora), váhy, kadičky, hodinové sklíčko. 

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov 

Zadanie čiastkových úloh (písomné zadanie, ústne otázky) – získanie operatívnej spätnej väzby. 

Formatívne hodnotenie – lístok s otázkami na konci vyučovacej hodiny (posledná otázka). 

 

Autori: Marek Skoršepa, Jarmila Kmeťová 
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AKO SI ŽIJÚ KVASINKY – ALKOHOLOVÉ KVASENIE  

ÚVOD 
Metodiku možno použiť v tematickom celku Látky v živých organizmoch podľa ŠVP ISCED 3A (3. ročník). Samotný pojem 

„alkoholové kvasenie“ sa nevyskytuje vo výkonovom ani v obsahovom štandarde v ŠVP ISCED 3A, to však nie je dôvodom, 

aby problematika alkoholového kvasenia nebola obsahom chemického vzdelávania na gymnáziách. 

PRIEBEH VÝUČBY  

ZAPOJENIE  
Na začiatku je so žiakmi vhodné zopakovať pojmy alkoholy, princípy výroby etanolu, príp. sacharidy. Učiteľ žiakov uvedie 

do riešenej témy (nechá ich prečítať si úvod v pracovnom liste), a v prípade potreby vysvetlí nevyhnutné súvislosti. Žiakov 

rozdelíme do skupín podľa počtu meracích systémov, ktoré máme k dispozícii. Nie je však vhodné, aby v skupine pracovali 

viac ako 3 žiaci. Po uvedení do problematiky a oboznámení s experimentálnymi cieľmi laboratórnej úlohy žiaci najprv vyriešia 

úlohy uvedené v časti SKOR AKO ZAČNEME EXPERIMENTOVAŤ. 

Úloha 1. Napíšte chemickú rovnicu alkoholového kvasenia sacharózy. 

C12H22O11 + H2O → 4 CH3CH2OH + 4 CO2 

Úloha 2. Akú úlohu majú v procese alkoholového kvasenia samotné kvasinky? 

Sú to organizmy, v bunkách ktorých samotný proces alkoholového kvasenia prebieha. 

Úloha 3. Navrhnite, akým spôsobom (príp. akými senzormi) by bolo možné experimentálne sledovať, že alkoholové kvasenie 

naozaj prebieha. 

Odpoveď môžeme očakávať najmä ak v žiaci majú predchádzajúcu skúsenosť so senzormi. Možné odpovede: Sledovaním 

zmien tlaku vznikajúceho CO2 (senzorom tlaku plynu – manometrom), alebo sledovaním zmien koncentrácie vznikajúceho 

CO2 (senzorom na meranie koncentrácie CO2), alebo sledovaním zmien koncentrácie vznikajúceho etanolu (senzorom na 

meranie pár etanolu). 

SKÚMANIE  
Predpokladom úspešnej experimentálnej práce je, že žiaci ovládajú prácu s počítačovým meracím systémom 

a príslušnými senzormi, ktoré si na meranie zvolia. V prípade, že je to ich prvá skúsenosť, je potrebné, aby im učiteľ 

oboznámil a názorne predviedol prácu s týmito zariadeniami. 

Úloha 4. Navrhnite, akým spôsobom by bolo v laboratóriu možné napodobniť teplotné podmienky v jednotlivých 

miestnostiach továrne. 

Možné odpovede: Na dosiahnutie a udržanie potrebnej teploty možno použiť vodné kúpele, podľa potreby 

vytemperované na príslušnú teplotu, resp. chladené ľadom. 

 

Poznámka: 

Na samotné meranie je možné akýkoľvek z vyššie uvedených senzorov (podľa toho, aké máme k dispozícii). 

Najdostupnejší z nich je však pravdepodobne senzor na meranie tlaku plynu. 
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Počas experimentálnej práce je po zmiešaní kvasníc a roztoku sacharózy potrebné pracovať pomerne rýchlo (uzavrieť 

banku, nastaviť čas zaznamenávania na meracom zariadení a spustiť meranie), pretože proces kvasenia začína prebiehať 

prakticky okamžite. 

Pri simulácii rozdielnych teplôt použitím vodných kúpeľov a ľadu, nie je dôležité dodržať presnú teplotu. 

VYSVETLENIE  
Na základe porovnania výsledkov pokusov žiaci určia, pri akej teplote prebieha alkoholové kvasenie najintenzívnejšie. 

Odpovedia pritom na prvú úlohu v časti VYHODNOTENIE VÝSLEDKOV. 

Úloha 5. Pri akej teplote prebiehalo alkoholové kvasenie najintenzívnejšie? Vysvetlite, na základe čoho tak usudzujete. 

Poznámka: 

Pri vysvetľovaní svojho rozhodnutia sa môžu žiaci zamerať najmä na sledovanie strmosti krivky nárastu tlaku, resp. 

koncentrácie CO2 alebo množstvo uvoľneného CO2 v určitom čase. 

ROZPRACOVANIE  
Na záver žiaci definitívne zodpovedajú na úvodnú „výskumnú“ otázku s cieľom poradiť pánovi Slivkovi: 

Úloha 6. Ktorú z miestností poradíte pánovi Slivkoví ako najvhodnejšiu pre jeho zámery? 

 

Ďalšie dve otázky súvisia s overením pochopenia „neočakávaného“ priebehu merania v miestnostiach č. 4 a č. 1: 

Úloha 7. Ako vysvetlíte počiatočný nárast tlaku pri meraní pri teplote 70 °C (miestnosť č. 4)? 

Počiatočný nárast tlaku nie je spôsobený produkciou CO2 kvasinkami, ale zväčšením objemu vzduchu v uzavretej banke 

pri jej zahriatí na teplotu 70 °C. 

Úloha 8. Ako vysvetlíte počiatočný pokles tlaku pri meraní pri teplote 5 °C (miestnosť č. 1)? 

Počiatočný pokles tlaku, podobne ako v predchádzajúcej otázke, nesúvisí s tlakom CO2 produkovaným kvasinkami, ale so 

zmenšením objemu vzduchu v uzavretej banke pri jej ochladení na teplotu 5 °C. 

 

Úlohy časti AK VÁM EŠTE ZOSTAL ČAS (osobitné úlohy) môžu žiaci riešiť aj počas čakania na ukončenie merania (keďže 

jednotlivé merania trvajú 10 – 15 min.): 

Úloha 9. Vypočítajte, koľko gramov etanolu vznikne alkoholovým kvasením 10 g sacharózy. 

Alkoholovým kvasením 10 g sacharózy vznikne 5,4 g etanolu. 

Úloha 10. Aký je rozdiel medzi kvasinkami a kvasnicami? 

Kvasinky sú mikroorganizmy, kým kvasnice (droždie) sú potravinárskym prípravkom, obsahujúcim „potravinárske“ 

kvasinky. 
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HODNOTENIE  
 

SPRÁVNE RIEŠENIA 

Príklad očakávaných výsledkov (pri použití senzora na meranie tlaku plynu): 

 

Najintenzívnejšie prebieha alkoholové kvasenie pri teplote okolo 40 °C, kedy sú kvasinky najaktívnejšie. Pri laboratórnej 

teplote (20 °C) proces kvasenia prebieha pomaly. Pri teplotách nad 60 °C kvasinky hynú, teda alkoholové kvasenie 

neprebieha. Pri nízkych teplotách (0 – 5 °C) kvasinky prežívajú, ale sú takmer neaktívne, teda kvasenie takmer neprebieha. 

 

Úloha 11. Vyplňte nasledujúcu tabuľku. 

Formatívne hodnotenie prebieha pomocou lístka s otázkami na konci vyučovacej hodiny. 

 

3 veci, ktoré som sa dnes naučil. 
 

 

 

2 veci, ktoré považujem za zaujímavé. 
 

 

1 otázka, ktorú mám k tejto téme. 
 

 

POSTREHY A ZISTENIA Z  VÝUČBY 
 

ALTERNATÍVY METODIKY  
• Pri časovom obmedzení môže každá pracovná skupina uskutočniť experiment len pri jednej teplote, pričom na 

záver si všetky skupiny porovnajú svoje výsledky a vyvodia z nich príslušné závery. 

• Môžeme uskutočniť alternatívne merania s inými senzormi, podľa dostupnosti (uvádzame ich vyššie). 
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AKO FUNGUJE BIOLOGICKÁ MEMBRÁNA  
Tematický celok / Téma ISCED / Odporúčaný ročník 

Látky v živých organizmoch ISCED 3A / 3. ročník 
Ciele 

Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti Žiakom rozvíjané spôsobilosti 

• Téma nie je priamo vymedzená v obsahovom ani 
výkonovom štandarde ŠVP ISCED 3A 

• Spoznať funkcie biologickej membrány 

• Manipulovať s pomôckami/meracím 
systémom/senzormi/softvérom 

• Pozorovať/merať 

• Interpretovať/formulovať závery 

• Diskutovať/obhajovať výsledky/ argumentovať 

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti  

• Rozumieť pojmom bunka, biologická membrána, cytoplazmatická membrány, lipidy, zložené lipidy, 
zrážanie reakcie (dôkaz chloridových aniónov), vodivosť elektrolytov 

• Rozumieť podstate a významu biuretovej reakcie 

Riešený didaktický problém 

Pomocou experimentu modelovať funkciu semipermeabilnej membrány. 

Dominantné vyučovacie metódy a formy Príprava učiteľa a pomôcky 

• Riadené bádanie (Structured Inquiry) 

• Skupinová forma (3 - 5 žiakov v skupine) 

• počítačový merací systém (konduktometer), 
elektromagnetická miešačka s miešadielkom, 
roztieračka s roztieradlom, väčšia kadička, 
menšia kadička, veľký lievik so širokou stopkou 
(alebo násypka), skúmavky, pipeta, celofánová 
fólia, gumička do vlasov. 

• NaCl (w% = 10 %), roztok vaječného bielka 
(vaječný bielok zmiešame s vodou približne 
v pomere 1:19), AgNO3 (w% = 5 %), NaOH (w% = 
10 %), CuSO4 (w% = 1 %), destilovaná voda. 

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov 

Zadanie čiastkových úloh (písomné zadanie, ústne otázky) – získanie operatívnej spätnej väzby. 

Formatívne hodnotenie – lístok s otázkami na konci vyučovacej hodiny (posledná otázka). 

 

Autori: Marek Skoršepa, Jarmila Kmeťová 
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AKO FUNGUJE BIOLOGICKÁ MEMBRÁNA  

ÚVOD 
Téma nie je priamo vymedzená v obsahovom ani výkonovom štandarde ŠVP ISCED 3A. Možno ju však využiť 

v tematickom celku Látky v živých organizmoch – lipidy, biologické membrány (3. ročník gymnázia so štvorročným štúdiom) 

a v rámci seminára, ktorý si žiaci volia ako výberový predmet vo vyšších ročníkoch štúdia. Téma môže byť aj obsahom 

rozšíreného počtu hodín pre učebný predmet chémia, ktorý schváli riaditeľ z počtu disponibilných hodín. 

PRIEBEH VÝUČBY  

ZAPOJENIE  
Na začiatku je so žiakmi potrebné zopakovať pojmy biologická membrány, difúzia, biuretová reakcia. Učiteľ žiakov uvedie 

do riešenej témy (nechá ich prečítať si úvod v pracovnom liste). V prípade potreby podrobnejšie vysvetlí súvisiace pojmy: 

bunkové organely, cytoplazmatická membrána a pod. V tejto časti je možnosť uplatnenia medzipredmetových vzťahov 

s biológiou, s témou o bunke. Žiakov rozdelíme do skupín podľa počtu meracích systémov, ktoré máme k dispozícii. Nie je 

však vhodné, aby v skupine pracovali viac ako 3 žiaci. Po uvedení do problematiky a oboznámení s experimentálnymi cieľmi 

laboratórnej úlohy so žiakmi najprv vyriešime úlohy uvedené v časti SKÔR AKO ZAČNEME EXPERIMENTOVAŤ. 

Úloha 1. Z akých zložiek sa skladajú biologické membrány. 

Z fosfolipidovej dvojvrstvy a do nej ponorených bielkovín. V odpovediach môžu byť spomenuté aj ďalšie (minoritné) 

komponenty, napr. oligosacharidy, glykolipidy a pod. 

Úloha 2. Na obrázku v úvode pracovného listu vyznačte hlavné zložky biologických membrán. 

Odpoveď žiakov môže byť napríklad takáto: 

 

Úloha 3. Na dôkaz akých látok sa v laboratóriu používa biuretová reakcia? Aká farebná zmena indikuje pozitívny dôkaz? 

Biuretová reakcia sa používa na dôkaz bielkovín (resp. peptidov), presnejšie na dôkaz peptidovej väzby. V prípade 

pozitívneho dôkazu vzniká fialové sfarbenie roztoku. 

SKÚMANIE  
Predpokladom úspešnej experimentálnej práce je, že žiaci ovládajú prácu s počítačovým meracím systémom 

(konduktometer), a tiež majú skúsenosť s prácou s vodivostnou elektródou (sondou). V prípade, že je to ich prvá skúsenosť, 

je potrebné, aby im učiteľ vysvetlil a názorne predviedol prácu s týmito zariadeniami. 
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VYSVETLENIE  
Na základe výsledkov experimentu (experimentov) žiaci interpretujú získaný grafy (grafy). Riešia pritom úlohy v časti 

VYHODNOTENIE VÝSLEDKOV. 

Úloha 4. Ako sa menila elektrická vodivosť meraného roztoku? 

Elektrická vodivosť sa zvyšovala. 

Úloha 5. Prítomnosť ktorej látky spôsobila túto zmenu? 

Žiaci musia sami prísť na to, že ide o NaCl. 

ROZPRACOVANIE  

Úloha 6. V prípade, že ste po skončení merania realizovali aj kvalitatívne analýzy (bod 9 a 10), ich výsledky zaznamenajte 

do tejto tabuľky.  

Vyhodnotenie tabuľky by malo byť nasledujúce: 

 Vzorka 1: 
reakcia s AgNO3 

Vzorka 2: 
reakcia s NaOH a CuSO4 

vzorky odobraté z kadičky 
 
 

vznikla biela zrazenina AgCl, 
dokazujúca prítomnosť chloridových 
aniónov 

roztok zostáva svetlomodrý, nevzniká 
fialové zafarbenie (negatívna 
biuretová reakcia), dokazuje 
neprítomnosť bielkovín 

vzorky odobraté z lievika 
 
 

vznikla biela zrazenina AgCl, 
dokazujúca prítomnosť chloridových 
aniónov 

vzniklo fialové zafarbenie dokazujúce 
prítomnosť bielkovín (pozitívna 
biuretová reakcia) 

Úloha 7. Vysvetlite výsledky zaznamenané v tabuľke v úlohe č. 6. 

Vysvetlenie je uvedené spolu s pozorovaním v tabuľke v úlohe 6. 

Úloha 8. Napíšte chemickú rovnicu reakcie AgNO3 s NaCl. 

AgNO3 + NaCl → AgCl + NaNO3 

HODNOTENIE  

SPRÁVNE RIEŠENIA 

Príklad očakávaných výsledkov: 
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Úloha 10. Vyplňte nasledujúcu tabuľku. 

Formatívne hodnotenie prebieha pomocou lístka s otázkami na konci vyučovacej hodiny. 

 

3 veci, ktoré som sa dnes naučil. 
 

 

 

2 veci, ktoré považujem za zaujímavé. 
 

 

1 otázka, ktorú mám k tejto téme. 
 

 

POSTREHY A ZISTENIA Z  VÝUČBY 
 

ALTERNATÍVY METODIKY  
• Alternatívne možno metodiku viesť aj ako nasmerované bádanie (Guided Inquiry), teda ponechať žiakov, aby sami 

navrhli postup experimentálneho riešenia, najmä v zmysle návrhu experimentálnej zostavy reprezentujúcej model 

semipermeabilnej membrány. Skúsenosti však ukazujú, že to žiaci bez pomoci učiteľa nedokážu realizovať 

samostatne, najmä ak nemajú predchádzajúce skúsenosti s „otvorenejšími“ formami bádania. 

• Pri časovom obmedzení môžu pracovné skupiny sledovať len prechod NaCl prostredníctvom počítačového 

meracieho systému a nerealizovať napr. kvalitatívne dôkazy (skúška na chloridové anióny prostredníctvom AgNO3, 

dôkaz bielkovín prostredníctvom biuretovej reakcie) 

• Ak máme dostatok času, môžeme zrealizovať inú variantu experimentu: vodivostnú sondu ponoríme do zmesi 

v lieviku. Nebudeme teda merať nárast vodivosti v roztoku v kadičke, ale naopak pokles vodivosti roztoku v lieviku. 

Očakávané výsledky môžu potom vyzerať takto: 

 

Obidva rôzne varianty experimentu môžu byť tiež realizované paralelne, samostatnými pracovnými skupinami 

žiakov, pričom na záver si skupiny porovnajú svoje výsledky. 

• Ďalším zaujímavým spôsobom realizácie experimentu môže byť spojenie oboch vyššie spomínaných variantov do 

jedného experimentu. Samozrejme, vyžaduje to prítomnosť dvoch vodivostných sond na každú pracovnú skupinu. 

POUŽITÁ LITERATÚRA  
SKORŠEPA, M., Vaculčíková, D., Cejpek, K. 2008. Biochemické experimentálne metódy. Banská Bystrica : FPV UMB. ISBN 

978-80-8083-570-5. 
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SACHARIDY 
Tematický celok / Téma ISCED / Odporúčaný ročník 
Látky v živých organizmoch. 
Sacharidy. 

ISCED 3 / 3.ročník 

Ciele 

Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti Žiakom rozvíjané spôsobilosti 

• vysvetliť vzťahy medzi štruktúrou sacharidov a ich 
vlastnosťami 

• rozdeliť sacharidy podľa zložitosti, počtu uhlíkov 
v uhľovodíkovom reťazci a hlavnej funkčnej 
skupiny 

• rozlíšiť rôzne typy vzorcov sacharidov 

• vysvetliť redoxné vlastnosti sacharidov 

• podľa známeho výsledku realizovaného pokusu 
rozlíšiť jednotlivé sacharidy na základe poznania 
ich chemických vlastností 

• Formulovať otázku/problém 

• Formulovať hypotézu, ktorá sa bude testovať 

• Formulovať závery 

• Zdieľať a prezentovať výsledky pred spolužiakmi 

• Diskutovať/obhajovať výsledky/argumentovať 

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti  

• chemické vlastnosti a princíp názvoslovia karbonylových zlúčenín 

• určovanie oxidačných čísel atómov prvkov v redoxných reakciách a ich zápis, oxidovadlo, redukovadlo 

• znalosť štruktúry hydroxylových a karbonylových funkčných skupín 

• chirálny uhlík, stereoizoméria, optická izoméria 

• vzorce glukózy, fruktózy, sacharózy, maltózy, glyceraldehydu  

• čítanie odborného textu a schém s porozumením 

Riešený didaktický problém 

Vedomosti o sacharidoch sa vo výučbe chémie SŠ často obmedzujú na fakty opierajúce sa o pojmy a vzorce. 

Chýba prepojenie medzi nimi. Prax ukazuje, že žiaci majú problém správne aplikovať poznatky, nevedia 

zdôvodniť výsledky realizovaných pokusov, neprepájajú teóriu s praxou. V úlohách  im ponúkame hotové 

vzorce, reakčné schémy a výsledky zrealizovaných pokusov. V riešeniach sa žiaci majú sústrediť na 

zdôvodňovanie pomocou teoretických vedomostí, nachádzať vo vzorcoch a schémach odpovede na 

problémové otázky a argumentovať svoje tvrdenia. 

Dominantné vyučovacie metódy a formy Príprava učiteľa a pomôcky 

• potvdzujúce bádanie 

• riadený rozhovor 

• skupinová forma (5-7 dvojíc žiakov) 

• Počítač s pripojením na internet 
 

Realizovateľné s aj bez použitia digitálnych nástrojov. 

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov 

Aplikovaná úloha formou domácej prípravy. 

Autori: Alena Spišiaková, Zuzana Dzurišinová  
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SACHARIDY 

ÚVOD 
Predložená metodika je po Lipidoch druhou metodikou sady metodík venovaných biochémii v gymnaziálnej chémii. 

PRIEBEH VÝUČBY  
 V školskej praxi je téma sacharidov atraktívna. Žiakom je zo života blízka v podobe mnohých sacharidov ako sú 

glukóza, fruktóza, sacharóza alebo škrob. Na druhej strane je chemická štruktúra týchto prírodných látok a ich chemické 

vlastnosti, ktoré už také jednoduché pre žiakov nie sú. Predkladaný pracovný list je snahou pomôcť žiakom v chápaní 

spojitostí medzi štruktúrou a vlastnosťami, medzi pojmom a prvkami v štruktúre látok. 

EVOKÁCIA (CCA 5  MIN.): 
 V úvode metodika poskytuje žiakom starší (dnes stále používaný) názov sacharidov - uhľohydráty alebo 

karbohydráty. Analýzou názvu odkrývame chemické zloženie tejto skupiny prírodných látok. Na podklade všeobecného 

vzorca odvádzame pomer látkových množstiev uhlíka a vody v molekulách sacharidov. Na súvislosť všeobecného vzorca 

s látkovým zložením poukazuje aj reakcia termického rozkladu sacharidov. V poslednej fáze úvodného textu dávame návod 

na odvodenie všeobecne používaného vzorca pre glukózu, ktorej vzorec je rovnaký pre všetky hexózy (k čomu sa vrátime 

v pracovnom liste neskôr).  

Sú známe aj pod starším názvom uhľohydráty alebo karbohydráty. Pozrite si pozornejšie tento názov. Skladá sa z dvoch 

častí - uhľo/karbo, čo znamená uhlík a hydráty, čo prezrádza súvislosť                                                                                          

s vodou. A keďže voda pozostáva z dvoch prvkov - vodíka a kyslíka,                                                                                              

môžeme tvrdiť, že sacharidy sú organické látky, ktorých molekuly sa                                                                                                         

skladajú z uhlíka, vodíka a kyslíka. Existuje veľa rôznych sacharidov, ale všetky majú rovnaký všeobecný vzorec - Cn(H2O)n , 

ktorý nám prezrádza, koľko atómov uhlíka, vodíka a kyslíka obsahujú. Počty atómov uhlíka a molekúl vody v molekule sa-

charidu určuje hodnota n (         ), ktorú môžeme meniť. Látkové množstvá zastúpeného uhlíka a vody sú však v sacharidoch 

vždy rovnaké. Ak napríklad zvolíme n=6, dostaneme vzorec glukózy C6(H2O)6 známej skôr molekulovým vzorcom v tvare 

C6H12O6. 

UVEDOMENIE SI VÝZNAMU(CCA 35  MIN.): 
 Už  prvá úloha vyžaduje od žiakov aplikáciu znalostí o hydroxyderivátoch a karbonylových zlúčeninách. Zadanie, 

ktoré napovedá farebnosťou častí slov analyzovaných pojmov, žiada zdôvodnenie označenia sacharidov ako skupiny 

polyhydroxyaldehydov či polyhydroxyketónov. Žiaci vyznačujú vo vzorcoch glukózy a fruktózy hydroxylové a karbonylové 

skupiny a do priloženej tabuľky ich zaznamenajú vzorcom, názvom a určia ich počet. Na základe výsledkov slovne sformulujú 

závery. 

Riešenie úlohy 1: Vo vzorcoch glukózy a fruktózy zakrúžkujte a pomenujte všetky funkčné skupiny. Prečo sa sacharidy 

považujú za  polyhydroxyaldehydy či polyhydroxyketóny? 

            glukóza                 fruktóza 

    

 

     

  

 

 

 

Funkčná skupina Počet 

vzorec názov 

OH hydroxylová  5 

CHO aldehydická 1 
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Odpoveď: Sacharidy patria medzi aldehydy/ketóny, lebo vo svojom vzorci obsahujú karbonylovú skupinu                a to buď 

ako aldehydickú skupinu -CHO (v aldehydoch) alebo ketoskupinu =CO (v ketónoch). Zároveň sú vo vzorcoch vo väčšom 

množstve (predpona poly) prítomné hydroxylové skupiny –OH, preto sa označujú ako polyhydroxyaldehydy/ 

polyhydroxyketóny.  

 V druhej úlohe využívame znalosti žiakov o názvosloví organických zlúčenín. Vyžadujeme správne určenie hlavnej 

funkčnej skupiny, očíslovanie uhlíkov hlavného reťazca. Vo vypracovaní druhej úlohy žiaci postupujú analogicky ako v texte, 

ktorý predchádza tejto úlohe. Výsledkom je správna klasifikácia uvedených monosacharidov do skupín podľa počtu uhlíkov 

a charakteristickej skupiny. 

 Glukóza aj fruktóza patria do skupiny tzv. monosacharidov. Ide o najjednoduchšie sacharidy, ktoré môžu vo svojich 

molekulách obsahovať 3 a viac uhlíkov. Podľa toho ich nazývame triózy, tetrózy... Ak obsahujú aldehydickú skupinu, 

nazývame ich aldózy a keď ketoskupinu, tak sú ketózy. Spojením týchto názvov vzniká označenie glukózy ako aldohexózy 

a fruktózy ako ketohexózy. Analogicky postupujte pri vytváraní názvov skupín pre nižšie uvedené vzorce sacharidov. 

Riešenie úlohy 2: Analyzujte zloženie molekúl sacharidov, očíslujte atómy uhlíka a určte hlavnú funkčnú skupinu. Ku každému 

vzorcu sacharidu zapíšte, do akej skupiny patrí. 

a.       b.     c.     d.     

  

 

 

 

 

 

   psikóza                        erytróza                                   ribulóza                                  galaktóza 

a. .ketohexóza....                  b.     .aldotetróza.......                   c.    ..ketopentóza....                 d.     ..aldohexóza..  

 

 V ďalšej časti pracovného listu sa venujeme optickej izomérii a jej spojitosti s chirálnym uhlíkom v štruktúre 

sacharidov. Krátky text opisuje pojem izomérie, definuje chirálny uhlík a jeho označenie. Vysvetľuje možnosť vzniku dvoch 

stereoizomérov na každom chirálnom uhlíku, z čoho sa odvádza vzorec pre určenie počtu všetkých stereoizomérov molekuly 

monosacharidu. Súčasťou textu je aj pojem enantiomérov.  

 Úloha 3 nadväzuje na text. Vyžaduje od žiaka analýzu štruktúry monosacharidu, označenie a určenie počtu 

chirálnych uhlíkov a výpočet stereoizomérov, ktoré monosacharid tvorí. Výsledkom analýzy je zistenie, že monosacharidy 

aldóz a ketóz s rovnakým počtom uhlíkov majú rôzny počet chirálnych uhlíkov aj stereoizomérov. Zistenie musia žiaci 

sformulovať a zdôvodniť. 

 Všeobecný vzorec C6H12O6 môžu mať aj ďalšie sacharidy ako je napríklad molekula fruktózy, ktorej acyklický vzorec 

je nakreslený v úlohe 1. Napriek zhodnému molekulovému vzorcu majú tieto dve zlúčeniny (glukóza a fruktóza) odlišné 

vlastnosti. Tomuto javu hovoríme izoméria. Môžeme povedať, že glukóza a fruktóza sú izoméry.  

 V molekulách monosacharidov nachádzame viacero atómov uhlíka, ktoré majú na každej zo svojich štyroch väzieb 

naviazaný iný substituent. Takýto atóm nazývame chirálny alebo asymetrický (C*). Jeho 

prítomnosť v molekule umožňuje vytvárať 2 stereoizoméry nazývané enantioméry. Sú to 

molekuly so zrkadlovou symetriou, zhodné, resp. odlišné do takej miery ako sa líšia pravá 

a ľavá dlaň. V prírode sa nachádza vždy iba jedna z nich (tá, ktorá zapadá k enzýmu 

zodpovednému za metabolizmus). Počet všetkých stereoizomérov, ktoré môže molekula 

sacharidu vytvoriť, sa dá vypočítať vzorcom 2n, kde n je počet chirálnych atómov uhlíka.  

Riešenie úlohy 3: Vyznačte vo vzorcoch nasledujúcich monosacharidov chirálne atómy uhlíka hviezdičkou. Preškrtnite 

nehodiace sa tvrdenie o type monosacharidu, určte počet chirálnych atómov uhlíka a vypočítajte počet stereoizomérov 

monosacharidu. Porovnajte počet stereoizomérov u aldóz a ketóz s rovnakým počtom uhlíkov a zdôvodnite. 
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              xylóza           xylulóza   

  aldóza/ketóza       aldóza/ketóza 

  počet atómov uhlíka: .5...      počet atómov uhlíka: . 5... 

  počet chirálnych atómov uhlíka: .3...   počet chirálnych atómov uhlíka: . 2... 

  počet strereoizomérov:    .23 = 8...    počet strereoizomérov:.. 22 = 4... 

Zdôvodnenie: V molekulách aldóz je o jeden chirálny atóm uhlíka viac ako v molekulách ketóz s rovnakým počtom atómov 

uhlíka. Vyplýva to z polohy funkčnej skupiny v uhlíkovom reťazci monosacharidov. To je tiež dôvod, prečo majú aldózy 

dvakrát viac stereizomérov ako ketózy. 

 Nasledujúci text oboznamuje žiaka s obsahom pojmu optická aktivita, ľavotočivosť a pravotočivosť, racemická 

zmes. Tu nechávame priestor učiteľovi, ktorý môže zaradiť ďalšie príklady enantiomérov a vysvetliť pojem racemická zmes, 

jej inaktívnosť. V závere žiakov vystríhame, aby si nezamieňali ľavotočivosť a pratočivosť monosacharidov s ich príslušnosťou 

do D a L radu sacharidov. Opäť je tu priestor pre učiteľa, ktorý môže upozorniť na to, že typ otáčavosti sacharidu určujeme 

experimentálne, zatiaľ čo príslušnosť do D a L radu sa dá určiť zo štruktúrneho vzorca sacharidu.  

Problematika zaradenia sacharidov do D a L radu je tiež obsahom nasledujúcej úlohy 4. Je zostavená tak, aby žiak na základe 

porovnania štruktúry D a L glyceraldehydu samostatne sformuloval pravidlá, podľa ktorých pri klasifikácii sacharidov do 

príslušného radu postupujeme.  

 Sacharidy sú látky, ktorým sa pripisuje optická aktivita, schopnosť látok otáčať rovinou polarizovaného svetla. Ak 

opticky aktívna látka otáča rovinu polarizovaného svetla doľava, označuje sa táto skutočnosť pred jej názvom znamienkom 

mínus (-), ak doprava, znamienkom plus (+). Molekuly 2 enantiomérov sa líšia iba tým, v akom smere otáčajú touto rovinou- 

jeden z nich ju otáča doľava a druhý o ten istý uhol doprava. Z tohto dôvodu, ak vytvoríme ekvimolárnu (pomer látkových 

množstiev je 1:1) zmes 2 enantiomérov, dostaneme opticky neaktívnu, tzv. racemickú zmes. 

           Pravotočivosť a ľavotočivosť nesúvisia s D a L radom sacharidov! 

Riešenie úlohy 4: Najjednoduchšou aldózou je glyceraldehyd. Práve jeho štruktúra je základom pre zaradenie sacharidu do 

D alebo L radu. Pozorne si prezrite vzorce D- aj L-glyceraldehydu, dopíšte chýbajúce údaje do nedokončených viet 

a sformulujte pravidlo, podľa ktorého sa sacharidy zaraďujú do príslušného radu.  

Číslom 1 je označený ..karbonylový/aldehydický.. atóm uhlíka. 

V glyceraldehyde sú ..3. atómy uhlíka.  

Chirálny atóm uhlíka s najvyšším lokantom (posledný) má číslo.2.. 

Hydroxylová skupina -OH sa na poslednom chirálnom atóme uhlíka  

nachádza: v L-glyceraldehyde ..vľavo... 

          v D-glyceraldehyde ..vpravo...                                                 L-glyceraldehyd   D-glyceralehyd 

Pravidlo: Zaradenie do D alebo L radu sacharidov zohľadňuje poloha -OH skupiny na poslednom chirálnom atóme uhlíka. 

Ak sa skupina nachádza vpravo, sacharid zaradíme do D radu, ak naľavo, tak ho zaradíme do L radu. 

 

 Úloha 5 ponúka 6 rôznych vzorcov monosacharidov. Výsledkom jej riešenia je na základe analýzy polohy -OH 

skupiny na poslednom chirálnom atóme uhlíka rozhodnúť o príslušnosti sacharidu do D alebo L radu. 

Riešenie úlohy 5: Nasledujúce vzorce sacharidov rozdeľte podľa príslušnosti do D alebo L radu. 

a.                             b.                                  c.                           d.                              e.                                f. 
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D-rad ..a, c, e, f....................... L-rad  ..b, d................... 

 

 Druhá časť pracovného listu sa venuje chemickým vlastnostiam sacharidov. V úvode riešime princíp cyklizácie 

Fischerovho acyklického vzorca monosacharidov na cyklický Haworthov vzorec. Hoci táto časť problematiky sacharidov 

nemusí byť na hodinách preberaná, rozhodli sme sa zaradiť ju, pretože úzko súvisí s chemickými vlastnosťami 

monosacharidov. V ponúkanej schéme sú farebne odlíšené atómy a atómové skupiny, ktoré spolu buď reagujú alebo je ich 

poloha podstatná pre správne zapísanie danej formy vzorca monosacharidu. Sme presvedčení, že žiaci sú schopní na základe 

rozboru schémy a sprievodného textu porozumieť princípu prechodu acyklickej formy na formu cyklickú. Problémom môže 

byť čas. Odporúčame venovať sa tejto problematike ešte predtým než siahnete po pracovnom liste alebo ponechať tento 

problém na domácu úlohu. 

 Vďaka prítomnosti reaktívnej karbonylovej skupiny a tiež skupiny hydroxylovej v molekulách monosacharidov je 

možná vnútromolekulová adícia vodíka na karbonylovú skupinu, pričom vzniká poloacetál. Túto reakciu už poznáte z učiva 

o aldehydoch a ketónoch. V nasledujúcej schéme sú vyznačené rovnakou farbou časti vzorcov glukózy, ktoré spolu súvisia. 

Pokúste sa na ich základe doplniť text v nasledujúcej úlohe.  

Riešenie úlohy 6: Pomocou schémy popisujúcej odvodenie cyklickej formy D-glukózy doplňte výrazy hydroxylová skupina , α, 

β, L, D,  pod, nad, Haworthov, vodíka, poloacetálový hydroxyl, chirálneho, anoméry, pyranózový do nasledujúceho textu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozrite si krátke animácie, ktoré približujú tento proces na: 

http://www.studiumbiochemie.cz/organika3.html 

 V ďalšej časti sa budeme zaoberať redoxnými vlastnosťami sacharidov. Nasledujúci pokus môže učiteľ zaradiť reálne 

v podmienkach školského laboratória alebo ako pokus virtuálny, sledovaný prostredníctvom videa na internete, napríklad: 

https://www.youtube.com/watch?v=lZ_0MkUzdbo 

 V úlohe 7 popisujeme postup a výsledky reálneho žiackeho pokusu. Úlohou žiakov je na základe vedomostí 

o redoxných vlastnostiach sacharidov identifikovať látku/reaktant podľa výsledku pokusu. Úloha poskytuje žiakom zápis 

chemického deja chemickou rovnicou, ktorá bude predmetom ďalšieho skúmania s cieľom odhaliť podstatu redoxných 

zmien. Na príklade Fehlingovej skúšky dvoch monosacharidov a dvoch disacharidov opakujeme tieto pojmy a dávame do 

súvisu redukčné vlastnosti sacharidov s prítomnosťou poloacetálovej skupiny v štruktúre molekúl sacharidov. Úloha 

vyžaduje aj znalosť cyklických vzorcov sacharidov, ktoré si môžu žiaci buď odvodiť sami alebo nájsť na internete, či vhodnej 

literatúre a to aj formou domácej prípravy na hodinu. Toto rozhodnutie ponechávame na učiteľovi.  

 Aldehydy a ketóny sú skupinou derivátov uhľovodíkov, ktoré majú redoxné vlastnosti. Využite tieto vedomosti pri 

riešení ďalšej úlohy.  

Riešenie úlohy 7: V laboratóriu žiaci uskutočnili chemický pokus podľa vypracovaného postupu. Výsledky a priebeh pokusu 

znázorňujú obrázky. Analyzujte získané výsledky a odpovedzte na otázky. 
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Pri tvorbe cyklickej formy monosacharidu dochádza 

k adícii atómu vodíka hydroxylovej skupiny  posledné-

ho chirálneho atómu uhlíka na  atóm kyslíka karbony-

lovej skupiny. Vzniká poloacetálový hydroxyl. Pôvod-

ne karbonylový atóm uhlíka sa stáva novým chirálnym 

centrom, na ktorom môžu vzniknúť dva izoméry, tzv. 

anoméry. Ak je poloacetál na rovnakej strane ako bola 

hydroxylová skupina na poslednom chirálnom atóme 

uhlíka, hovoríme o α-anomére, ak je na strane opač-

nej, potom ide o β- anomér. Pri prepise polocyklic-

kého Tollensovho vzorca na cyklický Haworthov sa 

substituenty zapísané vpravo znázorňujú pod rovinu 

cyklu a zapísané vľavo zasa nad rovinu cyklu. Pri 

monosacharidoch D-radu sa skupina primárneho hy-

droxylu- CH2OH zapisuje nad a pri monosacharidoch L 

-radu pod rovinu cyklu. Cyklus glukózy nazývame 

pyranózový. 
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Postup: Pripravte si štyri skúmavky a označte ich číslami 1-4. Do skúmaviek nalejte postupne 2 cm3 roztoku fruktózy, glukózy, 

sacharózy a maltózy (pozri obrázok). Z pripraveného roztoku Fehlingovho činidla pridajte do každej skúmavky 4 cm3 a vložte 

ich do  vodného kúpeľa. Pozorujte zmeny v skúmavkách. 

 

1. fruktóza 

2. glukóza 

3. sacharóza 

4. maltóza 

 

             + 

 

Výsledkom žiackeho pokusu bolo dosiahnutie farebnej zmeny v troch skúmavkách. V jednej zo štyroch vzoriek však 

k viditeľným zmenám nedošlo. 

        Princíp Fehlingovej skúšky:   

a) Rozhodnite, k akým typom reakcií môžeme zaradiť princíp Fehlingovej skúšky ak viete, že produktom reakcie je tuhý 

oxid meďný.             ....zrážacie reakcie............................................................................... 

b) V reakcii dochádza k zmene oxidačného čísla atómu uhlíka v charakteristickej skupine. Nájdite a do chemickej 

rovnice zapíšte oxidačné čísla ďalšieho atómu prvku, ktorý sa vyznačuje rovnakou vlastnosťou. dochádza k zmenám 

oxidačných čísel atómov Cu, čo je vyznačené v chemickej rovnici princípu Fehlingovej skúšky 

Ako nazývame takéto chemické reakcie? ..reakcia  je redoxná .. 

c) Zakreslite v chemickej rovnici redoxné páry a zapíšte polreakcie oxidácie a redukcie.    

 

Odpoveď: ............. R-CHO + 2Cu(OH)2                   R-COOH + Cu2O + 2H2O........................................ 

polreakcia oxidácie:  ......C+I- 2e-                C+III............................................................................. 

polreakcia redukcie:  ...... 2Cu+II+ 2e-                2Cu+I.................................................................... 

redukovadlom je  ...... R-CHO.(sacharid).............., oxidovadlom je .... Cu(OH)2..................... 

d) Čo dokazuje farebná zmena zaznamenaná v troch skúmavkách? Akú úlohu tu zohral sacharid? Modrá farba 

roztoku meďnatej soli sa zmenila na hnedo-oranžovú farbu vznikajúcej zrazeniny Cu2O. Meď sa redukovala 

sacharidom, ktorý preukázal redukčné vlastnosti. ......................................................................................... 

e) Do akej skupiny sacharidov (podľa počtu monosacharidových jednotiek) patria cukry použité v tomto pokuse? 

- glukóza (2) patrí k ..monosacharidom...  - fruktóza (1) patrí k . monosacharidom....... 

- sacharóza (3) patrí k . disacharidom......  - maltóza (4) patrí k ..... disacharidom........... 

f) Priraďte k jednotlivým sacharidom ich cyklické vzorce (použi čísla, ktorými boli očíslované ich skúmavky v pokuse) 

a vyznačte v ich štruktúre tú časť, ktorá je zodpovedná za pozitívny priebeh Fehlingovej skúšky. 

 

 

     

 

   

  

 

g) Ako nazývame vyznačenú časť vzorcov?......poloacetálový hydroxyl................................................................ 

OHOCuOOHCROHCuHOCR
IIIIIII

222 2)(2 ++−→+−
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h) Doplňte do obrázka (pod postupom) názvy sacharidov tak, aby správne znázorňovali dosiahnuté výsledky. Žiaci 

doplnia do obrázkov chýbajúce názvy sacharidov. Do prvého obrázku patria názvy troch redukujúcich cukrov – 

glukózy, fruktózy a maltózy, do druhého neredukujúcej sacharózy. 

i) Prečo nenastala rovnaká farebná zmena aj v tretej skúmavke?..lebo v štruktúre sacharózy nie je prítomný 

poloacetálový hydroxyl. Pri kondenzačnej reakcii glukózy a fruktózy boli použité obidva poloacetály monosacharidov 

na vytvorenie 1,2-O-glykozidovej väzby. Ako vedľajší produkt tejto reakcie vznikla voda. ............ 

 

Obsahové zameranie úlohy 8 je nad rámec povinného učiva, preto sme ho koncipovali ako úlohu pre šikovné hlavičky. Úloha 

je určená žiakom so záujmom o chémiu a nie je povinnou úlohou tohto pracovného listu 

 

PRE ŠIKOVNÉ HLAVIČKY ☺ 

Riešenie úlohy 8: Redoxné vlastnosti monosacharidov overené pokusom zapíšte chemickými rovnicami. Produkty aj 

reaktanty reakcií pomenujte. 

 Úloha 8 vyžaduje od žiakov prepojenie vedomostí o karbonylových zlúčeninách s vedomosťami o reakciách 

organických zlúčenín. Vzhľadom na obťažnosť zdôvodnení odporúčame použiť princíp riadeného bádania. 

 V úlohe 8a žiaci zdôvodnia možnosť oxidácie aj redukcie glukózy prítomnosťou aldehydickej skupiny, resp. skupiny 

-OH primárneho hydroxylu. Nechávame na zváženie učiteľovi informáciu o oxidačných činidlách.  

 

 

 

  

   

     

 

 

             

        

 

 

 

 

      

 

 

 

 Úloha 8b poskytuje náučný text, ktorý vysvetľuje problematiku oxidácie ketónov. Pri zdôvodnení redoxných 

vlastností fruktózy žiaci narazia na problém. V molekule fruktózy je ketoskupina, ktorá so slabými oxidačnými činidlami ako 

je brómová voda (použitá pri oxidácii glukózy) nereaguje. Je potrebné žiakom vysvetliť, že aj ketóny môžu oxidovať. Musíme 

však použiť silnejšie oxidačné činidlá (konc. HNO3) a dochádza k štiepeniu uhlíkového reťazca molekuly. Pri zápise schémy 

oxidácie fruktózy odporúčame ozrejmiť tieto skutočnosti riadeným rozhovorom. Zároveň zopakujeme so žiakmi rozdiel 

medzi produktami redukcie aldehydov a ketónov - vznik primárnych a sekundárnych alkoholov. Upozorňujeme, že pri 

redukcii fruktózy vzniká na druhom uhlíku chirálne centrum, ktoré umožňuje vznik zmesi dvoch izomérov. Naša schéma 

obsahuje ako produkt redukcie fruktózy D-sorbitol. Druhým možným produktom je D-manitol, ktorý je jeho epimérom (líši 

sa iba polohou –OH skupiny na druhom uhlíku). Pri riešení tejto úlohy môžeme žiakom odporučiť vhodnú literatúru (6, 7, 8) 

alebo internet.  

kyselina  glukónová                                                                                                        

 

redukcia 

Hg, Na, H2O 

glucitol/sorbitol                                                                               

  

kyselina  glukurónová  

kyselina  glukárová                                                                                                        
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         Na oxidáciu sacharidov používame oxidačné činidlá. Pri oxidácii aldehydovej skupiny –CHO sa bežne používa brómová 

voda. Ak ju použijete v snahe oxidovať ketózy, reakcia neprebehne. Vieme, že riadenou oxidáciou aldehydov môžeme 

pripraviť karboxylové kyseliny. Môžu oxidovať aj ketóny? Odpoveď znie: áno. Na oxidáciu ketónov však potrebujeme 

extrémnejšie podmienky, silnejšie oxidačné činidlá. Výsledkom je štiepenie uhľovodíkového reťazca ketónov.  

Na oxidáciu fruktózy sa používa kyselina dusičná. Dochádza k rozštiepeniu reťazca ketózy medzi 2. a 3. uhlíkom a následnej 

oxidácii jej uhlíkových koncov.  To je dôvod, prečo pri oxidácii fruktózy vznikajú dva produkty s  nižším počtom uhlíkov ako 

mal pôvodný sacharid. Oxidáciou atómu uhlíka pôvodnej karbonylovej skupiny fruktózy vzniká z jedného zvyšku po 

rozštiepení monokarboxylová kyselina.  Druhý zvyšok sa oxiduje na oboch krajných uhlíkoch, vzniká dikarboxylová kyselina. 

 

b)  

    

  

               

            

     

 

 

 

 

    

REFLEXIA (CCA 5  MIN.): 
Na konci pracovného listu je zaradená úloha, ktorá prepája teóriu s praxou. Poukazuje na proces fermentácie glukózy a jej 

využitie v každodennom živote. Úlohou žiakov je zapísať reakčné schémy fermentácie glukózy v prítomnosti kvasiniek 

alkoholového a mliečneho kvasenia. Úloha je koncipovaná ako domáce zadanie. 

Domáca úloha 

 Glukóza je potrebná aj pri fermentačných procesoch výroby alkoholu, či kvasenej kapusty. Kvasenie glukózy až na  

alkohol umožňujú kvasinky alkoholového kvasenia. Pri kvasných procesoch pomocou baktérií mliečneho kvasenia môžeme 

vyrobiť nielen kyslú kapustu ale aj jogurty a ďalšie výrobky s obsahom kyseliny mliečnej. A to stále nie je všetko. Je 

zodpovedná aj za to, že máte „svalovicu“ keď to preženiete s cvičením a vaše svaly „dostanú zabrať“. Práve vtedy totiž vaše 

svaly potrebujú veľa energie z glukózy, ktorú nachádzajú v glykogéne, polysacharide vystavanom z glukózy.  

Riešenie úlohy 9: Napíšte rovnice alkoholového a mliečneho  kvasenia glukózy. 

alkoholové kvasenie glukózy: ... 252

sin

6126 22 COOHHCOHC kykva +⎯⎯⎯ →⎯  

 

mliečne kvasenie glukózy... ⎯⎯⎯ →⎯ kykvaOHC sin

6126 2 

 

 

POSTREHY A ZISTENIA Z  VÝUČBY 
Metodika je vhodná na zopakovanie stredoškolského učiva o sacharidoch tak na gymnáziu ako aj na SOŠ. Je možné ju 

realizovať aj dištančnou formou. Vzhľadom na rozsah učiva (aj úloh pracovného listu) je vecou rozhodnutia učiteľa akú 

hodinovú dotáciu zvolí. Ak hodine predchádza domáca príprava žiakov spočívajúca v zopakovaní/preštudovaní/vypísaní si 

C
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redukcia oxid., k. HNO3 
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vzorcov používaných sacharidov, je možné realizovať metodiku na 1 vyučovacej hodine. Ak túto problematiku riešime na 

hodine samotnej, na realizáciu metodiky sú potrebné 2 vyučovacie hodiny. 

ZDROJE: 
1. Kmeťová, J., Skoršepa, M., Vydrová, M. (2011). Chémia pre 3. ročník gymnázií. Martin: Vydavateľstvo Matice slovenskej 

2. D-glukosa-odvození cyklické formy, z 

http://www.studiumbiochemie.cz/materialy/organika/glukosa/Animace1_HTML5%20Canvas.mp4 

3. Reducing and Non-reducing Sugars, z  https://www.youtube.com/watch?v=lZ_0MkUzdbo 

4. Přírodní látky- Sacharidy, z http://www.studiumbiochemie.cz/prirodni_latky.html#1 

5. CHEM BRAINS: Biomolekules Five Marks, z https://chem-brains.blogspot.com/2012/04/biomolecules-five-marks.html 

6. Structure of fructose z, 

https://books.google.sk/books?id=WUxLAgAAQBAJ&pg=PA465&lpg=PA465&dq=fructose+trihydroxy+glutaric+acid&sourc

e=bl&ots=E7WpT7vcQ_&sig=ACfU3U29dsOHPe8eZH6F_kiLwETncySFg&hl=en&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=fructose

%20trihydroxy%20glutaric%20acid&f=false 

7. Hrnčiar,P. (1982).Organická chémia. Bratislava: SPN 

8. Dobrota, D. (2012). Lekárska biochémia. Martin: Vydavateľstvo Osveta, s.r.o. 
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LIPIDY 
Tematický celok / Téma ISCED / Odporúčaný ročník 
Látky v živých organizmoch. 
Lipidy. 

ISCED 3 / 3.ročník 

Ciele 

Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti Žiakom rozvíjané spôsobilosti 

• Opísať  vzťahy medzi štruktúrou lipidov a ich 
vlastnosťami. 

• Porovnať vlastnosti lipidov s nasýtenými 
a nenasýtenými karboxylovými kyselinami. 

• Opísať chemické vlastnosti lipidov. 

• Rozlíšiť deje žltnutie tukov a stužovanie tukov na 
základe opisu podstaty chemického deja a zapísanej 
schémy deja. 

• Napísať  vzorec vosku na základe opisu karboxylovej 
kyseliny a alkoholu. 

• Experimentálne overiť správanie sa mydla v tvrdej 
a mäkkej vode. 

• Vysvetliť podstatu správania sa mydla v tvrdej 
a mäkkej vode. 

• Rozlíšiť štruktúrne vzorce acylglycerolu, vosku, 
fosfolipidu a sterolu. 

• Opísať zloženie biomembrán. 

• Formulovať otázku/problém. 

• Formulovať hypotézu, ktorá sa bude testovať. 

• Formulovať závery. 

• Zdieľať a prezentovať výsledky pred spolužiakmi. 

• Diskutovať/obhajovať výsledky/argumentovať. 

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti  

• Poznať pojmy nasýtený, nenasýtený, lineárny uhľovodík. 

• Rozlíšiť geometrické izoméry. 

• Vedieť, čo sú estery, vyznačiť esterovú väzbu. 

• Napísať vzorec glycerolu. 

• Poznať názvy  vyšších karboxylových kyselín – palmitová, stearová, olejová, linolová kyselina. 

• Poznať pojmy oxidácia, hydrolýza a hydrogenácia. 

• Poznať pojmy hydrofóbny a hydrofilný. 

Riešený didaktický problém 

Žiaci majú problém aplikovať poznatky z predchádzajúcich ročníkov v komplexných či bádateľských úlohách, 

často nevedia využiť výsledky realizovaných pokusov pri riešení úloh a nevidia využitie teórie v praxi. Učebnica 

chémie ponúka žiakom hotové vzorce, reakčné schémy a zrealizované pokusy aj s ich výsledkami. Predkladáme 

žiakom súbor úloh, v ktorých majú hľadať súvislosti a odpovede. 

Dominantné vyučovacie metódy a formy Príprava učiteľa a pomôcky 

• potvrdzujúce bádanie 

• skupinová forma (5-7 dvojíc žiakov) 

 

• Počítač s pripojením na internet 
 

Realizovateľné s aj bez použitia digitálnych nástrojov. 

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov 

Sebahodnotiaca karta 

Autori: Zuzana Dzurišinová, Alena Spišiaková 
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LIPIDY  

ÚVOD  
Metodika Lipidy je prvou zo štvorice metodík z biochémie, v ktorých sú teoretické úlohy zamerané na hľadanie 

súvislostí štruktúry biomolekúl s ich vlastnosťami. Pracovný list obsahuje aj komplexné a bádateľské úlohy. Pri 

riešení ktorých žiaci využívajú to, čo sa naučili o chemických väzbách, o kinetike a priebehu reakcií a o typoch reakcií 

v nižších ročníkoch. Predpokladáme, že ak žiaci objavia súvislosti medzi jednotlivými pojmami, učivo si ľahšie 

a dlhodobejšie zapamätajú.  

PRIEBEH VÝUČBY  
Metodika využíva 5E model vyučovania.  

ZAPOJENIE (CCA 3  MIN.): 
Úvod môže patriť krátkej diskusii o tom, čo je zdravšie - margaríny alebo maslo. Prečo sa vyrábajú margaríny 

z rastlinných olejov? Čo sú transmastné kyseliny? Konzumovať alebo nekonzumovať tuky? Potrebuje človek prijímať 

v potrave tuky? A aké? 

Môžeme sa inšpirovať článkami ako: https://invivomagazin.sk/maslo-vs.-margariny,-veda-vs.-reklama_302.html  

Na úvod ponúkame žiakom krátky článok o tukoch, v ktorom sme použili viacero cudzích pojmov známych aj z rôznych 

reklám. Zámerom je ukázať žiakom, že za pojmami sa skrýva chemická podstata, ktorú poznajú z predchádzajúcich hodín 

chémie. 

Zdravé tuky? 

Počas mnohých rokov si ľudia tvrdohlavo mysleli, že tuky sú pre telo zlé a preto sa ich snažili zo stravy vynechať. Napriek 

tomu sa nestali zdravšími.  Možno preto, lebo sa okrem tých nezdravých tukov zbavili aj  tých zdravých. Pre ľudské zdravie 

majú obrovský význam mononenasýtené aj polynenasýtené mastné kyseliny. Mnohé z nich sú esenciálne.  Do tejto 

kategórie radíme aj známe omega-3, omega-6 a omega-9 mastné kyseliny. Tie nájdeme v rastlinných olejoch, ale aj 

v rybom tuku. V poslednej dobe ich radíme k vitamínom F (fatty). 

Čo sú to často spomínané omega-3 (-3) či omega-6 (-6) mastné kyseliny? 

Nájdeme v štruktúre týchto látok odpovede na otázku, či sú tuky zdravé? 

 

V prvej úlohe sa zamierame na štruktúru karboxylových kyselín. Žiaci v každej podotázke objavia (prípadne si zopakujú) 

niektorú z vlastností karboxylových kyselín – dlhší reťazec (zvyčajne 14 a viac atómov uhlíka), lineárny reťazec, párny počet 

atómov uhlíka, dvojitá väzba v usporiadaní cis-. Žiaci odhalia, čo znamená omega-3nenasýtená kyselina a esenciálna 

kyselina. Zistia, že počet nenasýtených väzieb má vplyv na teplotu topenia jednoduchého lipidu.  

SKÚMANIE  (CCA 10  MIN.): 

Úloha 1. Lipidy sú estery vyšších karboxylových kyselín a alkoholov. V nasledujúcich úlohách sa sústredíme na štruktúru 

tých karboxylových kyselín, ktoré sú súčasťou tukov – ich štruktúra má zvyčajne vplyv na funkciu lipidu v živých 

organizmoch. 

a. Priraďte názvy karboxylových kyselín k vzorcom a rozdeľte ich na nasýtené, mononenasýtené 

a polynenasýtené. 
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b. Vyššie mastné kyseliny v svojich molekulách obsahujú zvyčajne určitý počet atómov uhlíka a typ reťazca. 

Vyberte vzorce kyselín, ktoré môžu byť súčasťou tukov a vytvorte pravdivé tvrdenie výberom správneho 

slova. 

 

   

 

 
Vyššie mastné kyseliny v svojich molekulách obsahujú zvyčajne párny/nepárny počet atómov uhlíka 

a lineárny/rozvetvený typ reťazca. 

c. Omega-3 mastné kyseliny hrajú dôležitú úlohu pri správnej tvorbe bunkových membrán a ovplyvňujú 

mnohé metabolické procesy v našom tele. Vysvetlite na základe znázorneného číslovania reťazca 

(e)ikozapentaénovej kyseliny, čo znamená z pohľadu štruktúry označenie  omega-3 nenasýtená kyselina 

    

  Vysvetlenie: ide o spôsob číslovania od tzv. omega konca (nie od uhlíka karboxylovej 

skupiny) – mnohé mastné kyseliny majú v pozícii omega-3 nenasýtené väzby  

d. Spomínané omega-3 mastné kyseliny patria medzi esenciálne mastné kyseliny, čo znamená, že si ich naše 

telo nevie vyrobiť. Preto je dôležité zabezpečiť dostatočný príjem esenciálnych kyselín v strave, najmä 

kvôli ich pozitívnym účinkom na správne fungovanie viacerých orgánov. Vyberte z ponuky kyselín tie, 

ktoré považujeme za esenciálne. 

    

  

e. Počet nenasýtených väzieb a dĺžka reťazca mastných kyselín podmieňujú teplotu topenia. Zoraďte 

nasledujúce kyseliny podľa rastúcej teploty topenia (1 priraďte mastnej kyseline s najnižšou teplotou 

topenia) a následne vytvorte pravdivé tvrdenie výberom správneho slova. 

       

 Čím je reťazec kratší/dlhší a čím menej/viac nenasýtených väzieb sa nachádza v molekule mastnej kyseliny, tým je 

teplota topenia nižšia/vyššia. 

2 1 3 
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f. Rovnako ako mnoho biomolekúl, aj mastné kyseliny, v ktorých  je prítomná dvojitá väzba, tvoria izoméry. 

Vyberte z dvojice tú kyselinu, ktorá sa prirodzene nachádza v rastlinných olejoch. O aký typ izomérie ide? 

     

   cis-izomér      trans- izomér 

  Typ izomérie: priestorová konfiguračná geometrická (cis-, trans- izoméria) ............................. 

 

VYSVETLENIE (CCA 17  MIN.): 
V nasledujúcej úlohe žiaci riešia štruktúru acylglycerolov a spôsob ich štiepenia v ľudskom organizme. Pozornosť žiakov 

sústredíme na esterovú väzbu. V rôznej literatúre a na internete ju nájdeme vyznačenú rôzne. Odporúčame v tejto časti 

zopakovať so žiakmi pojem esterifikácia, prípadne ako vznikajú estery. 

Úloha 2. Triacylglyceroly (v medicíne používaný názov triglyceridy) sú lipidy, ktoré sa 

nachádzajú v živočíšnych tkanivách (zásobný tuk)  a rastlinných pletivách (plodoch 

a semenách).  

a. Vyznačte v molekule triacylglycerolu esterové väzby. 

 

b. Pri trávený tukov v organizme dochádza k štiepeniu esterových väzieb acylglycerolov pomocou enzýmov. 

Nasledujúca schéma znázorňuje tento dej. Vpíšte do okienok správne pojmy z ponuky. 

         

 

 

 

 

 

 

Poznámka:  

Pri riešení úlohy 2b) upozornime žiakov na to, že ponuka pojmov je väčšia, ako počet prázdnych políčok – pojem 

dehydratácia je v úlohe zaradený preto, aby názov reakcie žiak neurčil jednoznačne. 

 

V nasledujúcich úlohách sa zameriame na chemické vlastností acylglycerolov – ako stužovanie tukov, žltnutie tukov 

a zmydelňovanie. Úloha 3 vyžaduje od žiakov pochopenie podstaty stužovania a žltnutia tukov. Poskytuje im zápis týchto 

dejov chemickou rovnicou a popis chemických premien, ku ktorým pri nich dochádza. Úlohou žiakov je správne pospájať 

pojem s jeho charakteristikou a chemickou rovnicou, ktorá ho vystihuje. Aby úloha bola menej náročná, niektoré atómy sú 

vyznačené červenou, aby sme upriamili pozornosť žiakov na podstatu deja. 

hydrolýza 

mastná kyselina diacylglycerol triacylglycerol voda 

produkty reaktanty 

HYDROLÝZA 

PRODUKTY 

REAKTANTY 

DIACYLGLYCEROL 

TRIACYLGLYCEROL 

MASTNÁ KYSELINA 

DEHYDRATÁCIA 
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Úloha 3. Nežiaducou vlastnosťou tukov je ich tuchnutie na vzduchu, čo sa prejavuje ich žltnutím. Oleje sa zase vyznačujú 

malou stálosťou, trvanlivosťou. Spojte správne čiarami pojmy, opis deja a zápis deja. 

 

 

 

 

 

 

 

Kým v úlohe 2b preukázali žiaci vedomosti o kyslej hydrolýze lipidov, v nasledujúcej úlohe upriamime ich pozornosť na 

hydrolýzu alkalickú, zmydeľňovanie. Úlohou žiakov je analyzovať vyššiu mastnú kyselinu v triacylglycerole a doplniť 

produkt – sodnú soľ vyššej mastnej kyseliny, mydlo. Ide o to, aby žiaci rozumeli – často mechanicky naučenému spojeniu 

pojmov – alkalická hydrolýza.  

 

Úloha 4. Tuky a oleje sú základnými surovinami v procese výroby mydla. Z chemického hľadiska ide o alkalickú hydrolýzu – 

štiepenie esterových väzieb roztokom hydroxidu sodného alebo draselného. Doplňte produkt opisovaného deja, 

produkt pomenujte. 

 

ROZPRACOVANIE (CCA 10  MIN.): 
V tejto časti metodiky predkladáme žiakom opisované pokusy. V prvom pokuse - v úlohe 5 je opísaná rozpustnosť 

tukov v rôznych rozpúšťadlách. Žiaci majú na základe typov väzieb v tukoch vysloviť predpoklad o ich rozpustnosti vo vode, 

v alkohole a chloroforme. Žiakom môžeme pomôcť tým, že im prezradíme, že chloroform je nepolárne rozpúšťadlo. 

Prípadne si túto informáciu vyhľadajú na internete či v dostupnej literatúre alebo aj v chemických tabuľkách. 

Úloha 5. V laboratóriu žiaci skúmali rozpustnosť lipidov v rôznych rozpúšťadlách. Do dvoch skúmaviek dali rovnaké 

množstvo oleja. Do prvej skúmavky pridali vodu, do druhej chloroform. Skúmavky dôkladne pretrepali a nechali 

stáť asi minútu. Obrázok znázorňuje výsledok pokusu. Označte skúmavku, v ktorej je voda a v ktorej je 

chloroform. Vysvetlite. 

Vysvetlenie: Lipidy ako nepolárne makromolekuly sú rozpustné 

v nepolárnych rozpúšťadlách, čo spomedzi uvedených je iba 

chloroform. Vo vode sú lipidy rozpustné minimálne.  

 

 
chloroform 

voda 

STUŽOVANIE TUKOV 

ŽLTNUTIE TUKOV Katalyzovaná hydrogenácia = 

adícia vodíka 

Oxidácia na dvojitých 

väzbách, štiepenie reťazca 
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V nasledujúcej úlohe sa vrátime k téme mydla. Ide o opisovaný myšlienkový pokus. Ak čas dovolí, môžu ho žiaci reálne 

urobiť (pokus je vhodný aj ako domáci pokus).  

Úloha 6. V ďalšom pokuse žiaci skúmali pracie účinky mydla v rôznom type vôd. Do troch skúmaviek naliali rovnaké 

množstvá pitnej, destilovanej a minerálnej vody – obrázok (a). Do každej skúmavky pridali rovnaké množstvá 

hobliniek mydla. Skúmavky pretrepali. Výsledok pokusu znázorňuje obrázok (b). Určte, v ktorej skúmavke A, B, či 

C je pitná voda, destilovaná voda a minerálna voda. Zdôvodnite. 

   

Zdôvodnenie: Minerálna a pitná voda obsahujú rozpustené minerály (vápenaté a horečnaté soli), ktoré zrážajú mydlo a  

vytvárajú sa vločkovité zrazeniny. Mydlo potom nepení. ......................................................................................... 

Poznámka:  

Pokus môžeme zrealizovať v laboratóriu, prípadne aj doma. Upozornime žiakov na to, že výsledok pokusu záleží od 

toho, aké mydlo použijeme. Najvhodnejšie je jadrové mydlo či mydlo na pranie. Toaletné mydlá nie sú veľmi vhodné, penia 

aj v tvrdej vode. 

a. Okrem peny v skúmavkách, žiaci pozorovali aj vznik bielych vločiek (zrazeniny), ktoré sa po čase usadili na 

dne skúmaviek. Vyberte, ktoré z molekúl môžu predstavovať bielu zrazeninu v pokuse: 

  

         

 

Poznámka:  

Pri hľadaní odpovede, ktoré z molekúl môžu predstavovať bielu zrazeninu v pokuse, žiaci skúmajú jednotlivé vzorce 

zlúčenín – jednak rôzny zápis (napr. horečnatej a vápenatej soli), jednak to, či sa daná soľ rozpúšťa vo vode alebo nie. 

Keďže odpoveďou v prvej časti otázky navádzame žiakov aj na správnu odpoveď v ďalšej časti – neprezraďme im príliš, aby 

z ponuky látok vypátrali tie správne molekuly sami. 

REFLEXIA (CCA 8  MIN.): 
V predchádzajúcich úlohách žiaci riešili štruktúru a vlastnosti jednoduchých lipidov. V závere ich čakajú úlohy 

o klasifikácii lipidov, o štruktúre voskov a funkcii fosfolipidov.  

V úlohe 7 majú žiaci na základe analýzy štruktúry molekuly danej látky rozhodnúť k akej skupine látok patrí. Riešenie  

od žiaka vyžaduje pospájať vzorec s ponúkanými pojmami. Nasledujúce úlohy môžu byť zaradené aj ako domáca úloha. 

Úloha 7. Na obrázkoch sú znázornené vzorce štyroch látok zo skupiny acylglycerolov, voskov, sterolov a fosfolipidov. 

Analyzujte ich štruktúru a priraďte im správny názov skupiny látok, ku ktorým patria.  

Pitná voda   .....B....... 

Destilovaná voda .....A....... 

Minerálna voda   .....C....... 
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Poznámka:   

Tvar molekuly fosfolipidu v úlohe 7 je zvolený tak, aby túto molekulu vedel žiak identifikovať v popise biomembrány 

v úlohe 9. Upozornime žiakov na náboj na zvyšku po kyseline H3PO4, ktorý je zodpovedný za orientáciu molekúl 

v membráne (polárna časť smerom do vodného prostredia). 

V úlohe 8 žiaci sami tvoria štruktúrny vzorec vosku na základe opisu jeho štruktúry.  

Úloha 8. Karnaubský vosk, ktorý tvorí povrch brazílskej palmy sa používa na tvrdé, vysoko lesklé povrchové úpravy podláh, 

lodí a automobilov. Napíšte štruktúru jednej molekuly karnaubského vosku, ak viete, že ju tvorí nerozvetvená 

nasýtená 32-uhlíková karboxylová kyselina a 34-uhlíkový alkohol s priamym reťazcom. 

                

Úloha 9. Fosfolipidy a glykolipidy sú súčasťou bunkových membrán. Obsahujú polárne a nepolárne časti, preto vo vodnom 

prostredí vytvárajú zoskupenia, napr. fosfolipidové dvojvrstvy. Priraďte k jednotlivým častiam fosfolipidovej 

dvojvrstvy správne číslo pojmu. 

 

 

Na záver žiaci vyplnia sebahodnotiacu kartu. 

Úloha 10. Na záver odpovedzte na otázky a získajte tak spätnú väzbu o vedomostiach a zručnostiach, ktoré ste riešením 

pracovného listu nadobudli – vyplňte sebahodnotiacu kartu. 

 samostatne s malou 
pomocou 

s výraznou 
pomocou 

Viem opísať  vzťahy medzi štruktúrou lipidov a ich vlastnosťami.    

Viem porovnať vlastnosti lipidov s nasýtenými a nenasýtenými 
karboxylovými kyselinami. 

   

Viem vyznačiť esterové väzby vo vzorci acylglycerolu.    

ACYLGLYCEROL 

VOSK 

STEROL 

FOSFOLIPID 

1 cholesterol 
2 fosfolipid 3 bielkovina 

4 hydrofóbna časť 

 5 hydrofilná časť 
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Viem rozlíšiť deje žltnutie tukov a stužovanie tukov na základe opisu 
podstaty chemického deja a zapísanej schémy deja. 

   

Viem opísať reaktanty a produkty hydrolýzy acylglycerolov.    

Viem napísať a pomenovať produkty reakcie zmydeľňovania lipidu 
hydroxidom sodným. 

   

Viem napísať  vzorec vosku na základe opisu karboxylovej kyseliny 
a alkoholu. 

   

Viem vysvetliť rozpustnosť lipidov vo vode a chloroforme.    

Viem vysvetliť podstatu správania sa mydla v tvrdej a mäkkej vode.    

Viem rozlíšiť štruktúrne vzorce acylglycerolu, vosku, fosfolipidu a sterolu.    

Viem opísať zloženie biomembrán.    

 

POSTREHY A ZISTENIA Z  VÝUČBY 

Metodika bola overovaná cez videokonferenciu v triede s vyučovacím jazykom maďarským - jazyková bariéra môže 

predlžiť čas na riešenie úloh.  

ALTERNATÍVY METODIKY  

Metodika svojím obsahom dopĺňa vzdelávací program v odbore 2840 M Biotechnológia a farmakológia. 

ZDROJE 
Citovanie APA. 

1. Lipids, z https://dlc.dcccd.edu/biology1-3/lipids   

2. To study the comparative cleaning capacity of a sample of soap in soft and hard water – Lab Work, z: 

https://lnk.sk/tzcw, 31. Október 2016 

3. CHE 120 Introduction to Organic Chemistry, Adapted by Nelson Nuñez-Rodriguez, Lipids. z: 

https://guides.hostos.cuny.edu/che120/chapter7  

4. Qualitative Analysis of Lipids, z https://biologyreader.com/qualitative-analysis-of-lipids.html  

5. Aký je význam omega-3 mastných kyselín? 12.06.2017, z: https://www.drmax.sk/dr-max-poradna/aky-je-

vyznam-omega-3-mastnych-kyselin 
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AMINOKYSELINOVÉ SKLADAČKY 
Tematický celok / Téma ISCED / Odporúčaný ročník 

Látky v živých organizmoch / Bielkoviny ISCED 3A / 3. ročník 

Ciele 

Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti Žiakom rozvíjané spôsobilosti 

 Žiak dokáže napísať chemickú rovnicu vzniku 
dipeptidu. 

 Žiak dokáže identifikovať peptidovú väzbu 
v štruktúrnom vzorci peptidu. 

 Žiak dokáže identifikovať jednotlivé aminokyseliny 
v štruktúrnom vzorci peptidu. 

 Aplikovať/interpretovať/formulovať závery 

 Diskutovať/obhajovať výsledky/ argumentovať 

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti  

 Rozumieť pojmom aminokyseliny, peptidová väzba, peptidy. 

Riešený didaktický problém 

Potreba zopakovania a fixácie poznatkov tém: aminokyseliny, vznik peptidovej väzby, štruktúra peptidov. 

Dominantné vyučovacie metódy a formy Príprava učiteľa a pomôcky 

 Riadené bádanie (Structured Inquiry) 

 Individuálna forma (každú žiak pracuje 
samostatne) 

 Aktivita nie je experimentálna 

 podľa uváženia učiteľa: učebnica, resp. 
prefotený list so vzorcami proteinogénnych 
aminokyselín 

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov 

Zadanie čiastkových úloh (písomné zadanie, ústne otázky) – získanie operatívnej spätnej väzby. 

Formatívne hodnotenie – lístok s otázkami na konci vyučovacej hodiny (resp. posledná otázka v pracovnom 
liste). 

 

Autori: Marek Skoršepa, Jarmila Kmeťová 
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AMINOKYSELINOVÉ SKLADAČKY 

ÚVOD 
Metodiku možno použiť v tematickom celku Látky v živých organizmoch podľa ŠVP ISCED 3A (3. ročník), v téme 

Bielkoviny. 

PRIEBEH VÝUČBY  

ZAPOJENIE  
Na začiatku je so žiakmi vhodné zopakovať pojmy aminokyseliny, peptidová väzba, peptidy, bielkoviny. Zmyslom aktivity 

je podporenie správneho žiakovho chápania štruktúry peptidov a proteínov. Na začiatku aktivity pracujeme len so 

základnými komponentami týchto štruktúr – aminokyselinami. Postupne, cez základné princípy vzniku a charakteru 

peptidovej väzby, prechádzame na zložitejšie štruktúry - peptidy. 

Úloha 1. Medzi aké deriváty karboxylových kyselín zaraďujeme aminokyseliny? Vysvetlite. 

Aminokyseliny sú substitučnými derivátmi karboxylových kyselín, pretože formálne vznikajú nahradením (substitúciou) 

atómu vodíka v ich uhľovodíkovom reťazci (teda mimo karboxylovej skupiny) aminoskupinou. 

Úloha 2. Ktoré základné funkčné skupiny obsahuje každá proteinogénna aminokyselina? Na ktorú časť molekuly 

aminokyseliny sú naviazané? 

Každá proteinogénna aminokyselina obsahuje karboxylovú skupinu –COOH a aminoskupinu NH2. Obe funkčné skupiny 

sú naviazané na atóm uhlíka č. 2 (α-uhlík). 

SKÚMANIE  
V tejto časti ide o aplikáciu základných vedomostí žiakov o aminokyselinách na niekoľkých špecifických úlohách. 

Úloha 3. Prezrite si štruktúry všetkých proteinogénnych aminokyselín (napríklad v učebnici) a rozhodnite, ktorá z nich je 

technicky iminokyselinou? Vysvetlite svoje tvrdenie. 

Iminokyselinou je v skutočnosti prolín, pretože dusík jeho funkčnej skupiny je viazaný dvomi väzbami s atómami uhlíka, 

čo znamená, že jeho funkčná skupina nemá podobu aminoskupiny –NH2, ale skôr iminoskupiny  =NH. 

Poznámka: 

Je veľmi pravdepodobné, že žiaci nebudú samostatne vedieť odpovedať na túto otázku. Na strednej škole sa bežne žiaci 

nestretnú s pojmom iminoskupina. Učiteľ preto môže najprv nasmerovať žiakov k správnemu riešeniu vysvetlením 

štruktúrneho rozdielu medzi amino- a iminoskupinou. 
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Úloha 4. Napíšte štruktúrne vzorce 3-hydroxyprolínu a 4-hydroxyprolínu, ktoré sú nevyhnutnou súčasťou kolagénu. 

  

voľné formy viazané formy (tzv. aminokyselinové zvyšky) 

 

Poznámka: 

Je vhodné, ak učiteľ nadviaže na túto úlohu a pozastaví sa pri vysvetlení biochemickej podstaty, fyziologických prejavov 

a tiež histórie ochorenia skorbut. 

 

Úloha 5. Ktoré proteinogénne aminokyseliny obsahujú okrem prvkov C, H, O a N aj iný prvok? Ktorý prvok to je? 

Aminokyseliny cysteín a metionín obsahujú síru. 

Poznámka: 

Zo skúseností niektorých učiteľov vieme, že pri tejto úlohe žiaci spomínali selenocysteín, čo síce nie je aminokyselina 

obsahujúca síru (namiesto nej obsahuje selén), ale je vhodné upozorniť na jej štruktúrnu podobnosť s cysteínom. 

 

Úloha 6. Ktorá aminokyselina má schopnosť vytvárať takéto kovalentné väzby? Napíšte jej štruktúrny vzorec.  Ako tieto 

väzby nazývame? 

Je to aminokyselina cysteín. Tieto väzby nazývame disulfidové väzby. 

 

VYSVETLENIE  
Na základe pochopenia základných štruktúrnych čŕt proteinogénnych aminokyselín žiaci ďalej riešia úlohy pomáhajúce 

vysvetliť princípy spájania aminokyselín do vyšších štruktúrnych celkov - peptidov. 

Úloha 7. Napíšte chemickú rovnicu vzniku dipeptidu tvoreného alanínom a fenylalanínom. Vyznačte peptidovú väzbu. 

 

Úloha 8. Koľko molekúl vody sa uvoľní pri vzniku polypeptidu skladajúceho sa z 1000 aminokyselinových zvyškov. 

Zdôvodnite svoju odpoveď. 
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Uvoľní sa 999 molekúl vody, pretože polypeptid zložený z 1000 aminokyselinových zvyškov obsahuje 999 peptidových 

väzieb, pričom pri vzniku každej z nich sa uvoľní jedna molekula vody. 

Úloha 9. Napíšte štruktúrny vzorec tripeptidu s touto sekvenciou aminokyselín: glutamát – cysteín – glycín. 

 

Úloha 10. Napíšte štruktúrny vzorec glutatiónu, ak zohľadníte jeho štruktúrne črty opísané v predchádzajúcom texte. 

 

Poznámka: 

Učiteľ môže vysvetliť, že väzba medzi glutamátom a cysteínom v glutatióne je síce chemicky rovnaká ako peptidová 

väzba, ale keďže v tomto prípade ide o spojenie γ-karboxylu glutamátu (namiesto jeho α-karboxylu) s aminoskupinou 

cysteínu, väzba sa zvykne nazývať izopeptidová väzba. 

ROZPRACOVANIE  
Žiaci uplatňujú získané vedomostí pri riešení nasledujúcich netypických aplikačných úloh. 

Úloha 11. V  štruktúrnom vzorci oxytocínu zakrúžkujte aminokyselinové zvyšky tyrozínu a asparagínu. Vyznačte aj disulfidovú 

väzbu. 
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Poznámka: 

Učiteľ dbá na to, aby žiaci správne vyznačili nielen bočné reťazce oboch aminokyselín, ale aj k nim prislúchajúce zvyšky 

karboxylovej skupiny a aminoskupiny na reťazci peptidovej kostry. 

 

Úloha 12. Porovnajte štruktúru oboch hormónov a zakrúžkujte aminokyselinové zvyšky, ktorými sa oba nonapeptidy odlišujú. 

Pomenujte rozdielne aminokyselinové zvyšky. 

  

HODNOTENIE  

Úloha 13. Vyplňte nasledujúcu tabuľku. 

Formatívne hodnotenie prebieha prostredníctvom odpovedí na 3 nasledujúce otázky, ktoré sú uvedené na konci pracovného 

listu (resp. žiakom poskytnuté na osobitnom papieriku). 

 

3 veci, ktoré som sa dnes naučil.  

 

 

2 veci, ktoré považujem za zaujímavé.  

 

1 otázka, ktorú mám k tejto téme.  

 

POSTREHY A ZISTENIA Z  VÝUČBY 
 V niektorých prípadoch učitelia uvádzajú komplikácie pri „čítaní“ vzorcov, ktoré vyplývajú z toho, že v nich nie sú 

explicitne uvedené značky všetkých atómov uhlíka. Ak žiaci nemajú predchádzajúcu praktickú skúsenosť s takýmto 

„racionálnejším“ typom vzorcov, je potrebné ich na túto skutočnosť vopred upozorniť. 

 Žiakov je potrebné oboznámiť s aniónovými názvami aminokyselín s ktorými sa v metodike stretnú, napr. glutamát 

(kyselina glutámová), analogicky aspartát (kyselina asparágová). 
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 V prípade, že žiaci nemajú v danej chvíli k dispozícii učebnice ani prístup na internet, je praktickou pomôckou ak im 

učiteľ k pracovnému listu pripraví aj ďalší list papiera so vzorcami proteinogénnych aminokyselín (napr. prefotený 

z učebnice), aby sa skrátil čas na ich vyhľadávanie. 

 Viacerí učitelia pozitívne hodnotia prítomnosť niekoľkých nových, pre žiakov dovtedy neznámych pojmov, ktoré sú 

však ľahko pochopiteľné a prirodzeným a nenásilným spôsobom obohacujú ich predchádzajúce vedomosti, napr. 

iminoskupina, iminokyselina. Ako však uvádzame pri úlohe 3, je potrebné, aby tieto pojmy učiteľ vopred vysvetlil. 

 V prípade úloh s konkrétnymi biologicky aktívnymi látkami, glutatiónom, oxytocínom a vazopresínom, sú učiteľmi 

pozitívne hodnotené možnosti uplatnenia medzipredmetových vzťahov na príklade prepojenia s biológiou. 

 

ALTERNATÍVY METODIKY 
 Praktické skúsenosti učiteľov ukazujú, že metodika nie je vždy realizovateľná na jednej vyučovacej hodine. 

V závislosti od zloženia triedy a schopností jednotlivých žiakov je preto možné metodiku rozdeliť napr. na 2 časti, 

ktoré budú postupne realizované na dvoch vyučovacích hodinách. 

 Prínosnou alternatívou k práci jednotlivcov môže byť skupinová práca žiakov na jednotlivých úlohách. Za ideálnu 

považujeme prácu vo dvojiciach. 

 

POUŽITÁ LITERATÚRA  
KMEŤOVÁ, J., SKORŠEPA, M., VYDROVÁ, M. 2011. Chémia pre 3. ročník gymnázia so štvorročným štúdiom a 7. ročník 

gymnázia s osemročným štúdiom. Martin : Vydavateľstvo Matice slovenskej. 120 s. ISBN 978-80-8115-042-5. 
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BIELKOVINY 
Tematický celok / Téma ISCED / Odporúčaný ročník 
Látky v živých organizmoch. 
Bielkoviny. 

ISCED 3 / 3.ročník 

Ciele 

Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti Žiakom rozvíjané spôsobilosti 

• aminokyseliny a ich vlastnosti ako stavebné 
jednotky bielkovín 

• popísať štruktúru bielkovín a vlastnosti, ktoré z nej 
vyplývajú 

• rozlíšiť chemické väzby v štruktúrach bielkovín  

• analyzovať primárnu štruktúru polypeptidu 

• napísať schému kondenzácie aminokyselín na 
peptidy 

• rozhodnúť o vplyve vonkajších podmienok na 
štruktúru, vlastnosti a funkcie bielkovín 

• elektroforéza ako separačná metóda bielkovín 

• Formulovať otázku/problém 

• Formulovať hypotézu, ktorá sa bude testovať 

• Formulovať závery 

• Zdieľať a prezentovať výsledky pred spolužiakmi 

• Diskutovať/obhajovať výsledky/argumentovať 

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti  

• aminokyseliny ako substitučné deriváty karboxylových kyselín 

• kyseliny a zásady podľa Brőnsteda, protolytické reakcie 

• chirálny uhlík, chiralita aminokyselín, optická izoméria 

• izoelektrický bod aminokyselín (pI) 

• chemická väzba – kovalentná, iónová, vodíková, Van der Waalsove sily 

• denaturácia bielkovín 

Riešený didaktický problém 

Pracovný list metodiky poskytuje súbor úloh zameraných na využitie teoretických vedomostí žiakov z oblasti 

všeobecnej, organickej chémie a biochémie. Rôzne typy úloh nútia žiakov prepájať už osvojené vedomosti 

a aplikovať ich v konkrétnych teoreticky a prakticky nastavených problémoch. 

Dominantné vyučovacie metódy a formy Príprava učiteľa a pomôcky 

• potvrdzujúce bádanie 

• skupinová forma (5-7 dvojíc žiakov) 

 

• Počítač s pripojením na internet 
 

Realizovateľné s aj bez použitia digitálnych nástrojov. 

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov 

Riešenie kontrolnej komplexnej laboratórnej úlohy . 

Autori: Alena Spišiaková, Zuzana Dzurišinová  
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BIELKOVINY  

ÚVOD  
Predložená metodika je po Lipidoch a Sacharidoch treťou metodikou sady metodík venovaných biochémii v gymnaziálnej 

chémii. 

PRIEBEH VÝUČBY  
 Téma proteínov/bielkovín prepája poznatky o derivátoch karboxylových kyselín s vedomosťami o protolytických 

reakciách, chemických väzbách, či izomérii v molekulách organických zlúčenín. V rozsahu stredoškolskej chémie ponúka 

mnoho atraktívnych úloh, v ktorých žiaci dokážu uplatniť získané vedomosti a zručnosti bez potreby memorovania. 

Predkladaný pracovný list je snahou poskytnúť priestor pre ďalší rozvoj takýchto žiackych zručností.  

EVOKÁCIA  (CCA 8  MIN.): 
Hlavným zámerom úvodnej úlohy je poukázať na vlastnosti stavebných jednotiek bielkovín, ktoré súvisia s ich štruktúrou. 

Úloha vyžaduje od žiakov rozpoznať vo vzorci AMK funkčné skupiny a na základe teórie kyselín a zásad zdôvodniť amfotérne 

vlastnosti týchto substitučných derivátov karboxylových kyselín. V neposlednom rade nadväzuje na tému sacharidy 

a nastoľuje problém chirality uhlíka v súvislosti s optickou izomériou v molekulách AMK. Tento jav ďalej rozvíja úloha 2, 

v ktorej žiaci riešia príslušnosť AMK do D a L radu na základe porovnania štruktúry so vzorcom L a D- serínu. V úlohe sa žiaci 

dozvedajú, že kým v prírode sa vyskytujúce sacharidy majú D-konfiguráciu, AMK, ktoré tvoria bielkoviny majú L- konfiguráciu.  

 

Pracovný list, ktorý držíte v rukách preverí vaše vedomosti o štruktúre prírodných makromolekúl bielkovín. Pozorne 

čítajte zadania úloh, prepájajte vedomosti o kyselinách, zásadách, chemických väzbách, optickej izomérii či chemických 

reakciách. Na prehľadné zaznamenávanie riešení neváhajte použiť farebné ceruzy a perá.  

 

Úloha 1. Vyznačte vo vzorci aminokyseliny charakteristické skupiny a pomenujte ich, 

a. priraďte vyznačeným skupinám ich acidobázický charakter a zdôvodnite, 

Zdôvodnenie: Skupina -NH2 má zásaditý charakter, voľný elektrónový pár dusíka je schopný 

naviazať protón H+. Skupina  -COOH má kyslý charakter, je schopná odštiepiť protón H+.  

b. vyznačte v molekule aminokyseliny chirálne atómy uhlíka. O aký typ izomérie ide? 

Typ izomérie: .........stereoizoméria – optická izoméria.......... 

Všetky prírodné aminokyseliny (okrem pár výnimiek) majú aminoskupinu naviazanú na -uhlíku. Tento atóm je chirálne 

centrum, a preto sú aminokyseliny opticky aktívne látky. Aminokyseliny podobne ako sacharidy môžeme podľa ich 

konfigurácie rozdeliť do D a L radu. Podľa dohody sa príslušnosť aminokyseliny do radu odvodzuje od štruktúry serínu 

(štruktúrna podobnosť s glyceraldehydom). 

Úloha 2. K napísanej molekule serínu napíšte jeho opticky izomér a určte príslušnosť k D a L radu. 

  

 

 

 

 

         ..L....-serín                    ...D..-serín 

C

C

O

H

CH2 OH

OH

NH2

karboxylová skupina aminoskupina 

* 

* 

C

C

O

H

CH2 OH

OH

NH2
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a. Konfiguráciu ktorého radu majú proteínogénne aminokyseliny živočíšneho tela? .......L................................ 

Úloha 3. Číslami 1 – 6 sú označené štruktúrne vzorce aminokyselín.  

 

 

 

 

 

a. vyberte z nich tie, ktoré nepatria k proteínogénnym aminokyselinám živočíšneho tela a zdôvodnite,   

 .......2, 3 – nie sú -aminokyseliny .................................................................................................... 

b. roztrieďte proteínogénne aminokyseliny na kyslé, zásadité a neutrálne, 

kyslé:...1............................................zásadité:...6............................neutrálne:.....4, 5.................... 

 

 V úlohách 4, 5 a 6 chceme žiakom ukázať ako sa v praxi využívajú vedomosti o správaní sa AMK ako zložiek 

bielkovín v kyslých a zásaditých roztokoch. Poznanie izoelektrického bodu a jeho vplyvu na štruktúru AMK dáva priestor na 

úlohy, ktoré vysvetľujú princíp deliacej metódy – elektroforézy, využívanej aj pri delení  bielkovín. 

 Ak dáme aminokyselinu do roztoku, v dôsledku prítomnosti aminoskupiny a karboxylovej skupiny môžu pôsobiť aj 

ako kyseliny aj ako zásady (amfolyty). Každá z nich má špecifické pH tzv. pI (izoelektrický bod), pri ktorom existuje v roztoku 

vo forme amfiónu (obojaký ión, zwiterion, betaínová forma). V tejto podobe existuje molekula aminokyseliny ako 

elektroneutrálna, pomer kladného a záporného iónu je 1:1. Hodnota pI závisí od pH prostredia ale aj od postranného reťazca 

aminokyseliny. 

Úloha 4. Doplňte reakčné schémy, aby vyjadrovali princíp protolytickej reakcie aminokyseliny leucínu v kyslom a zásaditom 

prostredí. 
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Úloha 5. Hodnota pI alanínu je 6,0. Napíšte jeho štruktúrny vzorec pri tomto pH.  

a. Vo forme akého iónu bude alanín, ak ho dáme do kyslejšieho roztoku         

(pH˂ 6)?   ......katiónu................. 

                     

b. Vo forme akého iónu bude alanín, ak ho dáme do zásaditejšieho roztoku 

(pH˃ 6)?   ..........aniónu................ 
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UVEDOMENIE SI VÝZNAMU  (CCA 21  MIN.): 
V hlavnej časti návrhu metodiky využijeme bádateľskú metódu. Žiaci riešia úlohy prepojené s praxou. Obsah riešených 

problémov je zameraný na odhalenie spojitosti medzi štruktúrou bočných reťazcov a jej vplyvom na fyzikálne vlastnosti 

proteínov a využitie v laboratórnej praxi. 

 

 Elektroforéza patrí medzi separačné metódy založené na oddeľovaní látok existujúcich vo forme iónov.  Nositeľmi 

elektrického náboja sú tiež amfolyty, medzi ktoré patria aj aminokyseliny. Iónová forma aminokyselín je možná vďaka ich 

vnútornej disociácii a závisí od pH prostredia. Aminokyseliny sú stavebné jednotky bielkovín, a preto sa bielkoviny tiež 

správajú ako amfolyty. Ich makromolekuly tvoria koloidné roztoky a elektroforéza sa často používa na ich oddelenie.  

 

Úloha 6. V nasledujúcom pokuse sme uskutočnili elektroforézu troch aminokyselín – arginínu, glycínu a kyseliny 

glutámovej, pri pH = 6. Výsledok pokusu znázorňuje obrázok, na ktorom sú jednotlivé aminokyseliny znázornené 

bodmi A, B a C. Určte, ktorá aminokyselina predstavuje bod A, B a C. 

 

 

 

 

Štruktúrny vzorec 

 

 

 

Názov 

(pI) 

Arginín 

(10,76) 

Glycín 

(5,97) 

Glutámová kyselina 

(3,22) 

A, B alebo C? 

 
C B A 

  

 V poslednej časti pracovného listu necháme žiakov pracovať samostatne s učebnicou, v ktorej nájdu vzorce AMK. 

Ich úlohou bude analyzovať časť polypeptidového reťazca bielkoviny. V úlohe 7 postupne hľadajú a  vyznačujú v štruktúre 

polypeptidu N a C koniec, peptidové väzby ako aj väzby medzi bočnými reťazcami stabilizujúce štruktúry bielkovín. 

Porovnávaním analyzujú stavebné jednotky bielkoviny a zapisujú primárnu štruktúru skráteným zápisom. Úloha 8 je 

komplexnou úlohou zameranou na poznanie charakteristík jednotlivých štruktúr bielkovín. Žiaci zmysluplne doplňujú 

odborný text a priraďujú k textu obrázok štruktúry, ktorú popisuje.  

 

Bielkoviny sú makromolekulové látky, ktoré sa štruktúrne podobajú peptidom. Ich molekulová hmotnosť je ale väčšia. 

Rôznorodosť bielkovín v živých organizmoch je odrazom ich vnútornej štruktúry – primárnej, sekundárnej, terciárnej 

a kvartérnej. 

Úloha 7. Na obrázku je znázornená časť primárnej štruktúry polypeptidového reťazca bielkoviny. Bočné reťazce 

aminokyselín ovplyvňujú chemické a fyzikálne vlastnosti bielkoviny. Vo vzorci peptidu: 

a. vyznačte N-koniec a C-koniec peptidového reťazca, 

b. zvýraznite peptidové väzby a určte, koľkopeptid predstavuje znázornená časť molekuly bielkoviny. 

A 

(-) 

záporná 

elektróda 
C 

(+) 

kladná 

elektróda 
B 

štart 

pH = 6 
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c. Zapíšte štruktúru peptidu trojpísmenkovými skratkami aminokyselín (pracujte s tabuľkou aminokyselín 

v učebnici).  Val-Asp-Cys-Lys-Leu-Thr-Met-Ser............................................................................................ 

d. V reťazci vyznačte farebne postranné reťazce tých aminokyselín, ktoré 

 odpudzujú vodu (hydrofóbne),    

 sú hydrofilné, 

 stabilizujú terciárnu štruktúru bielkoviny iónovou väzbou, 

 stabilizujú štruktúry bielkovín vodíkovou väzbou, 

 sa nachádzajú vo vlasoch a sú zodpovedné za ich kučeravosť, 
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Žiaci môžu znázorňovať vodíkovú väzbu aj medzi kyslíkom karbonylovej skupiny jedného polypeptidového reťazca 

a vodíkom aminoskupiny peptidovej väzby druhého polypeptidového reťazca. Tieto už kvôli prehľadnosti v obrázku 

neuvádzame. 

       Znázornená časť molekuly bielkoviny obsahuje .7... peptidových väzieb, ...8.. aminokyselín, je to ...oktapeptid.  

Úloha 8. Štruktúry polypeptidu sa vyznačujú určitými charakteristikami. Doplňte chýbajúce slovné spojenia v texte a 

priraďte k obrázkom čísla 1 – 4 tak, aby správne vystihovali zobrazenú štruktúru bielkoviny. 

 

  

     

      

 

 

Štruktúra bielkovín 

1. Primárna štruktúra bielkovín je daná ...poradím aminokyselín.... v polypeptidovom reťazci. Je v nej zakódovaná 

...genetická informácia....  

2. Sekundárna štruktúra bielkoviny určuje ..priestorový... tvar polypeptidového reťazca. Môže mať tvar ..závitnice.., 

čo označujeme ako ..... štruktúra (-helix) alebo ..skladaného listu.., ktorej sa tiež hovorí ....... štruktúra. Je 

stabilizovaná ....vodíkovými... väzbami, ktoré vznikajú medzi atómom .H... aminoskupiny a atómom .O... 

karboxylovej skupiny ..peptidových...väzieb  polypeptidových reťazcov. 

3. Terciárna štruktúra predstavuje výsledný ...priestorový.... tvar molekuly bielkoviny. Popisuje, ako je celá molekula 

bielkoviny stočená do trojrozmerného útvaru, tj. jedná sa o kombináciu  sekundárnych štruktúr. Môže byť 

.globulárna.. alebo ..fibrilárna... Oproti sekundárnej štruktúre sa na jej stabilizácii podieľajú aj väzby ..iónové, van 

der Waalsove sily, disulfidové väzby a hydrofóbne interakcie.. 

2 1 4 3 2 

N-koniec C-koniec 
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4. Kvartérna štruktúra bielkoviny vyjadruje vzájomné priestorové prepojenie bielkovinových podjednotiek. Táto 

štruktúra predstavuje kompletnú funkčnú bielkovinu ako celok. Nachádzame ju napr. v molekule ...hemoglobínu... 

 

REFLEXIA (CCA 10  MIN.): 

 Reflexia je zameraná na spojenie vedomostí o sacharidoch a bielkovinách. Jednoduchý pokus popisuje výsledky 

dosiahnuté pri analýze vzoriek dvoch monosacharidov ( redukujúceho a neredukujúceho), bielkoviny a polysacharidu – 

škrobu. Analýza spočíva v použití troch skúmadiel – Fehlingovho činidla, Lugolovho roztoku a Biuretovej skúšky. Na základe 

výsledkov majú žiaci rozhodnúť, ktorá zo vzoriek predstavuje roztok ktorej látky. 

Úloha 9. V laboratóriu sa nám domiešali 4 vzorky roztokov: hroznového cukru, repného cukru, zemiakového škrobu 

a vajcového bielka. Aby sme tieto bezfarebné roztoky rozlíšili, urobili sme niekoľko testov (známych aj 

z predchádzajúcich laboratórnych cvičení). Výsledky sme zaznamenali do prehľadnej tabuľky. Určte, v ktorej 

skúmavke je ktorý roztok. 

 Fehlingov roztok Lugolov roztok Biuretova reakcia Roztok obsahuje? 

A modrá farba 
tmavofialová 

farba 
modrá farba 

Zemiakový škrob 

B modrá farba žltá farba 
modrofialová 

farba 

Vajcové bielko 

C 
tehlovočervená 

farba 
žltá farba modrá farba 

Hroznový cukor 

D modrá farba žltá farba modrá farba 
Repný cukor 

 

 Úloha pre šikovné hlavičky rozširuje poznatky o názvoslovie polypeptidov. Jednoduchým spôsobom popisuje ako 

pomenovať akýkoľvek polypeptid.  

 

 Pre šikovné hlavičky: 

 Ako pomenovať peptid?  

Aminokyselina, ktorá poskytla do peptidovej väzby –COOH skupinu mení 

svoj názov: 

Tyrozín    Tyrozyl     príponu –ín (-án) nahradíme príponou -yl 

 

Pozor, niektoré aminokyseliny nekončia príponou –ín a názov ich 

acylového zvyšku sa tvorí ináč. V tabuľke sú tieto aminokyseliny 

zvýraznené.  

 

Úloha 10. Vytvorte názov peptidu uvedeného v úlohe 7. 

..... Val-Asp-Cys-Lys-Leu-Thr-Met-Ser ................................................................................................................................... 

......Valyl-aspartyl-cysteinyl-lyzyl-leucyl-treonyl-metionyl-serín ..................................................................................... 

 

 

Ala alanyl  Leu  leucyl 

Arg arginyl  Lys lyzyl 

Asn asparaginyl Met metionyl 

Asp aspartyl  Phe  fenylalanyl 

Cys cysteinyl  Pro  prolyl 

Gln glutaminyl Ser seryl 

Glu glutamyl  Thr treonyl 

Gly glycyl  Trp tryptofyl 

His histidyl  Tyr tyrozyl 

Ile izoleucyl  Val valyl 
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POSTREHY A ZISTENIA Z  VÝUČBY 
V úlohe 7 by učitelia pre väčšiu prehľadnosť uvítali viacero predtlačených oktapeptidov. Z tohto dôvodu prikladáme 

k metodike prílohu, ktorá ich obsahuje. Učiteľ má možnosť poskytnúť ich žiakom pri vypracuvávaní úlohy 7 a zvýšiť tak 

prehľadnosť riešenia. 

ZDROJE 
1. Kmeťová, J., Skoršepa, M., Vydrová, M. (2011). Chémia pre 3. ročník gymnázií. Martin: Vydavateľstvo Matice 

slovenskej 
2. Dobrota, D. (2012). Lekárska biochémia. Martin: Vydavateľstvo Osveta, s.r.o. 

3. zdroje obrázkov na:  

https://www.wikiskripta.eu/w/Leucin,  

https://sk.wikipedia.org/wiki/Argin%C3%ADn 

https://xantina.hyperlink.cz/organika/derivaty/aminokyseliny.html  

https://www.wikiskripta.eu/w/Kyselina_glutamov%C3%A1  

4. obrázky štruktúry bielkovín: https://www.upjs.sk/public/media/4354/Biofyzika08.pdf 
5. obrázky štruktúry bielkovín: https://www.news-medical.net/life-sciences/Protein-Structure-and-Function.aspx 
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PRÍLOHA  K METODIKE. 
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BIOLEPIDLO 
Tematický celok / Téma ISCED / Odporúčaný ročník 
Bielkoviny ISCED 3A / 3.ročník 
Ciele 
Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti Žiakom rozvíjané spôsobilosti 
 Navrhnúť a použiť vhodnú separačnú metódu na 

oddeľovanie zložiek zmesi a zdôvodniť jej použitie. 
 Prakticky overiť vplyv denaturačných činidiel a 

zmeny fyzikálnych podmienok na proteíny. 
 Analyzovať  výsledky experimentu. 
 Vyhodnotiť a sformulovať závery experimentu. 

 

 Manipulovať s pomôckami/softvérom 
 Pozorovať/merať 
 Formulovať závery 
 Diskutovať/obhajovať výsledky/ argumentovať 

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti  
 Dodržiavať zásady správneho a bezpečného zaobchádzania s laboratórnymi pomôckami. 
 Pracovať so školským meracím systémom. 
 Orientovať sa v terminológii makromolekulových látok, biopolymérov. 
 Aplikovať poznatky o denaturácii bielkovín a neutralizácii do praxe. 
 Prezentovať a obhájiť výsledky svojho experimentu. 

Riešený didaktický problém 

Využitie poznatkov o denaturácii bielkovín, neutralizácii  a oddeľovaní zložiek zmesí filtráciou v bežnom živote 
aktívnou činnosťou študentov. 

Dominantné vyučovacie metódy a formy Príprava učiteľa a pomôcky 
 riadené bádanie ( realizácia experimentu podľa 

presných pokynov uvedených v PL) 
 skupinová forma (5-7 dvojíc študentov) 
 metodika s využitím školského meracieho systému 

 

Pre jednu skupinu: 

 100 ml mlieka, 20 ml octu, voda 
 sklená tyčinka, 2 väčšie kadičky, odmerný 

valec, Bunsenov kahan, zápalky, gáza 
/sitko/, gumička 

 pH senzor, teplotný senzor, merací systém 
Vernier – meracia interfejsová jednotka 
LabQuest 

 pracovný list 

 2Realizovateľné s aj bez použitia digitálnych nástrojov. 

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov 

Formatívne hodnotenie - Lístok pri odchode 

Hodnotenie skupinovej práce 

 
Autori:  
doc. PaedDr. Zita Jenisová, PhD. 
Mgr. Jana Braniša, PhD. 
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BIOLEPIDLO  

ÚVOD  
Predložená metodika bádateľskej aktivity je vytvorená k téme Bielkoviny. Tento experiment je zameraný na prípravu lepidla, 
ktoré je vyrobené z mliečnej bielkoviny - kazeínu.  

PRIEBEH VÝUČBY 

EVOKÁCIA: 
Učiteľ pred realizáciou bádateľskej aktivity môže priniesť do triedy rôzne druhy lepidiel a diskutovať so študentmi o tom, 

na aký účel sa v bežnom živote používajú.  

 Vedeli by ste vymenovať aspoň 5 druhov lepidiel? Na aký účel sa používajú? 

 Na akej báze sú vyrobené?  

 Majú niektoré z nich na obale napísané TOXICKÉ? 

 Stretli ste sa už niekedy s označením prírodné lepidlo (biolepidlo)? Z čoho môže byť 

vyrobené? 

 

 

 

Typy lepidiel: sekundové (kyanokrylátové), epoxidové – dvojzložkové , silikónové, UV lepidla, konštrukčné 
a montážne, pre upevňovanie valcových spojov, pre tesnenie, tavné lepidlá, hybridné lepidlá. 
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UVEDOMENIE SI VÝZNAMU: 

Úloha 1. Napíšte odpovede na nasledujúce otázky: 

 

1. Prírodné lepidlo môže byť pripravené denaturáciou bielkovín. Vplyvom akých vonkajších faktorov sa mení štruktúra 

bielkovín? Vymenujte aspoň 3 faktory. 

Napr. teplota, pôsobenie silných kyselín a zásad, soli ťažkých kovov, ionizačné žiarenie, organické zlúčeniny 

2. Podčiarknite správne tvrdenie: 

Prírodným lepidlom, ktoré je  vyrobené z mlieka možno/nemožno zlepiť rôzne materiály. 

Študenti  uskutočňujú bádateľskú aktivitu podľa postupu v pracovnom liste a riešia nasledujúce problémové úlohy:  

Úloha 2. Pripravte si lepidlo z mlieka a pokúste sa ním zlepiť rôzne materiály. 

Úloha 3. Zrealizujte experiment podľa nižšie uvedeného pracovného postupu. 

 

Pomôcky: sklená tyčinka, 2 väčšie kadičky, odmerný valec, Bunsenov kahan, gáza /sitko/, gumička, pH senzor, teplotný 
senzor, merací systém Vernier – meracia interfejsová jednotka LabQuest 2 

Chemikálie: 100 ml mlieka, 20 ml octu, voda 

Postup práce: 
1. Do kadičky nalejte 100 ml mlieka a zahrievajte približne na teplotu 37℃  (použite teplotný senzor). Vypnite zdroj 

tepla a pridajte 20 ml octu do mlieka. 
2. Zmes miešajte dovtedy, pokiaľ sa nerozdelí na kvapalinu (srvátku) a pevnú látku (tvaroh).  
3. Cez okraj veľkej kadičky dajte gázu /plátno/, ktorú upevníte pomocou gumičky. 
4. Obsah kadičky prelejte cez gázu, aby ste odfiltrovali pevnú fázu od kvapaliny.  
5. Gázu dajte dolu z kadičky a jemne vytlačte prebytočnú kvapalinu z tvarohu.  
6. Tvaroh vložte späť do kadičky, prilejte troška vody a premiešajte.  
7. Do zmesi pridávajte postupne sódu bikarbónu a premiešavajte dovtedy, kým zmes nebude dokonale hladká. Po 

každom pridaní sódy  skontrolujte pH zmesi pH senzorom (po každom použití ho opláchnite). Vzniknuté lepidlo by 
malo mať neutrálne pH. 

8. Pomocou lepidla skúste zlepiť papiere, drevo,...  
 

Pozorovanie a vysvetlenie: 

Študenti si na pripravia lepidlo podľa uvedeného pracovného postupu a následne môžu lepidlo testovať a porovnať jeho 

vlastnosti s komerčným výrobkom. Ak je dostatok času, môžu si pracovný postup prípravy lepidla modifikovať.  

Poznámka: 

       Kravské mlieko obsahuje asi 3,3 % proteínov, najmä kazeínu a mliečnych albumínov. Proteín kazeín patrí medzi 
fosfoproteíny, pretože na jeho aminokyseliny obsahujúce hydroxylové skupiny je naviazaná kyselina fosforečná. V 
čerstvom mlieku záporné fosfátové skupiny kazeínu viažu vápenaté ióny Ca2+. Po pridaní roztoku kyseliny octovej sa zmení 
hodnota pH na izoelektrický bod kazeínu (pH = 4,6) a vyzráža sa biela zrazenina voľného kazeínu. Kazeín v tejto forme 
môže byť použitý napr. na výrobu plastových tlačidiel, gombíkov či lepidiel. 
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Poznámka: Na experiment je lepšie použiť odtučnené mlieko (nie trvanlivé). Vyšší obsah tuku v mlieku spôsobuje zníženie 
lepivosti lepidla.  

Experiment možno modifikovať s rôznymi druhmi mlieka /napr. sušeným, plnotučným, kozím, ovčím/ a kyselín /citrónovou 
šťavou, pomarančovým džúsom/ 

 

Ukážka z realizovanej bádateľskej aktivity. 

 
 

Obr. 1 Ukážka vzniku oddelenia tvarohu od srvátky po pridaní kyseliny octovej do mlieka (vľavo),  lepidlo z mlieka (vpravo). 

Zdroj: Braniša a Jenisová, 2017 

REFLEXIA: 
Študenti na základe pozorovania zodpovedajú na nasledujúce otázky a  sformulujú závery. 

 

Úloha 4. Na základe pozorovaní zodpovedajte nasledujúce otázky. 

a.) Vedeli by ste povedať, prečo ste na začiatku experimentu zahrievali mlieko a pridávali kyselinu do 

mlieka? 

Aby sme urýchlili denaturáciu bielkovín a rýchlejšie oddelili tvaroh od kvapaliny (srvátky). 
 

b.) Zdôvodnite, prečo ste do zmesi tvarohu a vody pridávali sódu bikarbónu?  

Aby sme zvyšnú/zostatkovú kyselinu zneutralizovali. 
c.) Počas pridávania uhličitanu do zmesi ste mohli pozorovať únik bubliniek. Aká chemická zlúčenina tvorila 

bublinky? 

Oxid uhličitý  
d.) Pomocou internetového vyhľadávača vyhľadajte informácie o lepidlách bežne dostupných na trhu 

a kategorizujete ich podľa vami zvolených kritérií? 
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Netoxické lepidlá Transparentné Tuhé 

Kores White glue Tekuté lepidlo Concorde Lepiaca tyčinka Pritt stick 

Tekuté lepidlo Concorde Tekuté lepidlo Pritt Pen  

 Lepidlo Pritt Klovafix  

   

   

 
 

HODNOTENIE  

Úloha 5. Vyplňte nasledovné  tabuľky. 

Študenti hodnotia úroveň získaných vedomostí a poznania. 

 

3 veci, ktoré som sa dnes naučil   

 

 

2 veci, ktoré považujem za zaujímavé   

 

1 otázku, ktorú mám k tejto téme   

 

Skupinové hodnotenie spolupráce 

Meno: ________________________________Trieda:__________Dátum:___________________ 
Mená členov skupiny: _____________________________________________________________ 

Rozhodnite, ktorá odpoveď najlepšie vystihuje vašu spoločnú skupinovú prácu. 

Myslíme si, že sme ukončili prácu načas a odviedli sme dobrú prácu. ÁNO NIE 

Podporovali sme sa navzájom a pomáhali sme si. ÁNO NIE 

Viedli sme tichú konverzáciu. ÁNO NIE 

Zdieľali sme navzájom naše myšlienky a cenili sme si názory iných. ÁNO NIE 

Vyberte z možností:  

Najviac sa nám darilo v:                  
● rozdelení úloh medzi sebou,        
● generovaní nápadov, 
● tvorbe spoločnej prezentácie výsledku. 
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Nabudúce by sme sa mohli zlepšiť v: 
● rozdelení úloh medzi sebou,  
● generovaní nápadov, 
● tvorbe spoločnej prezentácie výsledku.  

 

 

 

POSTREHY A ZISTENIA Z VÝUČBY 
 

ALTERNATÍVY METODIKY 
Ako alternatívu môžeme premietnuť video:  

https://www.youtube.com/watch?v=KhA4XrykpmQ 

https://www.youtube.com/watch?v=1ucmtNoKcgg,  

https://www.youtube.com/watch?v=T5rdZlIKgIc 

 

 

ZDROJE  
 

Braniša, J., Jenisová, Z., Pucherová, Z. (2016). Experimentovanie s polymérmi. Biológia, ekológia, chémia. 20, 50-54. 

Developing a glue  [Dátový súbor]. Získané z https://www.stem.org.uk/resources/elibrary/resource/33857/glue-milk 

Ganajová, M.,  Sotáková, I. (2015). Možnosti aplikácie formatívneho hodnotenia do výučby chémie so zameraním na 
overovanie porozumenia prírodovedných poznatkov. Dnešná škola — človek a príroda. 1,  17-21.  

Held, Ľ.,  Žoldošová, K., Orolínová, M., Juricová, I., Kotuľáková, K. (2011). Výskumne ladená koncepcia prírodovedného 
vzdelávania (IBSE v slovenskom kontexte). Bratislava: Veda. 

Kmeťová, J., Skoršepa, M., Vydrová, M. (2011). Chémia pre 3. ročník gymnázia so štvorročným štúdiom a 7. ročník 
gymnázia s osemročným štúdiom. Martin: Vydavateľstvo Matice slovenskej.  

Sticky Situation. [Dátový súbor]. Získané z https://omsi.edu/sites/all/FTP/files/chemistry/NH-PDF/NH-F37-
StickySituation.pdf 
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VIETE, ČO JETE? 
 Tematický celok / Téma ISCED / Odporúčaný ročník 

Látky v živých organizmoch 
Sacharidy 

ISCED 3 / 3.ročník/2 hodiny 

Ciele hodiny 

Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti Žiakom rozvíjané spôsobilosti 

• Pozná príklady konkrétnych sacharidov v 
potravinách z bežného života. 

• Aplikovať vedomosti o  glukóze, fruktóze, sacharóze, 
laktóze a škrobe z hľadiska štruktúry a významu pre 
výživu človeka. 

• Uskutočniť pokus, ktorý dokazuje redukčné 
vlastnosti sacharidov. 

• Vysvetliť podstatu dôkazovej reakcie redukčných 
vlastností sacharidov. 

• Uskutočniť pokus na dôkaz škrobu v potravinách. 

• Vysvetliť podstatu dôkazovej reakcie škrobu. 

• Formulovať otázku, problém 

• Manipulovať s pomôckami 

• Pozorovať/merať 

• Zaznamenávať výsledky pozorovania/merania 

• Vysvetľovať alebo upravovať experimentálne 
postupy 

• Zovšeobecniť výsledky 

• Formulovať závery 

• Zdieľať a prezentovať výsledky pred spolužiakmi 

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti  

• Poznať štruktúru významných monosacharidov a zložených sacharidov (disacharidov a polysacharidov). 

• Dodržiavať zásady bezpečnej práce v chemickom laboratóriu. 

Riešený didaktický problém 

Hlavným zámerom hodiny je, aby si žiaci uvedomili zloženie potravín, ktoré denne konzumujú a zvýšiť ich 

povedomie o množstve pridaného cukru. Žiaci realizujú experiment, v ktorom na základe redoxných vlastností 

sacharidov a štruktúry škrobu dokazujú ich prítomnosť vo vybraných potravinách. 

Dominantné vyučovacie metódy a formy Príprava učiteľa a pomôcky 

• potvrdzujúce bádanie 

• skupinová forma (dvojice žiakov) 

 

• Pracovný list 

• Pomôcky: skúmavky, stojan na skúmavky, kadička 
(400 cm3), odmerný valec, hodinové sklíčka, 
kvapkadlo, trojnožka, kovová sieťka, váhy, 
plynový kahan, zápalky Petriho misky, roztieračku 
z roztieradlom, 

•  Vzorky potravín a nápojov: napríklad med, 
hrozno, zemiak, jogurt, chlieb, jablko, prírodný 
cukor, umelé sladidlo, šunka, múka, kečup, slané 
tyčinky, Coca Cola... 

• Vzorky roztokov sacharidov: fruktóza, glukóza, 
sacharóza, laktóza, škrob 

• Chemikálie: Fehlingovo činidlo, Tollensovo 
činidlo, Lugolov roztok  

• Dataprojektor, prístup na internet 
Realizovateľné bez použitia digitálnych nástrojov. 

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov 

Pre overovanie splnenia cieľov sa použije sebahodnotenie žiakov prostredníctvom sebahodnotiacej karty. 

Autor(i): RNDr. Petra Letošníková, PhD. 
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VIETE,  ČO JETE? 

ÚVOD 
 V metodike Viete, čo jete? žiaci realizujú úlohy, v ktorých zisťujú, ktoré potraviny z ich každodenného života 

obsahujú sacharidy a v akom množstve. Úlohy smerujú k pochopeniu rozdielov medzi pojmami sacharidy, cukry, vláknina  

a oboznamujú sa s ich zložením. Žiaci realizujú experimenty a tým získavajú praktické zručnosti prácou v chemickom 

laboratóriu.  Úlohy poskytujú prepojenie získaných poznatkov s bežným životom. 

Žiaci postupujú podľa inštrukcií v pracovnom liste na úrovni riadeného objavovania. V navrhnutých aktivitách sú 

zahrnuté základné pojmy a východiskové poznatky, aby žiak dokázal na niektoré z otázok nájsť odpovede v rámci aktivít 

orientovaných na bádanie. 

Metodika je rozdelená do dvoch častí (je realizovateľná na dvoch vyučovacích hodinách). Prvá časť je motivačná, 

teoretická, druhá časť je experimentálna – zameraná na redoxné reakcie sacharidov a dôkaz škrobu v potravinách. Prvú 

časť odporúčame realizovať mimo laboratória, keďže obsahuje úlohy spojené s ochutnávaním potravín zamerané na 

senzorické hodnotenie. 

PRIEBEH VÝUČBY  
Využívať budeme model vyučovania 5E. 

ZAPOJENIE: 
Učiteľ žiakov vtiahne do problematiky krátkou riadenou diskusiou. 

Možné otázky: 

1. Čo ste dnes mali raňajky (desiatu, príp. obed)? 

2. Vyskytujú sa v týchto potravinách sacharidy? Ak áno, ktoré? V akom množstve? 

3. Je potrebné konzumovať sacharidy každý deň? Prečo? 

4. Musíme si dávať pozor na denne množstvo prijatých sacharidov? Prečo?  

5. Sledujete, obsah sacharidov v potravinách, ktoré konzumujete? 

Následne učiteľ rozdelí žiakov do 2-3 členných pracovných skupín a rozdá im pracovné listy. Žiaci postupujú podľa pokynov 

zadaných v pracovnom liste a realizujú prvú úlohu. 

Úloha 1. Priraďte sacharidy: fruktóza, laktóza, škrob, sacharóza, glukóza, inulín, maltóza, celulóza k nápoju alebo 

potravine, v ktorej sa nachádzajú. 

Riešenie prvej úlohy:  

 

 

         

              

Obr.1  Ryža   Obr.2  Jogurt         Obr.3 Hrozno   Obr.4 Artičoky 

 

 škrob laktóza glukóza inulín 
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    Obr.5 Pivo          Obr.6 Kocky cukru  Obr.7 Červený melón  Obr.8 Cestoviny 

 

 

 

Poznámka: 

Pri rozbore prvej úlohy učiteľ zopakuje so žiakmi rozdelenie sacharidov na jednoduché (monosacharidy) a zložené 

(oligosacharidy a polysacharidy). Učiteľ môže uviesť aj ďalšie príklady potravín či nápojov a ich zaradenie medzi  

mono- a polysacharidy. 

 

SKÚMANIE: 

 Žiaci realizujú v pracovnom liste druhú úlohu. Učiteľ rozdá každej pracovnej skupine pripravené vzorky potravín 

a nápojov, ktoré ochutnávajú. Svoje zistenia a predpoklady si zapisujú do tabuľky v pracovnom liste. 

Úloha 2. Ochutnajte pripravené vzorky potravín a nápojov, svoje zistenia a predpoklady zapíšte do tabuľky: 

Riešenie druhej úlohy: 

Potravina / nápoj 
Sladká chuť 

(áno / nie) 

Prítomný sacharid 

(áno / nie) 
Názov sacharidu(ov) 

Mlieko nie áno laktóza 

Chlieb nie áno škrob, celulóza, sacharóza 

Fazuľa nie áno škrob 

Jablko áno áno glukóza, fruktóza 

Hnedý cukor áno áno sacharóza 

Pitná voda nie nie ---- 

Med áno áno glukóza, fruktóza, sacharóza 

Zemiak nie áno škrob 

Biely cukor áno áno sacharóza 

Bravčová masť nie nie ---- 

Žiaci odpovedajú na otázky v pracovnom liste: 

a) Ktoré sacharidy majú sladkú chuť?  

Glukóza, fruktóza, sacharóza – majú sladkú chuť. Polysacharidy – nemajú sladkú chuť. 

b) Zamyslite sa, konzumujete počas dňa potraviny a nápoje, ktoré neobsahujú žiadne sacharidy? Ak áno, vypíšte ich. 

Niektoré syry (napr. Parmezán, Gouda), mäso, ryby, škvarky, oleje, čaj, káva, niektoré minerálky a i. 

c) Zoraďte skúmané vzorky podľa obsahu sacharidov. Začnite vzorkou, ktorá má podľa vás najviac sacharidov. 

Napr. čistý cukor, med, mliečne nápoje, jablko,  pomaranč, pitná voda... 

 

Poznámka: 

V predstihu je potrebné pripraviť vzorky potravín a nápojov, ktoré si učiteľ sám vyberiete (napr. med, hrozno, zemiak, 

slané tyčinky, jogurt, prírodný cukor, umelé sladidlo, Coca Cola atď.) Každá pracovná skupina môže mať rôzne vzorky.  

maltóza sacharóza fruktóza celulóza 
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Pri riešení druhej úlohy si žiaci majú uvedomiť  obsah sacharidov aj v potravinách či nápojoch, ktoré nie sú sladké. Žiaci 

by mali poznať, aký sacharid sa v týchto potravinách nachádza.  

Učiteľ môže žiakov oboznámiť z výrobou sacharózy z cukrovej trstiny. Na Slovensku patrí medzi tradičné a významné 

chemické výrobky. Napríklad môže pustiť žiakom video: https://www.youtube.com/watch?v=1nWfvFU9oCA alebo 

https://www.youtube.com/watch?v=6NMQ9niBB2s.  

 

Žiaci riešia v pracovnom liste tretiu úlohu – poslednú z teoretických úloh. Najskôr diskutujú na položené otázky v 

skupinách, potom učiteľ rozvinie diskusiu do celej triedy. 

Úloha 3. Potravinárske spoločnosti sú od decembra 2016 povinné uvádzať na obaloch potravín výživové údaje vrátane 

sacharidov. Bežne sa stretávame s údajmi typu - viď. tabuľka 6. Pokúste sa vysvetliť aké informácie  poskytujú. 

Tab. 6 Výživové údaje Chia Chlieb, Vamex, a.s. 

Výživové údaje v 100g výrobku  % RP* 

Energia kJ / kcal: 1005kJ / 238 kcal 12% 

Sacharidy: 44 g 17% 

z toho cukry: 3,2 g 4% 

Vláknina: 5 g - 

* Referenčný príjem priemerného dospelého (8400 kJ / 2000 kcal) 

Pod pojmom cukry rozumieme najjednoduchšie sacharidy – monosacharidy a disacharidy (napr. glukóza, fruktóza, 

sacharóza, laktóza, maltóza). Pod pojmom sacharidy v tomto prípade rozumieme zložité polysacharidy (napr. škrob 

celulóza). 

Zamyslite sa a v skupinách prediskutujte: 

a) Ktoré sacharidy (polysacharidy, disacharidy, monosacharidy) by mali tvoriť prevažnú časť našej potravy? Aký to 

má význam pre výživu človeka?   

Monosacharidy (glukóza a fruktóza) znamenajú po prijatí nárazovo veľké množstvo energie. Sú obsiahnuté hlavne v ovocí, 

mede a niektorých druhoch zeleniny (napr. karotka). Vhodné je ich konzumovať pri náročnom fyzickom výkone, kedy 

potrebujeme rýchle doplniť energiu a okamžite zdvihnúť hladinu cukru v krvi. Z disacharidov je najčastejším cukrom 

sacharóza, ktorá sa pri trávení štiepi na glukózu a fruktózu. Používa sa bežne ako sladidlo. Jej zvýšený príjem v potrave má 

za následok mnohé ochorenia (cukrovka, obezita, srdcovocievne ochorenia). V menšom množstve sa v potrave  

z disacharidov objavuje laktóza. V kojeneckom období však tento sacharid predstavuje hlavnú sacharidovú zložku potravy. 

Polysacharidy sa vstrebávajú pomerne dlho, obsahujú dostatok vlákniny a nezvyšujú hladinu cukru v krvi. Predstavujú tak 

kvalitnejší zdroj energie, pretože ju uvoľňujú postupne a vytvárajú pocit sýtosti na dlhší čas. Prevažnú časť našej potravy 

tvoria polysacharidy (škrob, celulóza). Energia zložitých cukrov sa na rozdiel od monosacharidov uvoľňuje postupne, lebo 

polysacharidy sa štiepia pomaly. Udržujú tak stálu hladinu krvného cukru, čím znižujú pravdepodobnosť vzniku pocitu 

veľkého hladu. Preto by mali potraviny obsahujúce polysacharidy tvoriť základ nášho jedálneho lístka. Hlavnými zdrojmi 

škrobu sú obilniny, zemiaky a strukoviny. Ľudské telo vie škrob dobre využiť, preto je významnou súčasťou vlákniny, ktorá 

podporuje vyprázdňovanie čriev. Aj preto by mali polysacharidy tvoriť 50 – 60% celkového denného energetického príjmu, 

zatiaľ čo cukry len 10%. Priemerné množstvo vlákniny na deň sa pohybuje okolo 20-30g. 

b) Aký je potrebný denný príjem sacharidov pre dospelého človeka? 

Denný príjem sacharidov sa pohybuje v rozmedzí 200 – 500 g. 

c) Patrí vláknina medzi sacharidy?  Je pre nás dôležitá, ak áno, prečo? 

Vláknina je komplexný polysacharid, ktorý podporuje trávenie. Nadbytok vlákniny spôsobuje nadúvanie, pre ľudský 

organizmus je nestráviteľná. 

d)  Čo môže spôsobiť nadmerný príjem jednoduchých cukrov pre zdravie človeka? 
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Z potravy, ktorú prijímame sa uvoľní energia a cukor do krvi. Ak by sa jej uvoľnilo naraz veľké množstvo (ako napríklad pri 

jednoduchých cukroch) organizmus nevyužije všetku energiu a uloží ju do tukových zásob, čím dochádza k priberaniu. 

Nadmerný príjem jednoduchých cukrov (čokoláda, sladkosti, zákusky) môže spôsobiť viaceré ochorenia, od porúch 

metabolizmu inzulínu (cukrovky), cez nadváhu až po problémy s trávením a vylučovaním. 

EXPERIMENTÁLNA ČASŤ: 

Žiaci následne pokračujú v pracovnom liste experimentálnymi úlohami a postupujú podľa pokynov. 

Úloha 4. Realizujte experimenty na dôkaz prítomnosti sacharidov vo vašich vzorkách potravín a nápojov. 

Poznámka: 

Je dôležité, aby učiteľ v predstihu pripravil pomôcky na realizáciu dôkazov redukujúcich sacharidov a škrobu. Pokiaľ 

majú žiaci prístup na internet, alebo dostupnú literatúru, môžu skúsiť sami navrhnúť postup, ako by dokázali sacharidy vo 

svojich vzorkách. Štvrtá úloha v pracovnom liste poskytuje žiakom námet na skúmanie zloženia sacharidov. 

Bezpečnosť práce: 

Pri experimentoch je potrebné dodržiavať bezpečnostné opatrenia. Potraviny použité v pokusoch sa nesmú ďalej 

konzumovať! 

Pri príprave Fehlingovho činidla sa používa hydroxid sodný NaOH – žieravina, žiaci nesmú pracovať s koncentrovanými 

roztokmi zásad, preto učiteľ pripraví Fehlingovo činidlo I. a II. vopred.  

VYSVETLENIE: 

a) Dôkaz redukujúcich sacharidov- 

Vysvetlite farebnú zmenu v skúmavkách:  R-CHO + 2 Cu2+ + 5 OH-  →  R-COO- + Cu2O +  3 H2O 

V prípade prítomnosti redukujúceho cukru vo vzorke dochádza k oxidácii aldehydovej či keto- skupiny na molekule daného 

cukru a zároveň k redukcii Cu2+ na Cu+. Tento jav môžeme pozorovať zmenou sfarbenia – z modrej na oranžovú až 

červenú. 

Napríklad glukóza je redukujúci cukor, ktorý obsahuje aldehydovú skupinu – dôjde k oxidácii na kyselinu glukónovú. 

Sacharóza je ale disacharid tvorený glukózou a fruktózou, ktoré sú spojené α(1→2) glykozidovou väzbou. Aldehydové 

skupiny (presnejšie poloacetálové hydroxyly), ktoré by sa mohli redukovať, sú zapojené do glykozidovej väzby, a preto patrí 

sacharóza medzi neredukujúce cukry, a teda s Fehlingovým činidlom nereaguje.  

Napríklad jablčná šťava obsahuje redukujúce sacharidy. 

 

Poznámka: 

Fehlingovo činidlo sa musí pripraviť až tesne pred pokusom a to zmiešaním Fehlingovho činidla I a II:   

Fehlingovo činidlo I: 7 g pentahydrátu síranu meďnatého CuSO4. 5H2O v 100 cm3 vody,   

Fehlingovo činidlo II: 35 g vínanu sodno-draselného a 10 g hydroxidu sodného NaOH v 100 cm3 vody 

Učiteľ môže vyskúšať aj Tollensovu skúšku. V prípade redukujúceho sacharidu napríklad glukózy sa Ag+ redukuje na Ag0 

a dochádza k vytvoreniu strieborného zrkadla na stenách skúmavky. Tollensovo činidlo pripravíte:  roztok dusičnanu 

strieborného (w=5%, 2cm3), kvapka roztoku hydroxidu sodného (w=10%) a po kvapkách roztok hydroxidu amónneho 

(w=2%) až do rozpustenia zrazeniny. Tollensovo činidlo pripravujte tiež vždy čerstvé. 

Video odkazy:  http://kch.zf.jcu.cz/didaktika/organchem/index.htm 

Pre názornosť, porovnanie môžeme použiť roztoky sacharidov – glukózy, fruktózy, v ďalšom aj škrobu. 
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b)     Dôkaz škrobu 

Škrob sa skladá z dvoch zložiek: amylózy a amylopektínu. Amylóza je farbiteľná 

Lugolovým roztokom, pretože jód preniká do štruktúry závitnice amylózy a tu sa 

viaže, vidíme výrazné modré sfarbenie u potravín, ktoré škrob obsahujú.  

          Obr. 9 Amylóza s jódom 

Poznámka: 

Je dobre použiť veľa rôznych vzoriek potravín (čo je asi najnáročnejšia časť na prípravu). Zafarbenie sa väčšinou javí 

skôr ako tmavé až čierne, na okraji škvrny, môžeme pozorovať modré zafarbenie – v prípade pozitívnej reakcie. 

Video odkazy: 

http://kch.zf.jcu.cz/didaktika/biochem/index.htm – dôkaz škrobu v zemiaku a jablku 

http://www.youtube.com/watch?v=mYbjJAFT1aE&feature=player_embedded – video s titulkami 

Zaujímavé je skúmať obsah škrobu v mäsových výrobkoch, ako párky, špekáčiky a salámy. Napriek tomu, že mäso 

neobsahuje škrob, mnohé tieto výrobky dávajú pozitívnu reakciu s Lugolovým roztokom, pretože výrobca používa škrob 

ako spojivo vo výrobku. 

Namiesto Lugolovho roztoku môžeme použiť aj jódovú tinktúru z lekárne (aj Betadine) a pokus je možné realizovať aj 

ako domáci pokus. 

Tzv. „rozpustný škrob“ v škrobe na prádlo, niektorých pudingoch alebo v lepidle Herkules dávajú s Lugolovým roztokom 

iba ružové sfarbenie.  V týchto výrobkoch sa nevyskytuje škrob, ale produkty jeho hydrolýzy, teda kratšie reťazce, tzv. 

dextríny. Tie sú lepšie rozpustné vo vode než škrob a používajú sa ako lepidlá. 

 

ROZPRACOVANIE: 
V tejto časti môžu byť úlohy nasmerovaná k domácemu zadaniu a môžu viesť aj k témam ako  je laktózová intolerancia, 

nadváha, obezita, celiakia, cukrovka či glykemický index. 

Poznámka: 

Môže byť rozpracovaná v podobe projektu ktorý nabáda na vyhľadávanie informácií o vybranom probléme a na 

prípravu krátkej prezentácie. Aktivita môže byť realizovaná aj ako otvorené bádanie. Žiaci pracujú v skupinách a formulujú 

svoj vlastný výskumný problém, na vyhľadávanie informácií používajú internetové zdroje a inú dostupnú literatúru. 

Pri riešení metodiky si majú žiaci uvedomiť, že cukor nie je iba prášok, ktorým si sladíme život. Je to aj názov pre 

jednoduché sacharidy obsiahnuté v mnohých ďalších potravinách. Je dôležité obmedzovať konzumáciu sladkosti a sladkých 

nápojov. Čím viac sacharidov skonzumujeme, tým viac sa na nich stávame metabolický závislí. Vysoká konzumácia 

sacharidov vedie k hormonálnej nerovnováhe a jedným zo základných príznakov je aj inzulínová rezistencia. Tak ako 

sacharidy vedia metabolicky „ubližovať“, tak dokážu byť aj veľmi užitočné. Žiaci by mali poznať dôležité zákonitosti o tom, 

ako ich správne používať.  

HODNOTENIE: 
Žiaci hodnotia svoje vedomosti a zručnosti doplnením sebahodnotiacej tabuľky. 

POSTREHY A ZISTENIA Z  VÝUČBY 
Pracovný list v navrhovanej podobe je vhodný, použiteľný aj pre žiakov so ŠVVP. 
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VRAŽDA A JEDLO 
Tematický celok / Téma ISCED / Odporúčaný ročník 

Látky v živých organizmoch ISCED 3 / 3.ročník 
Ciele 

Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti Žiakom rozvíjané spôsobilosti 

• Realizovať dôkazové reakcie tukov, cukrov 
a bielkovín 

• Otestovať vzorku na prítomnosť cukrov, tukov 
a bielkovín 

• Z výsledkov reakcií vyvodiť záver 

• Popísať chémiu výroby chleba 

• Vymenovať produkty kysnutia  
 

• Formulovať hypotézu, ktorá sa bude testovať 

• Navrhnúť pozorovanie/postup merania (aké 
pomôcky, aká zostava experimentu) pre každú 
premennú veličinu 

• Manipulovať s pomôckami/softvérom 

• Pozorovať/merať 

• Diskutovať o obmedzeniach/predpokladoch 
realizovaného experimentálneho postupu 

• Formulovať závery 

• Diskutovať/obhajovať výsledky/ argumentovať 

• Aplikovať experimentálne postupy na nové 
problémy 

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti  

• Poznať druhy prírodných látok 

• Určiť, ktoré prírodné látky sa nachádzajú v potravinách 

• Pracovať v chemickom laboratóriu 

• Uskutočniť jednoduché experimenty 

Riešený didaktický problém 

Žiaci riešia prípad vraždy, kde na základe dôkazových reakcií tukov, cukrov a bielkovín určia, v ktorej reštaurácii 

jedla obeť svoje posledné jedlo. Žiaci na začiatku identifikujú, ktoré prírodné látky môžu očakávať 

v jednotlivých potravinách. Z ponuky experimentov si vyberú tie, ktoré potrebujú uskutočniť pre zodpovedanie 

prípadu a následne realizujú experimenty. Žiaci vo fáze rozšírenia skúmajú chémiu výroby chleba. 

Dominantné vyučovacie metódy a formy Príprava učiteľa a pomôcky 

• nasmerované bádanie 

• skupinová forma (trojice, štvorice žiakov) 

 

• skúmavky 

• Lugolov roztok 

• 1% a 20% roztok CuSO4 

• KOH alebo NaOH (20% a c=2 mol.dm3) 

• Ocot 

• KMnO4 (c = 0,01 mol.dm3) 

• Kvapka koncentrovanej H2SO4 

• Etanol 

• Benzín 

• Glukóza 

• Vaječné bielko, mlieko 

• Olej 
Realizovateľné bez použitia digitálnych nástrojov. 

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov 

Formatívne hodnotenie - Sumár 

 

Autor: Mária Babinčáková 
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VRAŽDA A JEDLO  

ÚVOD  
Metodika je zaradená do učiva 3. ročníka po prebratí všetkých prírodných látok. Slúži na sumarizáciu a ponúka žiakom 

prepojenie témy prírodných látok s bežným životom. 

PRIEBEH VÝUČBY  

ZAPOJENIE  

Úloha 1. Prečítajte si nasledujúci text 

Žiaci majú v prvej úlohe k dispozícii motivačný text, ktorý ich vtiahne do problematiky. Stala sa vražda a oni sú ako 

študenti biológie a chémie prizvaný pomáhať pri jej vyšetrovaní. K dispozícii majú vzorku obsahu žalúdka obete. 

SKÚMANIE  

Úloha 2. Vyznačte, ktoré prírodné látky budete očakávať v jedle z jednotlivých reštaurácií 

V tejto úlohe musia žiaci určiť, aké prírodné látky budú očakávať v ktorej potravine: 

Menu Proteíny Lipidy Škrob Glukóza 

Salámová pizza X X X X 

Pečené kura so zelerovým pyré X X X  

Zeleninový šalát s olivovým olejom  X X X 

Poznámka:  

V zeleri sa nachádza škrob ako zásobný polysacharid. Je v ňom ale menší obsah glukózy. Je potrebné žiakov usmerniť. 

Úloha 3. Vyberte z nasledujúceho zoznamu reakcií tie, ktoré vám pomôžu zistiť, aké jedlo obeť obedovala  

Tu majú žiaci na výber všetky dostupné reakcie a z nich si musia vybrať tie správne. 

Vybrané reakcie:  

• Dôkaz glukózy 

• Dôkaz škrobu 

• Dôkaz tukov 

• Dôkaz dvojitých väzieb 

• Rozpustnosť lipidov 

• Dôkaz bielkovín 

Tab. 1 Zoznam reakcií 

Dôkaz glukózy Lugolov roztok (jód I2 v jodide  draselnom ), roztok hydroxidu sodného NaOH (c =2 mol.dm-3) 

Dôkaz fruktózy 
Seliwanovo činidlo (0,05 g  rezorcinolu  v  100 cm3 kyseliny chlorovodíkovej HCl, HCl: 1 
objemový diel koncentrovanej kyseliny chlorovodíkovej HCl + 2 objemové diely vody) 

Dôkaz laktózy 
skúmavky, stojan  na skúmavky, vodný kúpeľ (trojnožka, kovová sieťka, väčšia kadička s vodou, 
kahan, zápalky), filtračná aparatúra (stojan, filtračný kruh, filtračný lievik, filtračný 
papier,striekačka, kadička, sklená tyčinka), pipeta 
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Dôkaz škrobu Petriho misky, kvapkadlo, Lugolov roztok (jód I2 v jodide draselnom KI) 

Cukornatosť ručný refraktometer na cukor, kvapkadlo 

Dôkaz bielkovín sklenená tyčinka. 1% roztok CuSO4, 20% roztok KOH 

Izolácia bielkovín 
kadičky (fľaštičky od detskej výživy), skúmavka, lievik, filtračný papier (filter na kávu), lyžička, 
držiak na skúmavky, kahan. Mlieko, 8% roztok kyseliny octovej (CH3COOH) - ocot 

Denaturácia bielkovín 
kadička, lyžička, skúmavky, držiak na skúmavky, liehový kahan, stojan na skúmavky. 
Vajce, voda, 30% vodný roztok modrej skalice (CuSO4.5 H2O), etanol (CH3CH2OH) 

Xantoproteínová 
reakcia 

do skúmavky dajte 1cm3 neznámej vzorky, pridajte 1cm3 koncentrovanej HNO3 ( w = 0,45) 
a skúmavku zahrejte 

Dôkaz dvojitých väzieb 
do skúmavky nalejte 0,5cm3 vzorky, 1cm3 KMnO4 (c=0,01 mol.dm3) a pridajte 1 kvapku 
koncentrovanej H2SO4 obsah skúmavky opatrne premiešajte a pozorujte 

Rozpustnosť lipidov  
(dôkaz hydrofóbnych 
vlastností) 

do dvoch skúmaviek nalejte po 1cm3 neznámej vzorky. Do prvej pridajte 2cm3 vody a do druhej 
2cm3 benzínu. Obsah v skúmavkách pretrepte a pozorujte 

Úloha 4. Realizujte vybrané reakcie s pripravenými roztokmi cukrov, tukov a bielkovín a zapíšte, ako ste postupovali 

Reakcie, ktoré si žiaci vybrali v predchádzajúcej úlohe teraz vyskúšajú najprv s modelovými roztokmi cukrov, tukov 

a bielkovín aby videli, ako vyzerajú pozitívne reakcie. 

Poznámka:  

Dbáme na bezpečnosť práce v laboratóriu! 

Úloha 5. Otestujte vzorku žalúdka pomocou dôkazových reakcií a vyznačte, ktoré prírodné látky ste našli vo vzorke žalúdka  

V tejto úlohe už žiaci testujú vzorku žalúdka, ktorú im musíte namodelovať vy. Už je na vás, či dáte každej skupine 

rovnakú vzorku, alebo každá skupina bude mať vzorku z iného jedla a teda aj iný výsledok. 

Výber posledného jedla a reštaurácie obete je na vás. Podľa toho budete modelovať zloženie: 

• Bielkoviny – vaječné bielko 

• Sacharidy – glukóza a škrob 

• Tuky – olej 

Na pripomenutie: 

Menu Proteíny Lipidy Škrob Glukóza 

Salámová pizza X X X X 

Pečené kura so zelerovým pyré X X X  

Zeleninový šalát s olivovým olejom  X X X 

 

Podľa výsledkov vyplnia žiaci túto tabuľku. My ju nevyplníme, pretože je na vás, ako namodelujete vzorku žalúdka. 

 

 

Menu Proteíny Lipidy Škrob Glukóza 

Vzorka obsahu žalúdka     
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VYSVETLENIE  

Úloha 6. Porovnajte výsledky z úlohy 5 s vašimi očakávaniami v úlohe 2. Zdôvodnite, kde trávila obeť čas pred vraždou 

a svoje tvrdenie zdôvodnite 

V tejto úlohe žiaci napíšu, aké výsledky im vyšli a patrične ich aj vysvetlia. 

ROZPRACOVANIE  

Úloha 7. Prezrite si nasledujúcu schému a odpovedajte na otázky: 

 

Žiaci zo schémy vyčítajú odpovede na nasledujúce otázky: 

1. Aké väzby (interakcie) zodpovedné za vytvorenie gluténovej siete? 

Vodíkové mostíky a disulfidové väzby sú zodpovedné za vytvorenie gluténovej siete. 

2. Aké najmenšie podjednotky vytvárajú molekulu škrobu? 

Molekula škrobu je tvorená molekulami glukózy. 

3. Čo je produktom kysnutia? 

Produktom kysnutia je oxid uhličitý 

4. Ako sa inak nazýva vitamín C? 

Vitamín C sa inak nazýva kyselina askorbová. 

HODNOTENIE  

Úloha 8. Pomocou 5-10 viet zhrňte, čo ste dnes robili, prečo ste to robili a aký výsledok ste zistili. 

Hodnotenie žiakov prebieha pomocou sumáru, kedy žiaci pomocou 5-10 viet zhrnú, čo dnes robili. 

POSTREHY A ZISTENIA Z  VÝUČBY 
Ak sa má metodika stihnúť realizovať za jednu vyučovaciu hodinu, žiaci si majú vybrať reakcie z možnej ponuky tak, aby 

vyriešili problém - dôkaz glukózy, dôkaz bielkovín, škrobu a lipidov. 

Ak máme k dispozícii dve vyučovacie hodiny, môžeme realizovať všetky reakcie. 

ZDROJE 
Sedlák, E., Danko, P., Varhač, R., Paulíková, H., Podhradský, D. (2007). Praktikum z biochémie 2. vydanie. Košice: UPJŠ. 

Compound Interest (2016, 13 január). [obrázok]. [vid. 2018-05-05]. Dostupné z: 

https://www.compoundchem.com/2016/01/13/bread/ 
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NUKLEOVÉ KYSELINY 
Tematický celok / Téma ISCED / Odporúčaný ročník 

Nukleové kyseliny 
ISCED 3 / 3. ročník 

3 hodiny 
Ciele 

Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti Žiakom rozvíjané spôsobilosti 

• DNA – jednoduchá izolácia, DNA ako prostriedok 
pri určovaní podozrivých zo vzoriek odobraných na 
mieste činu, určovanie otcovstva. 

• Izolácia DNA a hydrolýza RNA. Využitie DNA 
v medicíne a kriminalistike.  

• bádateľské zručnosti, spôsobilosť vedecky 
pracovať, realizovať experiment, analyzovať  a 
interpretovať výsledky, diskutovať a v závere 
vidieť ich aplikáciu 

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti  

• Charakterizovať nukleové kyseliny z hľadiska výskytu a významu  

• charakterizovať nukleové kyseliny z hľadiska ich klasifikácie a zloženia •  

• porovnať stavbu DNA a RNA  

• sekvencie DNA. 

Riešený didaktický problém 

Aj napriek tomu, že sa DNA/RNA nachádza v organizmoch v mikroskopickom množstve je možné ju izolovať 

„vo veľkom množstve“ z rôznych zdrojov. Ako sa táto molekula dá využiť napr. vo forenznej medicíne. 

Dominantné vyučovacie metódy a formy Príprava učiteľa a pomôcky 

• Interaktívna ukážka, motivačný rozhovor, riadené, 

nasmerované bádanie, výklad, diskusia 

Organizačné formy:  

• Individuálna práca, práca vo dvojiciach. 

• Materiál RNA: kužeľová banka, kvasnice, H2SO4 (c 

= 1 mol.dm-3),  NaOH (c = 1 mol.dm-3), NH4OH (w = 

0.25), AgNO3 (c = 0.2 mol.dm-3), kahan, stojan, 

kadička, filtračná aparatúra, filtračný papier.  

• materiál na prípravu DNA: jahoda (alebo iné 

ovocie), izopropyl alkohol, soľ, detergent/saponát 

(šampón, prostriedok na umývanie riadu), voda, 

mikroténové vrecúško, pohár/kadička, polievková 

lyžica, špajla (ceruzka), kávový filter/gáza. 

• videá na prípravu DNA: 

https://www.youtube.com/watch?v=vPGKv53zSRQ 

https://www.youtube.com/watch?v=hOpu4iN5Bh4 

https://www.genome.gov/activities/ 

• počítač, internet. 

• pracovný list. 

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov 

Summatívne hodnotenie -  Úlohy na odhad nukleotidového zloženia dvojvláknovej DNA, kontrola správnosti 

riešení pracovného listu. 

 

Autor: Mária Kožurková 
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NUKLEOVÉ KYSELINY 

ÚVOD 
 Forenzné vedy sú vedy, ktoré sa zaoberajú vývojom a aplikáciami špecifických metód na vedeckom základe, ktoré 

napomáhajú pri vyšetrovaniu a dokazovaniu trestných činov. Ak by sa vyšetrovanie súčasných trestných činov nemohlo 

oprieť o forenzné vedy mnoho zločincov by zostalo nepotrestaných a mnohé trestné činy nevysvetlené. 

 Forenzná medicína (súdne lekárstvo) je jednou z najvýznamnejších forenzných disciplín ktorá poskytuje veľké 

možnosti pri odhaľovaní významných stôp, hlavne z tela obetí. Identifikácia podozrivých je veľmi dôležitá a využívajú sa pri 

nej napr. skúmanie vonkajšieho stavu tela, krvná skupina, alebo analýza DNA. Tieto postupy sú využiteľné len vtedy ak 

existuje záznam v kriminalistických databázach kvôli porovnaniu.  

 DNA sa nachádza nielen v jadre bunky, ale aj mimo nej (napr. mitochondriálna DNA), je genetickým materiálom 

bunky. DNA obsahuje každá bunka ľudského tela a môžeme ju získať napr. z kože, vlasov, krvného séra, kostí a pod. Výnimku 

tvoria červené krvinky, ktoré DNA nemajú. Metódy analýzy DNA (angl. fingerprinting) priniesla revolúciu v oblasti 

identifikácie osôb, pretože táto metóda je považovaná za najpresnejšiu v prípade identifikácie ľudí. Vypracoval ju v roku 

1984 anglický genetik Alec Jeffreys, ktorý vytvoril postup pre vizuálnu identifikáciu označených fragmentov DNA. Analýzou 

DNA tak získavame DNA profil, ktorý pripomína čiarový kód na obaloch výrobkov. Tento profil sa porovnáva s  profilom 

páchateľa a pri presnej zhode sa získa pozitívna identifikácia. 

 

VYSVETLENIE  

REFLEXIA: 

Úloha 1. Hydrolýza RNA a dôkaz purínových báz 

Materiál:  

kužeľová banka, kvasnice, H2SO4 (c = 1 mol.dm-3),  NaOH (c = 1 mol.dm-3), NH4OH (w = 0.25), AgNO3 (c = 0.2 mol.dm-3), kahan, 

stojan, kadička, filtračná aparatúra, filtračný papier.  

Postup:  

Do kužeľovej banky nasypeme asi 10 g kvasníc a pridáme 10 cm3 H2SO4. Zmes zahrejeme do varu a povaríme ešte 2–3 minúty. 

Potom zmes ochladíme, zneutralizujeme pridaním 10 cm3 NaOH a nakoniec prefiltrujeme. Z filtrátu do skúmavky 

odoberieme 1–2 cm3, pridáme 1 cm3 NH4OH a 10 kvapiek AgNO3.  

Výsledok: 

Vznikne biela vločkovitá zrazenina strieborných solí purínových báz. 

 

Úloha 2. Izolácia DNA z jahôd – návod na domácu prípravu 

Materiál:   

jahoda (alebo iné ovocie), izopropyl alkohol, soľ, detergent (šampón, prostriedok na umývanie riadu), voda, mikroténové 

vrecúško, pohár/kadička, polievková lyžica, špajla (ceruzka), kávový filter/gáza. 
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Postup:  

Skôr ako začneme pracovať dáme izopropylalkohol do mrazničky aby sa ochladil. Do mikroténového vrecúška (so zipsom) 

vložíme jahodu, uzavrieme ho a jahodu roztlačíme. Do pohára/kadičky nalejeme 90 cm-3 vody a potom pridáme 10 cm3 

detergentu/saponátu. K tomu pridáme ⅟4 polievkovej lyžice soli (asi 3 g) a zmiešame. Nalejeme túto kvapalnú zmes do 

mikroténového vrecúška k jahode. Vytlačíme z vrecúška čo najviac vzduchu uzavrieme. Všetko spolu poriadne premiešame 

(asi 5 min). Zmes prelejeme cez kávový filter do pohára/kadičky tak, aby sa kúsky jahôd nedostali do roztoku. Odmeriame 

objem a pomaly postupne pridáme rovnaké množstvo vychladeného izopropyl alkoholu. Po krátkom čase sa vytvoria biele 

vláknité štruktúry, ktoré je možné natočiť na špajlu (ceruzku). Pozorujeme vznik DNA. 

Vysvetlenie: saponát rozpustil membrány v bunkách a tak sa uvoľnil genetický materiál do roztoku. DNA je dlhá vláknitá 

molekula. DNA za normálnych podmienok je rozpustná vo vode, ale keď „slaná“ DNA príde do kontaktu s  alkoholom stáva 

sa nerozpustnou. To nazývame zrážanie. Ak chceme DNA uchovávať dlhšiu dobu napr. na ďalšie pokusy, premiestnime ju do 

skúmavky a zalejeme alkoholom. 

 

 

 

Úloha 3. Kto napadol a okradol starého pána? 

Na ulici bol napadnutý a okradnutý starý pán. Svedkovia opísali polícii dvoch podozrivých. Polícia pátrala po vinníkoch 

a nakoniec sa jej ich podarilo nájsť. Na ich oblečení boli nájdené rôzne vlasy. Policajti ich dali na rozbor DNA spolu s  vlasmi 

starého pána. Určte na základe DNA sekvencií kto napadol starého pána.  

A: Na základe DNA sekvencii porovnajte či je DNA vlasu nájdeného na 1. podozrivom a vlasu obeti z miesta činu je ten istý. 

 

 

 

Riešenie:  

Všetky sekvencie DNA sa musia porovnať navzájom. Vlas  pochádza z obete, pretože všetky sekvencie sú zhodné. Obvinený 

bol podozrivý č. 1. 
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B: Porovnajte či vlas obete, ktorý bol nájdený na 2. podozrivom, je zhodný s vlasom obete.  

 

 

 

Výsledok: Vlas nepochádza z obete, pretože sekvencie nie sú zhodné. 

 

Úloha 4. Kto je podozrivý? 

 

Na políciu na tiesňovú linku zavolal svedok. Do domu jeho suseda sa vlámali dvaja muži. Sused prezrel dom a zistil, že mu 

chýba niekoľko drahých predmetov. Polícia odobrala vzorky z miesta činu a chytila podľa opisu svedka predpokladaných 

lupičov, ktorým tiež odobrali vzorky na analýzu DNA. Na základe vzoriek určte, kto z podozrivých sa nachádzal na mieste 

činu. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výsledok: Porovnáme všetky sekvencie navzájom. Lupičom je 

podozrivý číslo 2, pretože má rovnaký DNA profil ako vzorka z mieta činu. 

 

Úloha 5. Bol podozrivý na mieste trestného činu? 

 

Na mieste činu sa našli stopy krvi. Rozhodnite na základe DNA profilu či bol podozrivý na mieste činu. 
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Riešenie:  

Podľa DNA profilu podozrivý bol na mieste činu. 

 

Úloha 6. Test otcovstva 

Na dnes už 50- ročnú dcéru Renátu jej otec Milan platil alimenty. Dnes však má otec pochybnosti či je Renáta naozaj 

jeho dcéra, alebo dcéra Petra. Požiadal o test otcovstva. Pomôžte určiť kto je otcom.  

 

 

Riešenie:  

Vo všeobecnosti platí že DNA dieťaťa musí byť kombináciou matkinej DNA a jedného z mužov. Otec je Peter. Milan nemal 

platiť alimenty na Renátu. 

Úloha 7. Odhadnite nukleotidové zloženie dvojvláknovej DNA, u ktorej bolo experimentálne stanovené že zo 100 

deoxynukleotidov tvorí priemerne 22 deoxyadenozín-5´-fosfát. 
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Riešenie: 

 Vyjdeme z Chargaffových pravidiel: A = T, G = C a (G+C) = 100 – (A+T) hodnoty sú v %. Teda: A = T = 22 %, (G + C) = 100 

– 44  = 56 a odtiaľ G = C = 28 %. 

Úloha č. 8 (bonusová úloha) Máme zadanú sekvenciu mRNA. Uskutočnite transláciu a zapíšte vzniknutú sekvenciu 

aminokyselín. 

1.     5´  A U G U U U C U A G A G A G A U A A 3´ 

2.     5´ U U U U C C A U G U G U C A A U G A 3´ 

3.     5´ U U U U C C A U G U G U U G A C A A  3´ 

 

Riešenie: 

 

Úlohu vyriešime podľa tabuľky genetického kódu, kde sú uvedené triplety s príslušnou aminokyselinou. Transláciu zahajuje 

iniciačný kodón AUG (zároveň kóduje metionín) a ukončujú ju kodóny terminačné UAA, UAG a UGA. 

 

1.    5´  AUGUUUCUAGAGAGAUAA 3´ 

met - phe - leu - glu - arg  

2.     5´ UUUUCCAUGUGUCAAUGA 3´ 

met - cys - glu 

3.    5´ UUUUCCAUGUGUUGACAA 3´ 

met - cys 

ZDROJE 
KMEŤOVÁ, J. a kol. Chémia pre 3. ročník gymnázia so štvorročným štúdiom a 7. ročník gymnázia s osemročným štúdiom. 

Expol Pedagogika, Bratislava, 2011. ISBN 978-80-8115-042-5. 

Příklady z molekulární genetiky. [cit. 2018-05-07]. Dostupné na: http://www.genetika-biologie.cz/priklady-z-

genetiky/molekularni-genetika/.  
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ENZÝMY 
Tematický celok / Téma ISCED / Odporúčaný ročník 
Látky v živých organizmoch. 
Enzýmy. 

ISCED 3 / 3.ročník 

Ciele 

Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti Žiakom rozvíjané spôsobilosti 

• Určiť optimálne podmienky aktivity enzýmu na 
základe grafu. 

• Priradiť k rovnici reakcie typ enzýmu, ktorý ju 
katalyzuje. 

• Na základe výsledkov experimentu riešiť praktické 
otázky týkajúce sa rozlíšenia typu inhibície enzýmu. 

• Na základe výsledkov experimentu riešiť praktické 
otázky týkajúce sa optimálnych podmienok na 
aktivitu katalázy. 

• Riešiť úlohy o rýchlosti enzýmovo katalyzovanej 
reakcie na základe grafu. 

• Formulovať otázku/problém 

• Formulovať hypotézu, ktorá sa bude testovať 

• Interpretovať dáta,  

• Opisovať vzťahy medzi premennými 

• Formulovať závery 

• Zdieľať a prezentovať výsledky pred spolužiakmi 

• Diskutovať/obhajovať výsledky/argumentovať 

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti  

• Pojmy: Exotermická, endotermická reakcia, reakčné teplo, aktivačná energia, rýchlosť chemickej reakcie, 
katalyzátor 

• Grafické znázornenie závislosti zmeny entalpie v priebehu reakcie 

• Faktory ovplyvňujúce enzýmovú aktivitu 

• Rozdelenie enzýmov/triedy enzýmov 

• Pojmy: kataláza, saturačný bod, závisle a nezávisle premenná 

Riešený didaktický problém 

Žiaci majú problém aplikovať poznatky z predchádzajúcich ročníkov v komplexných či bádateľských úlohách, 

často nevedia využiť výsledky realizovaných pokusov pri riešení úloh a nevidia využitie teórie v praxi. Učebnica 

chémie ponúka žiakom informácie o enzýmoch, chýbajú ale prepojenia s tým, čo už žiaci vedia. Predkladáme 

súbor úloh zameraných hlavne na prácu s grafmi, v ktorých majú žiaci hľadať súvislosti s tým, čo už vedia 

z predchádzajúcich hodín chémie. 

Dominantné vyučovacie metódy a formy Príprava učiteľa a pomôcky 

• potvrdzujúce bádanie. 

• skupinová forma (5-7 dvojíc žiakov). 

 

• Počítač s pripojením na internet 
 

Realizovateľné s aj bez použitia digitálnych nástrojov. 

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov 

Úloha na samostatnú prácu. 

Autori: Zuzana Dzurišinová, Alena Spišiaková 

507



  

  

ENZÝMY  

ÚVOD  
Metodika Enzýmy je poslednou zo štvorice metodík z biochémie, v ktorých sú teoretické úlohy zamerané na hľadanie 

súvislostí štruktúry biomolekúl s ich vlastnosťami. Úlohy v pracovnom liste Enzýmy sú formulované tak, aby žiaci hľadali 

súvislosti medzi novým učivom a tým, čo sa naučili o termochémii a kinetike chemických reakcií či o typoch reakcií. 

Predpokladáme, že ak žiaci objavia tieto súvislosti, učivo si ľahšie a dlhodobejšie zapamätajú.  

PRIEBEH VÝUČBY  
Metodika využíva EUR model vyučovania.  

EVOKÁCIA  (CCA 10  MIN.): 
Hlavným zámerom úvodnej úlohy je zistiť, či si žiaci pamätajú z 1. ročníka základné pojmy z termochémie a chemickej 

kinetiky. Žiakom ponúkame graf vyjadrujúci závislosť zmeny entalpie od priebehu reakcie s konkrétnymi údajmi. Žiaci majú 

za úlohu nielen orientovať sa v pojmoch, ale aj správne odčítať z grafu požadované údaje. 

Už z hodín biológie viete, že existencia života je založená na obrovskom množstve biochemických reakcií. Keď si 

uvedomíme, že tieto reakcie prebiehajú v prostredí s pomerne nízkou koncentráciou reaktantov, pri nízkych teplotách, za 

normálneho tlaku a väčšina za približne neutrálneho pH, bez pomoci enzýmov by vôbec nemohli prebiehať. Enzýmy preto  

označujeme ako biokatalyzátory. 

O katalyzátoroch a faktoroch, ktorými vieme ovplyvňovať rýchlosť chemických reakcií ste sa učili v 1. ročníku. 

Pripomeňme si teda základné pojmy a súvislosti. 

Úloha 1. Doplňte, ktoré písmeno A – E na grafe predstavuje hodnotu: 

a) reakčného tepla  .....C.................... 

b) aktivačnej energie .....A.................... 

c) energie reaktantov  .....B.................... 

d) energie produktov ......E................... 

e) aktivačnej energie spätnej reakcie .....D.............. 

Pomocou grafu vypočítajte hodnoty: 

a) reakčného tepla ....  H = 160 – 80 = 80 kJ/mol .......... 

b) aktivačnej energie? ... EA =  240 – 80 = 160 kJ/mol ........ 

c) zmeny entalpie spätnej reakcie? ..  H = 80 – 160 = -80 kJ/mol................ 

Z určenej hodnoty reakčného tepla rozhodnite o type termochemickej reakcie a vyberte z ponuky správne 

tvrdenie. 

a) Endotermická, H je kladné 

b) Endotermická, H je záporné 

c) Exotermická, H je kladné 

d) Exotermická, H je záporné 

Poznámka: 

Zopakujme so žiakmi aj pojmy reakčné teplo a entalpia (zmena entalpie), ako aj ich označenie. Pri výpočte reakčného 

tepla spätnej reakcie môžeme zopakovať 1. termochemický zákon o reakčnom teple priamej a spätnej reakcie. 
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UVEDOMENIE SI VÝZNAMU  (CCA 15  MIN.): 
V nasledujúcej časti predkladáme žiakom úlohy o vplyve faktorov na enzýmovú aktivitu trošku ináč. Pomocou údajov 

zaznamenaných graficky majú žiaci konkrétnym údajom odpovedať na otázky a následne vysvetliť skúmaný jav. 

Úloha 2. Nasledujúci graf znázorňuje vplyv pH na účinok pepsínu (graf 

A) a trypsínu (graf B). Odpovedzte na otázky.  

a. Zakrúžkujte správnu možnosť. V akom prostredí má 

pepsín najvyššiu aktivitu? 

 v kyslom  neutrálnom   

 zásaditom  aj v kyslom, aj v zásaditom  

b. Aká je optimálna hodnota pH pre trypsín? pH = ....8............ 

Úloha 3. Na obrázku je graf znázorňujúci vplyv teploty na rýchlosť enzýmom 

katalyzovanej chemickej reakcie. Určte, pri akej teplote klesá aktivita enzýmu: 

......40°C ......... 

Vysvetlenie: S rastúcou teplotou sa rýchlosť chemickej (aj tej enzýmovej) narastá. Po 

dosiahnutí určitej teploty  - teplotného optima -  začne aktivita enzýmu 

pomerne rýchlo klesať, pretože dochádza k denaturácii enzýmu.  

Úloha 4. Vyberte, ktorý z grafov vyjadruje vzájomný vzťah medzi rýchlosťou enzýmovej reakcie a množstvom substrátu. 

Vysvetlite. 

 

Vysvetlenie: V prípade, že je koncentrácia enzýmu konštantná, rýchlosť enzýmovej reakcie bude priamo úmerná 

koncentrácii substrátu. Rýchlosť reakcie narastá dovtedy, kým nebude obsadená väčšina aktívnych miest enzýmu, teda 

kým koncentrácia substrátu nedosiahne saturačný bod. Ďalšie zvyšovanie koncentrácie substrátu už rýchlosť reakcie 

neovplyvní, pretože enzým už ďalšie aktívne miesto nemá.  

ROZPRACOVANIE (CCA 10  MIN.): 
Nasledujúce úlohy opisujú reakčné podmienky a výsledky pokusov. Na základe opisovaných postupov a výsledkov majú 

žiaci odpovedať na otázky a svoju odpoveď doložiť vysvetlením. 

Úloha 5. Obrázok znázorňuje výsledky skúmavkového pokusu, v ktorom môžete sledovať množstvo vznikajúceho produktu 

pomocou fialového farbiva – intenzívnejšia farba znamená, že vzniká viac produktu. Obsah jednotlivých 

skúmaviek je popísaný vedľa obrázka. Cieľom pokusu bolo zistiť, či inhibítor je kompetitívny alebo 

nekompetitívny pre enzým, ktorý katalyzuje reakciu. Prezrite si obrázok a určte o aký typ inhibítora ide. Svoje 

tvrdenie zdôvodnite. 
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Skúmaný inhibítor je: kompetitívny/nekompetitívny  

Zdôvodnenie: Kompetitívna inhibícia znamená, že inhibítor a 

substrát si navzájom konkurujú o naviazanie sa na aktívne 

centrum enzýmu. Tento typ inhibície je vratný, nadbytkom 

substrátu inhibítor možno odstrániť. 

Poznámka:  

Nasledujúci pokus – aktivita katalázy je možné zrealizovať aj v domácich podmienkach. Pre žiakov tak bude 

interpretácia výsledkov jednoduchšia. Pre jednoduchšiu interpretáciu výsledkov predkladáme žiakom postupne parciálne 

úlohy a otázky. Vzhľadom na vyšší stupeň učiteľovho navádzania žiakov v jednotlivých fázach bádania považujeme 

navrhnutý učebný postup za štruktúrované bádanie. 

 

Aktivita katalázy 

Kataláza je enzým, ktorý urýchľuje rozklad peroxidu vodíka. Nasledujúce pokusy a merania skúmajú podmienky 

ovplyvňujúce rýchlosť enzýmovej reakcie. 

Úloha 6. Pozorne preštudujte obrázky znázorňujúce výsledky pokusu a prečítajte si postupy práce pri jednotlivých 

pokusoch. Odpovedzte na otázky. 

Doplňte rovnicu reakcie, ktorú katalyzuje kataláza: 
H

2
O

2

kataláza

H
2
O + 1/2O

2
 

Napíšte, do ktorej zo 6 základných tried delenia enzýmov zaradíme katalázu:  Oxidoreduktáza ________________ 

Pokus 1 Pokus 2 

  
 

 Do 5 skúmaviek sme naliali 4 cm
3
 peroxidu vodíka. 

 Do 1. skúmavky sme pridali 1 cm
3
 8% roztoku kyseliny octovej 

 Do 2. až 5. skúmavky sme pridali po 1 cm
3
 roztoku NaOH, do 

každej s inou koncentráciou. 

 Do každej skúmavky sme pridali rovnaký kúsok pečene. 

 Po minúte sme zaznamenali pozorovanie.  

 Do 5 skúmaviek sme naliali 4 cm
3
 peroxidu vodíka. 

 Do prvých štyroch skúmaviek sme pridali 0,5 cm
3
 enzýmu 

katalázy. Piata ostala bez enzýmu. 

 Skúmavky sme ponorili do vodných kúpeľov s teplotami vody 
10°C, 20 °C, 30 °C a 60 °C. 

 Po minúte sme zaznamenali pozorovanie. 

Otázky a úlohy: 

a) Čo predstavujú bublinky v nákrese pokusov?  Vznik plynného produktu – kyslíka ............................................... 

b) Ako určíme optimálne podmienky pre pôsobenie katalázy?  Podľa množstva bubliniek v určitom časovom  

momente..... 

c) Aké sú optimálne podmienky pre pôsobenie katalázy?  pH = _____10______, t = _30°C _______________ 

d) Čo bolo úlohou v pokuse 1 a v pokuse2? V pokuse č. 1 bolo úlohou zistiť hodnotu pH, pri ktorej má enzým 

najvyššiu aktivitu. V pokuse č. 2 bolo úlohou stanoviť optimálnu teplotu pre aktivitu katalázy. 

e) Aká je nezávislá premenná v meraní v pokuse  1? Hodnota pH ........................................................................... 

f) Aký je rozsah hodnôt nezávislej premennej v pokuse 1? 4 – 14 ........................................................................... 
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g) Aká je jednotka nezávislej premennej v pokuse 1? Hodnota pH nemá jednotku................................................. 

h) Aká je závislá premenná v pokuse 2? Množstvo vzniknutého produktu (bubliniek) v istom časovom okamihu.. 

i) Ako môžeme merať závislú premennú v pokuse 2? Napríklad výškou peny v skúmavke, prípadne meraním 

objemu vznikajúceho kyslíka ................................................................................................. 

j) Ktorá skúmavka je porovnávacia v pokuse 2? Skúmavka bez enzýmu – číslo 5 .....................................................    

 

Poznámka:  

V predchádzajúcej úlohe 6 žiakom kladieme jednoduché otázky k pozorovaniu priebehu pokusu a k nameraným 

hodnotám. Pri hľadaní odpovedí budú žiaci skúmať a objavovať súvislosti vyplývajúce z opisu pokusu. Otázky sú 

formulované netradične – nútia žiakov nazerať na číselné hodnoty ako na premenné v kauzálnom vzťahu. Premenná, ktorá 

spôsobuje daný efekt, sa nazýva nezávislá premenná. Naopak, premenná, ktorá sa vplyvom nezávislej premennej zmení, 

je závislá premenná. Tento pohľad na namerané hodnoty je typický pre vedecké metódy a žiaci sa s ním stretávajú 

častejšie na hodinách matematiky a fyziky. Predpokladáme vyšší stupeň učiteľovho navádzania žiakov pri hľadaní odpovedí 

v jednotlivých otázkach, preto považujeme navrhnutý učebný postup za štruktúrované bádanie. 

REFLEXIA (CCA 10  MIN.): 
Nasledujúca úloha vyžaduje pomerne veľkú  mieru porozumenia problematiky. Znovu prekladáme žiakom grafické 

spracovanie výsledkov meraní. Otázky sú zamerané na rýchlosť chemickej reakcie – táto veličina sa nenachádza priamo 

v grafoch. Žiaci si potrebujú uvedomiť, že rýchlosť chemickej reakcie je priamo úmerná zmene koncentrácii látkového 

množstva a teda aj zmene látkového množstva. 

Úloha 7. V nasledujúcich úlohách podrobne analyzujte výsledky meraní látkového množstva produktov a počtu častíc 

reaktantov v časovom priebehu chemickej reakcie. Namerané hodnoty sú zobrazené v grafoch nasledujúcich 

úloh, ktoré od vás vyžadujú písomné odpovede na zadané otázky. 

a.  Vyberte správnu odpoveď. V ktorom časovom intervale pracuje enzým s maximálnou rýchlosťou? 

A. 0 –30 sekúnd 

B. 60 – 120 sekúnd 

C. 120 –180 sekúnd 

D. Po celú dobu merania 

Svoj výber zdôvodnite: 

  V intervale 0 – 30 s je najväčší nárast látkového množstva 

produktu za časový interval ......................................................... 

 

b.  Vyberte, ktorý z nasledujúcich grafov predstavuje rýchlosť enzýmovo katalyzovanej reakcie. 

Pripomeňme si, že rýchlosť chemickej reakcie v možno vypočítať zo zmeny koncentrácie reaktantov (alebo 

produktov) za určitý časový interval. 
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Svoj výber zdôvodnite:  Graf B znázorňuje rýchlosť enzýmovo katalyzovanej reakcie. Koncentrácia substrátu je 

na začiatku reakcie maximálna, postupne klesá – rýchlosť postupne klesá s ubúdaním substrátu. Keď sa 

substrát spotrebuje, reakčná rýchlosť sa blíži k nule.  

 

Poslednú úlohu zaraďujeme ako dobrovoľnú. Je na učiteľovi, aby zvážil, či ju zaradí do pracovného listu. Už na pohľad 

vyzerá náročne. Nie je naším cieľom naučiť žiakov písať podobné rovnice reakcií, chceme upriamiť pozornosť žiaka na to, 

aby v jednotlivých schémach sledoval zmeny na substráte a priradil k nej správny typu enzýmu. Úlohu môžeme začať riešiť 

od reakcií, ktoré predpokladáme, že žiakom budú známe, napr. v rovnici A môžu odhaliť, že dochádza k štiepeniu väzby 

pomocou vody – teda enzým, ktorý ju katalyzuje bude HYDROLÁZA. Znovu navrhujeme ako učebný postup štruktúrované 

bádanie, v ktorom sa predpokladá vyšší stupeň učiteľovho navádzania žiakov v jednotlivých fázach bádania. 

Predpokladáme ale, že ak žiaci zvládnu túto úlohu, bude im problematika triedenia a názvoslovia enzýmov 

zrozumiteľnejšia.  

Úloha 8. Všetky známe enzýmy sú rozdelené do šiestich základných tried podľa toho, aký typ reakcie katalyzujú. 

V nasledujúcej úlohe sú uvedené rôzne typy reakcií, ktoré sú v živých organizmoch katalyzované enzýmom. Svoju 

pozornosť zamerajte na typ chemickej premeny a na základe toho priraďte k reakcii typ enzýmu. 

A.   

 
B.           C.  

         
D.  

 

E.  

Oxidoreduktáza ...........D............ 

Transferáza ...........E............. 

Hydroláza ...........A............. 

Lyáza  ...........C............. 

Izomeráza ...........B............. 

Ligáza   ...........F............. 

 

 

hydroláza 

izomeráza 

oxidoreduktáza 

lyáza 
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F.  

 

 

POSTREHY A ZISTENIA Z  VÝUČBY 
Metodika bola overovaná videokonferenciou, vtedy vyžadovalo riešenie úloh viac času a žiaci riešili úlohy zväčša 

samostatne. 

ALTERNATÍVY METODIKY  
NEPOVINNÉ POLE. Ak si to situácia vyžaduje, uviesť aj alternatívne postupy. Prispôsobenie metodiky pre SOŠ. 

ZDROJE 
1. An Experiment Similar To The One You Performed During Last Lab Was Conducted Using Liver (instead Of 

Potato) z https://lnk.sk/cjjn  

2. https://www.chegg.com/homework-help/questions-and-answers/following-plots-illustrate-effect-ph-

temperature-substrate-concentration-enzyme-activity-r-q4663362 

3. Potential Energy Diagram Worksheet Part I, z https://studylib.net/doc/10160953/potential-energy-diagram-

worksheet-part-i  

 

 

 
 

transferáza 

ligáza 
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ZOZNÁMTE SA S UREÁZOU 
Tematický celok / Téma ISCED / Odporúčaný ročník 

Látky v živých organizmoch / Enzýmy ISCED 3A / 3. ročník 
Ciele 

Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti Žiakom rozvíjané spôsobilosti 

 Žiak dokáže napísať chemickú rovnicu rozkladu 
močoviny účinkom enzýmu ureáza. 

 Žiak dokáže vysvetliť všeobecný princíp vplyvu 
teploty na aktivitu enzýmov 

 Žiak dokáže využiť digitálnu prístrojovú techniku 
pri riešení problémových situácií a zdôvodniť jej 
použitie. 

 Manipulovať s pomôckami/meracím 
systémom/senzormi/softvérom 

 Pozorovať/merať 

 Interpretovať/formulovať závery 

 Diskutovať/obhajovať výsledky/ argumentovať 

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti  

 Rozumieť pojmom pH, enzýmy, enzýmová aktivita, faktory ovplyvňujúce rýchlosť enzýmových reakcií, 
denaturácia bielkovín (enzýmov). 

 Dodržiavať zásady správneho a bezpečného zaobchádzania s laboratórnymi pomôckami. 

 Vedieť pracovať s počítačovým meracím systémom (modul pH-meter) a kombinovanou sklenou 
elektródou. 

Riešený didaktický problém 

Potreba zopakovania a fixácie poznatkov tém: pH, denaturácia bielkovín, enzýmy. 

Dominantné vyučovacie metódy a formy Príprava učiteľa a pomôcky 

 Riadené bádanie (Structured Inquiry) 

 Skupinová forma (3 - 5 žiakov v skupine) 

 počítačový merací systém (pH-senzor), 
elektromagnetická miešačka s miešadielkom, 
odmerná banka (500 cm3), 3 kadičky (250 cm3), 
2 kadičky (400 cm3), odmerný valec (250 cm3), 
váhy, 4 Petriho misky, teplomer 

 močovina (s), sójová múčka, ľad 

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov 

Zadanie čiastkových úloh (písomné zadanie, ústne otázky) – získanie operatívnej spätnej väzby. 

Formatívne hodnotenie – lístok s otázkami na konci vyučovacej hodiny (resp. posledná otázka v pracovnom 
liste). 

 

Autori: Marek Skoršepa, Jarmila Kmeťová 
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ZOZNÁMTE SA S UREÁZOU 

ÚVOD 
Metodiku možno použiť v tematickom celku Látky v živých organizmoch podľa ŠVP ISCED 3A (3. ročník), v téme Enzýmy 

(3. ročník gymnázia so štvorročným štúdiom). Možno ňou nadviazať na pokus Dôkaz katalytického účinku ureázy zo sójovej 

múčky, ktorý je v rámci tejto témy uvedený v učebnici chémie pre gymnáziá (Kmeťová et al., 2011). 

PRIEBEH VÝUČBY  

ZAPOJENIE  
Na začiatku je so žiakmi vhodné zopakovať pojmy enzýmy, enzýmová katalýza, aktívne miesto enzýmu, mechanizmus 

enzýmových reakcií, tráviace enzýmy, faktory ovplyvňujúce proces enzýmovej katalýzy (najmä teplotu). Tému je vhodné 

prepojiť aj s problematikou proteínov a zopakovať okrem ich štruktúry aj princípy denaturácie bielkovín, čo veľmi úzko súvisí 

s enzýmovou aktivitou. Učiteľ žiakov uvedie do riešenej témy (nechá ich prečítať si úvod v pracovnom liste), a v prípade 

potreby vysvetlí nevyhnutné súvislosti. Žiakov rozdelí do skupín podľa počtu meracích systémov, ktoré má k dispozícii. Nie 

je vhodné, aby v skupine pracovali viac ako 3 žiaci. Po uvedení do problematiky a oboznámení sa s experimentálnymi cieľmi 

laboratórnej úlohy žiaci najprv vyriešia úlohy uvedené v časti SKÔR AKO ZAČNEME EXPERIMENTOVAŤ. 

Úloha 1. Vysvetlite, čo v enzýmových reakciách označujeme pojmom substrát? 

Substrát označuje východiskovú látku, ktorá sa počas enzýmom katalyzovanej reakcie mení na produkt.  

Úloha 2. Čo bude substrátom v našom experimente? 

Substrátom v našom experimente bude močovina. 

Poznámka: 

Je možné, že niektorí žiaci odpovedia, že substrátom bude ureáza. V takom prípade je potrebné opätovne vysvetliť úlohu 

močoviny a ureázy v celom procese. 

Úloha 3. Zdôvodnite názov enzýmu ureáza. Pomôžte si internetom. 

Názov enzýmu ureáza je odvodený od odborného pomenovania močoviny – urea. Prípona –áza je typickou príponou 

používanou v názvoch enzýmov. 

Poznámka: 

Na tomto mieste je možné žiakov upozorniť na podobnosť (ale nezameniteľnosť) prípon –áza, ktorá sa spája s názvami 

enzýmov  a – óza, spájajúca sa s názvami sacharidov. Vhodným príkladom na vysvetlenie rozdielu sú dvojice: amylóza 

(polysacharid) – amyláza (enzým štiepiaci amylózu); sacharóza (disacharid) - sacharáza (enzým štiepiaci sacharózu). 
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SKÚMANIE  
Predpokladom úspešnej experimentálnej práce je, že žiaci ovládajú prácu s počítačovým meracím systémom 

a príslušnými senzormi, ktoré si na meranie zvolia. V prípade, že je to ich prvá skúsenosť, je potrebné, aby ich s nimi učiteľ 

oboznámil a názorne im predviedol prácu s týmito zariadeniami. 

Úloha 4. Napíšte chemickú rovnicu katalytického rozkladu močoviny ureázou. 

 

Úloha 5. Na základe chemickej rovnice z predchádzajúcej úlohy rozhodnite, aká fyzikálna veličina sa bude počas chemickej 

reakcie meniť a navrhnite senzor, ktorý by bolo možné použiť na sledovanie jej priebehu. 

Počas reakcie sa bude v reakčnom prostredí meniť pH, preto bude možné priebeh reakcie sledovať prostredníctvom pH-

senzora. 

Poznámka: 

Pri vysvetlení dôvodov meniaceho sa pH môžu žiaci uvažovať dokonca o oboch vznikajúcich produktoch ako o príčinách 

tohto javu. Vznikajúci NH3 sa rozpúšťa v okolitom roztoku za vzniku zásady, čo sa prejaví zvyšovaním pH reakčného 

prostredia. Na druhej strane, vznikajúci CO2 sa v roztoku rozpúšťa za vzniku kyseliny uhličitej, čo spôsobuje znižovanie pH 

reakčného prostredia. Oba produkty však na veľkosť zmeny pH (aj keď v opačnom smere) nemajú rovnaký vplyv. 

V skutočnosti je rozpúšťanie NH3 oveľa silnejším efektorom tohto procesu, čo sa v konečnom dôsledku prejavuje výrazným 

zvyšovaním hodnoty pH počas reakcie. 

 

Poznámka: 

Keďže pri reakcii vzniká CO2, môžu niektorí žiaci navrhnúť na sledovanie jej priebehu aj senzor CO2 (najmä ak s ním majú 

predchádzajúcu skúsenosť). Takáto úvaha je síce správna, ale v skutočnosti je množstvo vznikajúceho CO2 veľmi malé 

a týmto senzorom ho nie je možné zachytiť. Navyše, časť vzniknutého CO2 sa rozpustí v okolitom roztoku. 

 

Učiteľ v prípade potreby inštruuje žiakov pri práci s pH-senzorom a jeho elektródou, najmä pri príprave samotného merania. 

Najnáročnejšou časťou samotného merania môže byť zabezpečenie a udržanie požadovaných teplôt, pri ktorých reakciu 

sledujeme. 

Poznámka: 

Pri simulácii rozdielnych teplôt použitím vodných kúpeľov (vo väčších kadičkách) a ľadu, nie je dôležité dodržať presnú 

teplotu, ale snažiť sa ju udržať čo najdlhšie v určitom rozumnom intervale. Merania pri vyšších teplotách sú z tohto pohľadu 

komplikovanejšie, pretože teplota temperovacieho média (vody) rýchlo klesá. Udržanie konštantnej teploty je možné (pri 

absencii termostatu alebo automatického vodného kúpeľa) realizovať napríklad odoberaním (alebo odsávaním) 

vychladnutej vody a doliatím vody s vyššou teplotou. 
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Usporiadanie jednotlivých komponentov experimentu pri temperovaní reakčného prostredia môže vyzerať napr. takto: 

 

 

 

Po ukončení meraní môže učiteľ žiakom navrhnúť urobiť v reakčnom prostredí skúšku fenolftaleínom. Pri kvapnutí 

niekoľkých kvapiek fenolftaleínu sa reakčné prostredie sfarbuje do fialova, čo indikuje prítomnosť zásaditého prostredia. 

Túto skúšku je však vhodné urobiť až po správnom „prečítaní“ grafov, ktoré sú výstupmi samotných meraní. Následne 

výsledok tejto skúšky podporí experimentálne pozorovania. 

VYSVETLENIE  
Na základe porovnania výsledkov pokusov žiaci určia, pri akej teplote prebieha alkoholové kvasenie najintenzívnejšie. 

Odpovedia pritom na prvú úlohu v časti VYHODNOTENIE VÝSLEDKOV. 

Úloha 6. Zoraďte sledované reakcie podľa teploty použitej pri vašich meraniach od najrýchlejšej po najpomalšiu. 

Katalytický rozklad ureázy prebieha najrýchlejšie pri teplote okolo 40 °C, druhá v poradí je reakcia prebiehajúca pri 

laboratórnej teplote (20 °C), nasleduje reakcia pri teplote 5 °C. 

Poznámka: 

Pri svojom rozhodovaní sa môžu žiaci zamerať najmä na sledovanie strmosti krivky nárastu pH. 

Úloha 7. Aké je teplotné optimum ureázy vyplývajúce z vašich výsledkov? 

Teplotné optimum pre funkciu ureázy (vyplývajúce z výsledkov experimentov) je okolo 40 °C. 

ROZPRACOVANIE  
Nasledujú úlohy, ktoré súvisia s interpretáciou a vysvetlením zistených výsledkov. 

Úloha 8. Čím je spôsobený nárast pH počas sledovaných reakcií? 

Pri reakcii vzniká NH3, ktorého rozpúšťaním v okolitom roztoku vzniká hydroxid amónny, čo spôsobuje vznik zásaditého 

prostredia a tým nárast pH v reakčnom prostredí.  

Úloha 9. Na základe vašich vedomostí skúste vysloviť predpoklad, aké by boli výsledky merania, keby sme rovnaký 

experiment uskutočnili pri teplote 80 °C? Zdôvodnite vaše predpoklady. 
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Pri teplote 80 °C možno predpokladať denaturáciu bielkovinovej štruktúry enzýmu ureázy, čo spôsobí stratu jej 

funkčnosti. Preto môžeme očakávať, že pri takejto teplote pH v reakčnom prostredí nebude stúpať a ani krivka zobrazujúca 

vývoj pH na grafe nebude mať stúpajúcu tendenciu. 

Poznámka: 

V tejto súvislosti možno žiakom vysvetliť, že meranie pri teplote 80 °C nebudeme realizovať kvôli riziku poškodenia citlivej 

sklenej časti pH-elektródy. 

Učiteľ však môže žiakov požiadať, aby navrhli spôsob sledovania prípadnej zmeny pH pri tejto teplote bez meracej 

techniky. Žiaci pravdepodobne navrhnú sledovanie zmien pH prostredníctvom indikátorových papierikov, resp. 

prostredníctvom etanolového roztoku fenolftaleínu. V prípade dostatku času možno so žiakmi zrealizovať aj takúto 

alternatívu experimentu. 

 

Úlohu časti AK VÁM EŠTE ZOSTAL ČAS môžu žiaci riešiť aj počas čakania na ukončenie merania: 

Úloha 10. Do ktorej zo šiestich tried enzýmov by ste zaradili ureázu? Vysvetlite prečo? 

Ureáza patrí medzi hydrolázy (trieda č. 3). Močovina je v skutočnosti diamidom kyseliny uhličitej, jej amidová väzba sa 

štiepi hydrolyticky. 

Poznámka: 

Žiakom možno vysvetliť súvislosť medzi uvoľnením vody pri vzniku močoviny z amoniaku a oxidu uhličitého a naopak 

formálnej reakcii močoviny s vodou (hydrolýze) pri rozklade močoviny. 

 

HODNOTENIE  
 

SPRÁVNE RIEŠENIA 

Príklad očakávaných výsledkov: 

 

 

Uvádzame príklad merania trvajúceho 60 minút. Je však zrejmé, že porovnateľné rozdiely sú markantné už počas prvých 

desiatich minút merania. Dĺžku merania je preto možné podľa potreby modifikovať (skrátiť). 

V našom experimente je ureáza najaktívnejšia pri teplote okolo 40 °C. Pri laboratórnej teplote (20 °C) a teplote okolo 

5 °C proces rozkladu ureázy prebieha pomalšie. 
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Úloha 11. Vyplňte nasledujúcu tabuľku. 

Formatívne hodnotenie prebieha prostredníctvom odpovedí na 3 nasledujúce otázky, ktoré sú uvedené na konci pracovného 

listu (resp. žiakom poskytnuté na osobitnom papieriku). 

 

3 veci, ktoré som sa dnes naučil.  

 

 

2 veci, ktoré považujem za zaujímavé.  

 

1 otázka, ktorú mám k tejto téme.  

 

POSTREHY A ZISTENIA Z  VÝUČBY 
 

ALTERNATÍVY METODIKY  
 Pri časovom obmedzení môže každá pracovná skupina uskutočniť experiment len pri jednej teplote, pričom na 

záver si všetky skupiny porovnajú svoje výsledky a vyvodia z nich príslušné závery. 

 V prípade, že máme pre každú skupinu k dispozícii väčší počet pH-senzorov, ktoré môžeme ku koncovému 

zariadeniu pripojiť naraz, môže každá skupina realizovať paralelne viacero meraní pri rôznych teplotách súčasne. Je 

to však náročnejšie na prípravu a aj realizáciu experimentu (vzhľadom na nutnosť rozdielneho temperovania 

rôznych sledovaných reakčných prostredí). 

 Alternatívou je nerealizovať so žiakmi experimentálnu časť (ak nie je k dispozícii meracia technika) a poskytnúť im 

len namerané dáta v tabuľkovej (MS Excel) alebo grafickej podobe (napr. z predchádzajúceho merania 

realizovaného učiteľom). So žiakmi sa potom uskutoční len spracovanie, vyhodnotenie a interpretácia dát. Tu sa 

však stráca pridaná hodnota, ktorú z hľadiska rozvoja žiakových praktických zručností prináša práve reálne 

experimentovanie a priamy kontakt a manipulácia s reálnymi pomôckami, chemikáliami a prístrojovou technikou. 

POUŽITÁ LITERATÚRA  
KMEŤOVÁ, J., SKORŠEPA, M., VYDROVÁ, M. 2011. Chémia pre 3. ročník gymnázia so štvorročným štúdiom a 7. ročník 

gymnázia s osemročným štúdiom. Martin. Vydavateľstvo Matice slovenskej. 120 s. ISBN 978-80-8115-042-5. 
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TRÁVIACE ENZÝMY 
Tematický celok / Téma ISCED / Odporúčaný ročník 

Enzýmy – Tráviace enzýmy (α-amyláza) 
ISCED 3 / 3. ročník  

3 vyučovacie hodiny 

Ciele 

Žiakom osvojované vedomosti a 
zručnosti 

Žiakom rozvíjané spôsobilosti 

• charakterizovať pojem enzým z 

hľadiska všeobecných vlastností, 

výskytu a významu  

• vysvetliť vplyv enzýmu na priebeh 

reakcie  

• charakterizovať faktory ovplyvňujúce 
rýchlosť enzýmovej reakcie 

• porozumieť funkciám tráviacich enzýmov 

• pozorovať a vyvodzovať závery 

• formulovať a prezentovať výsledky svojej práce 

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti  

• Zloženie a štruktúra enzýmov, rozdelenie enzýmov, špecificita enzýmovej katalýzy, mechanizmus 

enzýmových reakcií,  faktory ovplyvňujúce priebeh enzýmovej katalýzy, aktivácia a inhibícia enzýmov, 

biologický význam a funkcie enzýmov. Zloženie medu. Sacharidy – vlastnosti a dôkaz škrobu. 

•  Poznať charakteristiku tráviacich enzýmov – amyláz, pepsínu, trypsínu a lipázy. 

Riešený didaktický problém 

Orientácia na chémiu bežného života, uvedomenie si reakcií ktoré prebiehajú v ľudskom tele. 

Dominantné vyučovacie metódy a formy Príprava učiteľa a pomôcky 

Vyučovacie metódy:  

• Interaktívna ukážka, motivačný 

rozhovor, riadené, nasmerované 

bádanie, výklad, diskusia. 

Organizačné formy:  

• Práca vo dvojiciach, skupinová práca. 

• Rozdeliť úlohy 1 a 3 pre tri-štyri rôzne 
skupiny žiakov a v závere hodiny 
vymedziť časový priestor na 
prezentáciu výsledkov 
a vyhodnotenie. 

• vzorky medu, slinná amyláza, 1% škrobový maz, Lugolov 

roztok, destilovaná voda, stojan na skúmavky, kadičky 100 

cm3, sklenené tyčinky, varná doska (varič, kahan, aparatúra na 

zohrievanie roztokov), sklenená pipeta (valec s objemom 10 

cm3), teplomer 

• počítač, IKT tabuľa (ak je j dispozícii), tablet, dataprojektor, 

notebook, internet 

https://www.youtube.com/watch?v=9QdsvRWROK8&t=355s 

• pracovný list 

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov 

Summatívne hodnotenie -  Kontrola správnosti riešení pracovného listu. 

 

Autor: Mária Kožurková 
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TRÁVIACE ENZÝMY 

ÚVOD 
 Enzýmy sú bielkoviny s katalytickou aktivitou, urýchľujú chemické a biologické reakcie. Umožňujú bunkám 

prostredníctvom koordinovaného sledu reakcií premieňať chemické látky. Túto premenu látok na iné látky označujeme ako 

metabolizmus. Riadia tiež aktivitu jednotlivých metabolických dráh tak, aby tvorba a odbúravanie metabolitov sa prispôsobovali 

aktuálnym fyziologickým potrebám bunky. V súčasnosti poznáme viac ako 2 000 enzýmov, ktoré sa od seba podľa toho aký typ 

reakcie katalyzujú.  

 Enzýmy vykazujú rôznu mieru substrátovej špecificity. Špecificita účinku sa zabezpečuje tak, že enzým katalyzuje len 

určitý konkrétny typ reakcie s daným substrátom a teda nie akýkoľvek typ reakcie. Glykozidázy (patria medzi hydrolázy) štiepia 

glykozidovú väzbu. Sú špecifické voči typu glykozidovej väzby, preto rozlišujeme α- glykozidázy a β-glykozidázy. 

Medzi α- glykozidázy patrí amyláza. Môže byť rastlinného aj živočíšneho pôvodu a štiepi len 1,4-α-glykozidové väzby. Preto 

katalyzuje štiepenie škrobu, glykogénu a polysachacharidov na jednoduchšie sacharidy (celulózu, ktorá obsahuje β-glykozidové 

väzby neštiepi).  

Amylázu prvýkrát izloval v roku 1933 Anselme Payen zo sladu ktorý sa používal na výrobu piva. Nazval ju diastáza (z gréckeho 

diastasis – štiepenie). Dnes sa označuje ako amyláza, pretože štiepi škrob (latinsky amylum). 

Existujú tri typy amylázy: α- amyláza, β- amyláza a γ-amyláza.  

α-Amyláza je enzým, ktorý sa vyskytuje v slinách a pankreatickej šťave živočíchov. Štiepi 1,4-α-glykozidové väzby polysacharidov, 

ktoré obsahujú 3 a viac 1,4-α-glykozidovo viazaných glukózových jednotiek. Výsledkom hydrolytického štiepenia amylózy je zmes 

maltózy a α-glukózy. Túto reakciu možno sledovať pomocou jódu, s ktorým dáva substrát farebnú reakciu, zatiaľ čo produkty 

reakcie s jódom nereagujú. Farebná reakcia s jódom (intenzívne modré sfarbenie) ktorú dáva amylóza je jav pri ktorom sa 

molekuly jódu dostávajú do dutín vytvorených glukózovými jednotkami. 

β-Amyláza je enzým rastlinného pôvodu, ktorý sa nachádza v slade, peľových bunkách a štiepi 1,4-α-glykozidové väzby od 

neredukujúceho konca polysacharidového reťazca. Z amylózy vzniká maltóza, ktorá sa uvoľní ako β-anomér. 

γ-Amyláza je enzým, ktorý sa nachádza v membráne buniek sliznice tenkého čreva. Štiepi polysacharidy a maltózu od 

neredukujúceho konca na väzbách 1,4-α a uvoľňuje glukózu.  

Diastáza – včelí med obsahuje enzým diastázu, ktorá patrí medzi amylázy. Je to enzým ktorý katalyzuje štiepenie škrobu. Ak 

pridáme do medu škrob, po čase sa rozloží pôsobením diastázy na jednoduchšie sacharidy – najskôr na dextríny a potom na 

maltózu. Škrob sa zafarbí na modro, ale maltózy nie. 

Čerstvý med obsahuje najviac diastázy, so starnutím medu jeho aktivita klesá.  Diastáza je zložená z dvoch typov amyláz – α-

amyláza pochádza priamo od včiel, a β-amyláza je rastlinného pôvodu a nachádza sa v rastlinných zložkách medu, z ktorých 

najvýznamnejšiu tvorí peľ. 
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Diastáza je veľmi citlivá na teplotu pokiaľ je med nešetrne zahriaty (horúci čaj) jej aktivita v mede veľmi poklesne. Tento enzým 

nie je v každom mede v konštantnom množstve a sú aj medy ktoré sú enzymaticky menej aktívne. Hlavne α-amyláza je závislá 

od vlastnej fermentačnej aktivity včiel. Aj β-amyláza sa nachádza v rôznych medoch v rôznom množstve, pretože každý med 

obsahuje rôzne množstvo peľových zrniečok, ktoré sú enzymaticky rozdielne. 

PRIEBEH VÝUČBY  

EVOKÁCIA: 
Hlavným zámerom hodiny je zistiť aktivitu enzýmu v rôznych vzorkách. 

UVEDOMENIE SI VÝZNAMU: 
Správne riešenia pracovného listu 

Úloha 1. Štiepenie škrobu slinnou α-amylázy. Ako dokážete že v našich slinách sa nachádza α- amyláza? Navrhnite 

a uskutočnite experiment. Doplňte farebné zmeny a zdôvodnite výsledok. 

Materiál:  

roztok slinnej amylázy, slepý pokus bez slinnej amylázy, 1% škrobový maz, Lugolov roztok, destilovaná voda, stojan na 

skúmavky, kadičky 100 cm3, sklenené tyčinky, varná doska (varič), sklenená pipeta (valec s objemom 10 cm3), teplomer. 

Postup: 

Pripravíme roztok slinnej amylázy tak, že si postupne vypláchneme ústa asi 30 cm3 destilovanej vody a roztok vypustíme 

do kadičky. Do malej banky odmeriame 5 cm3 škrobového mazu, 20 cm3 slinnej amylázy a 10 cm3 destilovanej vody. Banku 

umiestnime do vodného kúpeľa a udržiavame teplotu približne 35 °C. Potom v 3 minútových intervaloch pipetou odoberáme 

z reakčnej zmesi vzorku (1 cm3) na hodinové sklíčka, na ktoré sme si nakvapkali Lugolov roztok (uskutočníme skúšku na dôkaz 

škrobu).  

Pokus zopakujte. Odoberte novú vzorku slín, zahrejte ju 5 min vo vriacej vode a urobte znova dôkaz aktivity amylázy. 

Postupujte ako v predchádzajúcom prípade (vzorku odoberajte po 3, 6 a 9 min). 

Riešenie: 

Zaznamenáme, za aký čas už v reakčnej zmesi nie je prítomný škrob (nevzniká modro zafarbený roztok, modro zafarbený 

roztok je dôkazom prítomnosti škrobu). Ak sme vzorku zahriali 5 min vo vodnom kúpeli, aktivita poklesne. 

 

Doplnte tabuľku 

Vzorka slinnej amyláza    

Čas (min) 3 6 9 

Farebná zmena    

Vzorka zahriatej slinnej 

amylázy 

   

Farebná zmena    
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Úloha 2. Zdôvodnite na základe farebnej zmeny, ako sa líši aktivita diastázy u včelieho medu od včelára a tepelne ošetreného 

(5 min var vo vodnom kúpeli) a napr. púpavového medu. 

Diastáza je enzým ktorým sa dá dokázať čerstvosť medu. Čerstvý med od včelára bude obsahovať najviac diastázy, hodnota 

aktivity bude nižšia u medu, ktorý bol tepelne ošetrený. 

 

Úloha 3. Analyzujte intenzitu sfarbenia medu. Výsledky analýzy porovnajte s Vaším odhadom z Úlohy 2. 

Materiál:  

rôzne vzorky medu, 1% škrobový maz, Lugolov roztok, destilovaná voda, stojan na skúmavky, kadičky 100 cm3, sklenené 

tyčinky, varná doska (varič, kahan, aparatúra na zohrievanie roztokov), sklenená pipeta (valec s objemom 10 cm3). 

Postup: 

20 g prírodného medu rozpusťte v kadičke v 60 cm3 vody (rovnakým spôsobom pripravte vzorku púpavového medu 

a prevareného medu). Do všetkých pridajte 5 cm3 1% škrobového mazu a premiešajte. Oproti bielemu pozadiu pozorujte 

zafarbenie. Všetky kadičky dajte na varnú dosku (varič, kahan) zahriatú na 35 °C. Po 5 min zo všetkých kadičiek od lejte 1 cm3 

roztoku do skúmavky. Pridajte kvapku Lugolovho roztoku (KI + I2) a premiešajte.  

Porovnajte zafarbenie roztoku po pridaní Lugolovho roztoku s pôvodným roztokom. Všetky skúmavky analyzuje naraz, aby 

ste mohli porovnať intenzitu zafarbenia.  

Riešenie: 

Vo vzorkách kde je najväčšie množstvo diastázy bude intenzity sfarbenia najintenzívnejšia, so znižujúcim sa množstvom sa 

mení. V niektorých vzorkách medu sa môže vyskytnúť prípad keď vznikne veľmi slabé sfarbenie. 

 

Úloha 4. Rozklad škrobu amylázami naklíčeného jačmeňa 

Materiál:  

Lugolov roztok, škrob, želatína, naklíčený jačmeň, nožnice, kadičky, Petriho miska, tyčinky. 

Postup: 

Dáme si vopred naklíčiť jačmeň, pripravíme podľa návodu potravinársku želatínu, uvaríme škrob, necháme vychladnúť 

a zmiešame so želatínou aby vznikla pevná platňa. Na vychladnutú plochu poukladáme naklíčené zrná. Ak chceme aby sa enzýmy 

rýchlejšie dostali k substrátu, je vhodné zrná pozdĺžne rozstrihnúť. Po 20-30 minútach zrná pinzetou odstránime a platňu 

prelejeme zriedeným roztokom jódu.  

Riešenie: 

Miesta kde je škrob rozložený amylázami sa nesfarbia. 

 

Úloha 5. Otázky na opakovanie 

1. Ako sa maltóza odlišuje od škrobu keď do nej pridáme vodu? 

Odpoveď: Maltóza sa rozpustí – roztok je číry, škrob sa nerozpustí – ostane zakalený. 

2. Na identifikáciu čoho sa používa jódový test ? 
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Odpoveď: Na identifikáciu škrobu. 

3.   Je tento test špecifický? Je typický pre jednu, alebo viac substancií? 

Odpoveď: Je veľmi špecifický, dokazujeme ním len škrob. 

4. Aká je konečné zafarbenie pri jódovom teste? 

Odpoveď: Pri pozitívnej reakcii je modro-čierne a pri  negatívnej reakcii je – hnedo-oranžovo-červené zafarbenie. 

5. Aký je rozdiel medzi amylázou a amylázou ktorú sme krátko varili? 

Odpoveď: V skúmavke v ktorej sme amylázu krátko varili sa mení škrob na redukujúci cukor. 

6. Ako vzniká intenzívne modré sfarbenie pri reakcii s jódom? 

Odpoveď: Farebná reakcia s jódom (intenzívne modré sfarbenie) ktorú dáva amylóza je jav, pri ktorom sa molekula jódu 

dostáva do dutín vytvorených glukózovými jednotkami a vo forme klatráru javí silnú absorpciu svetla.  

 

REFLEXIA: 
Kontrola pracovného listu, učiteľ v krátkosti zopakuje čo sa na hodine prebralo. 

POSTREHY A ZISTENIA Z  VÝUČBY 
V úlohe č. 1 môžeme vložiť skúmavky do vodného kúpeľa aj naraz pri vyšších časoch 6 a 9 min. 

K úlohe môžeme spustiť aj krátke video: http://old.studiumchemie.cz/materialy.php 

V úlohe č. 3 zvolíme počet vzoriek medu podľa času, príp. pracujeme len s jednou vzorkou. 

Úloha č. 4 je zdĺhavá metodika a je skôr vhodná napr. na voliteľný predmet alebo predmet, kde sa robia len laboratórne práce. 

V prílohe je pdf verzia – ukážka pokusu.  

 

ALTERNATÍVY METODIKY  
K úlohe č. 4 môžeme použiť pripravenú prezentáciu. 

ZDROJE 
 Kmeťová J., Skoršepa M., Vydrová M.: Chémia pre  3. ročník gymnázia so štvorročným štúdiom, Vydavateľstvo Matice 

slovenskej, s.r.o. 2011. ISBN- 978-80-8115-042-5 

Nagy J., Toporčák J., Popelka P. 2018 Hodnotenie rizika výskytu rezíduí liečiv v mede. [citované 10.7. 2018]. Dostupné na: 

www.mpsr.sk/download.php?fID=1496 Získané 13.9.2017 z: www.mpsr.sk/download.php?fID=1496 

http://www.vcelarstvoirha.estranky.sk/clanky/o-vcelach-a-ich-produktoch/o-mede.html [ 
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AKO  ZNIČIŤ VITAMÍN  C ?  

Tematický celok / Téma ISCED / Odporúčaný ročník 

Biolátky/ Vitamíny ISCED 3 / 3.ročník / 2 vyuč. hodiny 
Ciele 

Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti Žiakom rozvíjané spôsobilosti 

• Prakticky overiť rozpustnosť vitamínu C vo 
vybraných rozpúšťadlách. 

• Experimentálne zistiť pH roztoku vitamínu C s 
využitím pH metra. 

• Navrhnúť a použiť vhodnú laboratórnu metódu na 
kvalitatívny dôkaz vitamínu C. 

• Prakticky overiť vplyv teploty a iných faktorov na 
zmeny obsahu vitamínu C vo vybraných vzorkách 
potravín. 

• Analyzovať  výsledky experimentu.  
• Vyhodnotiť a sformulovať závery experimentu. 

• Manipulovať s pomôckami/softvérom. 

• Pozorovať/merať. 

• Formulovať závery. 

• Diskutovať/obhajovať výsledky/ argumentovať. 

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti  

• Dodržiavať zásady správneho a bezpečného zaobchádzania s laboratórnymi pomôckami. 

• Pracovať so školským meracím systémom. 

• Orientovať sa v terminológii biolátok, vitamínov. 

• Aplikovať poznatky o rozpustnosti a redoxných vlastnostiach vitamínov.  
• Prezentovať a obhájiť výsledky svojho experimentu.  
• Ovládať základné digitálne zručnosti. 

Riešený didaktický problém 

Vitamín C je jeden z najznámejších vitamínov. Využitie známych poznatkov o vitamíne C, jeho rozpustnosti, 

redoxných vlastnostiach ako aj vplyve vybraných faktorov na jeho stálosť a zmenu obsahu v bežne dostupných 

požívatinách. Potvrdenie, či vyvrátenie tvrdení o množstve vitamínu C v jednotlivých potravinách. 

Dominantné vyučovacie metódy a formy Príprava učiteľa a pomôcky 

• riadené bádanie 

• skupinová forma (5-7 dvojíc žiakov) 

 

• tablety Celaskonu, voda, metanol (10ml), etanol 
(10ml), acetón (10ml), chloroform (10ml), 
benzén (10ml), roztok FeCl3 (5%), KMnO4(5%), 
AgNo3(5%), citrónová šťava (iná ovocná 
šťava)(10ml), mlieko (10ml), olej,  

• sklená tyčinka, 10 skúmaviek, odmerný valec, 
kadičky,  hodinové sklíčko, univerzálny pH 
papierik, stojan na akúmavky 

• pH meter, resp. pH -senzor, merací systém 
Vernier – meracia interfejsová jednotka 
LabQuest 2, váhy 

• Súbor pre aktivitu 
Realizovateľné s aj bez použitia digitálnych nástrojov. 

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov 

• Hodnotenie skupinovej práce  

• Formatívne hodnotenie - Lístok pri odchode 

Autor(i): doc. PaedDr. Zita Jenisová, PhD. 

 Mgr. Jana Braniša, PhD. 
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AKO ZNIČIŤ VITAMÍN C ? 

ÚVOD  
Predložená metodika bádateľskej aktivity je vytvorená k téme  Vitamíny a je súčasťou tematického celku „Biolátky“. 

V rámci komplexnej činnosti si študenti zopakujú teoretické vedomosti a budú skúmať základné chemické vlastnosti vitamínu 
C, ktoré úzko súvisia s jeho biologickou funkciou pre náš život. Počas experimentov budú samostatne navrhovať hypotézy 
priebehu experimentov a overovať si svoje tvrdenia. Za pomoci internetu zistia opodstatnenosť svojich experimentálnych 
výsledkov a sformulujú závery.  

 

PRIEBEH VÝUČBY 

Poznámka:  

Učiteľ by mal mať pripravené vzorky potravín, hlavne prevarené mlieko a ovocnú jablčnú šťavu a tiež niekoľko dní na 
vzduchu odstáty ten istý typ šťavy.  

EVOKÁCIA: 
Učiteľ diskutuje so žiakmi  o tom, čo už vedia o vitamínoch a konkrétne o VITAMÍNE C.  

 
 Vitamín C - kyselina askorbová je biela kryštalická látka kyslej chuti ,teplota topenia192 ˚ C, opticky aktívna. 
 Tento vitamín si ľudia a niektoré ďalšie cicavce nevedia samy syntetizovať, a preto je nevyhnutné ho prijímať 

potravou 
 Hodnota doporučeného denného príjmu sa mení pri alkoholizme, fajčení, fyzickej a psychickej záťaži a ochoreniach 

ako napríklad diabetes mellitus. 
 Najviac vitamínu C je telom prijímaného čerstvou zeleninou (zelená paprika, brokolica, kapusta), ovocím (ríbezle, 

citrusové plody) a zemiakmi. Z normálnej a zmiešanej stravy má vitamín C biologickú dostupnosť až 80 %, navyše 
pri príjme čistej kyseliny askorbovej nalačno je biologicky využiteľná až v 100 %.  

 Znížená hladina C vitamínu v strave ľudí spôsobuje vznik choroby, ktorá sa nazýva skorbut. Prejavuje sa chorobami 
kože, trhaním ciev a malou hojivosťou rán.  

 U kojencov môže deficit spôsobiť Moeller-Barlowovu chorobu a u detí poruchy tvorby kostí a poruchy rastu. 
 Navyše kyselina askorbová je silný prírodný antioxidant.  
 Používa sa ako aditívum v potravinárskych výrobkoch.  
 Vo vyrábaných produktoch je vitamín C vystavený pôsobeniu vzdušného kyslíka a tým aj permanentnej oxidácii, pri 

ktorej sa kyselina askorbová mení účinkom už miernych oxidovadiel na kyselinu dehydroaskorbovú.  
 

  

 

 

Uvedenú rovnicu možno schematicky zapísať takto: 
 
 

𝑨𝑨 … . . ⇔ ⋯ . . 𝑫𝑯𝑨𝑨 … + 𝟐𝑯 + 𝟐𝒆  
            (kyselina askorbová)                   (kys. dehydroaskorbová) 

• Kyselina askorbová je teda redukovadlo a aj väčšina kvantitatívnych aj kvalitatívnych metód stanovenia kyseliny 
askorbovej (AA) je založená na využití jej redukčných vlastností. 
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Otázky a úlohy pre žiakov: 

Úloha 1.    K nasledujúcim vitamínom priraďte potravinu v ktorej sa daný vitamín nachádza: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Riešenie: 
Vitamín A ........................... mrkva, kel, špenát, marhule, rybí tuk  
Vitamíny sk. B ..................... droždie, pečeň, mäso, vnútornosti, mlieko  
Vitamín C ............................ šípky, čierne ríbezle, zemiaky, kapusta  
Vitamín D ............................ rybí tuk, mlieko, maslo, syry, smotana  
Vitamín E ............................. orechy, slnečnicové semená, pšeničné klíčky  
Vitamín K ............................. brokolica, kapusta, šalát, karfiol, petržlen  
  

Úloha 2. Za pomoci internetu nájdite históriu objavenia vitamínu C! 

Za objaviteľa vitamínu C je považovaný Albert Szent-Györgyi, ktorému sa podarilo tento vitamín izolovať. Za tento 
nesporne významný čin získal v roku  1937 Nobelovu cenu. O účinkoch kysleiny askorbovej sa vedelo dávno predtým. Vedelo 
sa najmä o negatívnych dopadoch na organizmus pri nedostatku v potrave . Najviac boli postihnutí námorníci , u ktorých sa 
v dôsledku dlhodobo jednotvárnej potravy bez vitamínu C vyskytoval skorbut. Skorbut sa prejavoval krvácaním z ďasien, 
vypadávaním vlasov, mäknutím kostí a spomalením tvorby červených krviniek. Ak sa ani po dlhšej dobe telu nedostávalo 
vitamínu C, mohla nastať až smrť. 

   

Úloha 3. V tabuľke 1 sú uverené referenčné hodnoty pre príjem vitamínu C pre jednotlivé vekové skupiny a v tabuľke 2 sú 
uvedené množstvá vitamínu C v jednotlivých potravinách. Vypočítajte: 

 

Vek mg/deň 
Kojenci  
0-3 mesiace  
4-11 mesiacov 

 
50 
55 

Deti 
1-3 roky 
4-6 rokov 
7-9 rokov 
10-12 rokov 

 
60 
70 
80 
90 
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 Ak by si bol 9 ročné dievča koľko g jabĺk a koľko g rakytníka 
by si musel ziesť, aby si dodržal referenčnú hodnotu. 
Jablko................................g. 
Rakytník............................g. 

 

 

 
Riešenie:        Tabuľka 1 : Referenčné hodnoty pre príjem vitamínu  
 
9 ročné dieťa .........80mg/ deň 
 
Jablko: 
100g....................................13mg 
X g........................................80mg 

=  

𝑥 =
.

 g 

 
Jablko......................615,4 g. 
Rakytník..................4,44 g. 
 

 

 Ste 18 ročný mladík, a fajčíte (príjem vitamínu C, u fajčiara sa proti 
nefajčiarovi musí zdvojnásobiť). Koľko g jahôd a koľko g zelenej 
papriky by si denne musel zjesť aby si  dodržal referenčné limity. 

Jahoda............................g. 
Zelená paprika................g. 
 

 
Riešenie: 
18 ročný mladík a fajčiar .........200mg/ deň 
Jahoda......................363,6 g. 
Zelená paprika...........235,3 g. 
 
 
 
 
 

  
     Tabuľka 2 Hodnoty vitamínu C v potravinách  

 

 

UVEDOMENIE SI VÝZNAMU: 
 Na posúdenie a skúmanie chemických vlastností vitamínu C využijeme bádateľskú aktivitu v podobe niekoľkých 
experimentov.  

Študenti realizujú experimenty presného postupu v pracovnom liste a súčasne riešia súvisiace úlohy. 

Úloha 4.  Skúška rozpustnosti vitamínu C 

 

13-14 rokov 100 
Dospievajúci a dospelí 
15-18 rokov 
19-24 rokov 
25-50 rokov 
51-64 rokov 
≥65 rokov 

 
100 
100 
100 
100 
100 

Potravina mg/100g 

šípky 
červená paprika 
zelená paprika 
čierne ríbezle 
kivi 
brokolica 
pomaranč 
grep 
rakytník 
jablko 
hruška 
jahoda 

426 
130 
85 
200 
90 
90 
50 
30 
1800 
13 
5 
55 
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Pomôcky: skúmavky (7 kusov), stojan na skúmavky, zátka  

Chemikálie: tablety Celaskonu, metanol, etanol, destilovaná voda, acetón (odlakovač na nechty), benzén, chloroform, olej. 

Postup práce: 

1. Do každej skúmavky nalejte príslušné rozpúšťadlo (2-3 ml). 

2. Do tabuľky 3 si poznačte názory, či sa vitamín C bude, alebo nebude v príslušnom rozpúšťadle rozpúšťať. 

3. Do každej skúmavky pridájte ½ tablety Celaskonu, a poriadne pretrepeme. 

4. Pozorujte a výsledky experimentu zaznamenávajte do tabuľky 3. 

 

 

Experimentom si potvrdia, že vitamín C je vo vode a v nižších alkoholoch dobre rozpustný.  

Úloha 5. Skúška na kyslosť  vitamínu C 

Pomôcky: kadička, pH meter, univerzálny indikátorový papierik, hodinové sklíčko 

Chemikálie: Voda, Celaskon  

Postup práce: 

1. V kadičke rozpusti tabletku Celaskonu v 50 ml vody.  

2. Na hodinové sklíčko položené na čiernom podklade položte univerzálny indikátorový papierik a kvapnite naň 
vzorku Celaskonu.  

3. Porovnaj so stupnicou pH a zistite približné pH.  

4. Na zistenie presnej hodnoty pH použite pH-meter, alebo školský merací systém prepojený s pH- elektródou. 

5. Svoje pozorovania zapíšte! 

 
Riešenie: 

Indikátorový papierik sčervenie – dôkaz kyslého roztoku, pH menšie ako 7. Následne niekoľkými meraniami po sebe, na 
pH metre si zistia, že presná hodnota pH sa pohybuje v rozpätí hodnôt, kedy má aj najväčší prínos pre organizmus. 

Metodická poznámka: 

Na základe svojich predpokladov a výsledkov pozorovania doplnia tabuľku č.3 

Skúmavka 1 2 3 4 5 6 7 

Rozpúšťadlo Metanol Etanol Voda Acetón Chloroform Benzén Olej 

Predpoklad 

Rozpustnosť vitamínu C 

       

Pozorovanie 

Rozpustnosť vitamínu C 

áno áno áno áno nie nie nie 

Správnosť 

tvrdenia 
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Úloha 6.   Dôkaz redukčných vlastností vitamínu C 

Pomôcky: kadička, skúmavky, stojan na skúmavky 
Chemikálie: Voda, Celaskon, chlorid železitý, manganistan draselný, dusičnan strieborný.  
Postup práce: 

1. V kadičke rozpusti tabletku Celaskonu v 15 ml vody.  
2. Pripravte si (5ml)  slabé roztoky:  1 – bledožltý - FeCl3, 

2 – bledo fialový KMnO4, 
3 – 5% roztok AgNO3. 

3. Do tabuľky 4 si poznačte ako sa zmení, alebo nezmení zafarbenie každého roztoku. 
4. Do každého roztoku pridáme 1 ml pripraveného roztoku celaskonu. 
5. Pozorujte a výsledky si zaznamenávajte do tabuľky 4. 

 

Študenti pozorujú ako sa pri jednotlivých činidlách prejavuje redukčná vlastnosť vitamínu C a svoje experimentálne dáta 

zapisujú do predpripravenej tabuľky č.4 

 

Úloha 7.      Dôkaz vitamínu C v potravinách 

 
Pomôcky: skúmavky, stojan na skúmavky, stopky 
Chemikálie: 5% dusičnan strieborný, čerstvé  a prevarené mlieko, šťava z jablka (čerstvá, prevarená, a niekoľko dní 
otvorená na vzduchu), 10 % roztok kyseliny citrónovej, roztoky Celaskonu (1/4 tablety v 10 ml a 1 tableta v 10ml vody), 
pomarančová šťava, banán a podobne. 

Postup práce: 

1. Do každej skúmavky nalejte 2-3 ml 5% roztoku AgNO3. 
2. Pridáme 5 ml vybraných vzoriek potravín. 
3. Do tabuľky 5 si poznačte názory, či reakcie prebehne a za aký časový úsek ( skúste odhadnúť, pri korej vzorke 

prebehne najrýchlejšie a pri ktorej najpomalšie. 

Poznámka: 

Môžeme zvoliť rôzne indikátory pri stanovovaní pH, aj prírodné, ako červená kapusta, či čierny čaj a pod. 

Poznámka: 

1. Prvá skúmavka s bledožltým roztokom FeCl3 sa roztok odfarbuje, farba môže prejsť do zelena. 

Vysvetlenie:  Dochádza k redukcii 𝐹𝑒  ⟶ 𝐹𝑒 . 

Ióny Fe3+ sú bezfarebné, žltkastú farbu roztoku chloridu železitého spôsobujú ióny [𝐹𝑒(𝑂𝐻) 𝐹𝑒]  
s niektorými ďalšími komplexnými zlúčeninami. Redukcia iónov železa prebieha jednoducho.  

Ióny Fe2+ sú bezfarebné a stále v kyslom prostredí. Zelené sfarbenie môže spôsobovať ión [𝐹𝑒(𝑂𝐻 ) ] , ktorý 
vzniká vplyvom hydratácie. 

2. Druhá skúmavka  - roztok sa vplyvom vitamínu C odfarbí. 

Vysvetlenie:  Ióny 𝑀𝑛𝑂  sa redukujú kyselinou askorbovou na ióny 𝑀𝑛 , ktoré sú bezfarebné. 

3. Tretia skúmavka – roztok sčernie. 

Vysvetlenie:  Kyselina askorbová vyredukovala z dusičnanu strieborného striebro. 

𝐴𝑔 ⟶ 𝐴𝑔 
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4. Pripravte si 5ml každej vzorky  a podľa možnosti s najmenším časovým rozdielom vlejte do skúmaviek. 
5. Zapnite si stopky. 
6. Pozorujte kedy a či vôbec dôjde k vyredukovaniu striebra na stenách skúmaviek. Výsledky experimentu 

zaznamenáme do tabuľky 5 

 
 Tabuľka 5 
 

Skúmavka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Pridaná 

látka 
čerstvé 
mlieko 

prevarené 
mlieko 

šťava z jabĺk pomarančo
vá šťava 

kyselina 
citrónová 

Celaskon AgNO3 
čerstvá prevarená na 

vzduchu 
¼ tablety 1 tableta  

Hypotéza 
          

Výsledok 
          

Čas reakcie           
Správnosť 
tvredenia 

         

Študenti na základe realizácie experimentu zistia ako vplýva oxidácia, teplota na kyselinu askorbovú – vitamín C. Na základe 

výsledkov overia hypotézy a sformulujú závery o tom ako a kde sa „stratil“ vitamín C. 

 

REFLEXIA: 

Otázky pre žiakov na vyvodenie záverov z experimentovania uvedené v pracovnom liste: 

 

Vitamín C je rozpustný vo vode, nižších alkoholoch a v acetóne . a nerozpustný v oleji, chloroforme a benzéne. 

Podľa hodnoty pH má kyslé vlastnosti.  

Pri vzorkách s obsahom vitamínu C sa bledožltý roztok chloridu železitého aj bledofialový roztok manganistanu draselného 
odfarbuje . 

Poznámka: 

 

Všetky reakcie v skúmavkách sa budú líšiť stupňom sčernenia (množstvo vyredukovaného striebra) 
a rýchlosťou jej priebehu. 

a) Vzorky 1 a 2  - mlieko, ktoré prešlo varom bude reagovať pomalšie a bude bledšie zafarbené, 
lebo vyššia teplota je jedným z faktorov, ktoré vitamín C ničí. 

b) Vzorky 3,4,5 – v prvej redukcia prebehne, v 4 a 5 vzorke k reakcii nedôjde, lebo okrem teploty aj 
účinkom vzdušného kyslíka sa takmer všetok vitamín C zničil. 

c) Vzorka 6  - reakcia prebieha – roztok sčernie. 
d) Vzorka 7 – reakcia neprebieha, lebo samostatná kyselina citrónová neobsahuje vitamín C. 
e) Vzorka  8 a 9 – v oboch nastáva rýchla a intenzívna reakcia. 

Poznámka:  

 Redukcia niektorých roztokov môže prebiehať dlho aj niekoľko hodín, z uvedeného by bolo vhodné si pripraviť vzorky takých potravín, 
ktorých reakcia stihne prebehnúť behom niekoľko minút, alebo neprebieha vôbec. 

 Vzorky môžeme doplniť aj o roztoky štiav s pridaním solí ťažkých kovov, alebo medi, ktoré tiež ničia vitamín C. 

Metodická poznámka: 

Otázky na záver a utvrdenie poznatkov je možné nechať na študentov ako súčasť domácej prípravy. 
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Prečo sa v prevarenom mlieku nevyskytoval vitamín C, resp. ho bolo nepatrné množstvo? 

Teplota je jeden z faktorov, ktoré ovplyvňujú negatívne životnosť vitamínu C. Vysoká teplota kyselinu askorbovú ničí. Ak by 
sme chceli v šťave z jahôd zachovať čo najväčšie množstvo vitamínu C, ako by sme ju mali uchovávať a prečo?  

Ak by sme chceli v šťave z jahôd zachovať čo najväčšie množstvo vitamínu C, ako by sme ju mali uchovávať a prečo?  

a) V sklenenej nádobe – zamedziť vplyvu reakcie vitamínu C s kovmi napr. železa, medi. 
b) V tmavej nádobe, alebo na tmavom mieste – svetlo degraduje vitamín C. 
c) V studenom prostredí – teplo degraduje vitamín C. 
d) V uzavretej nádobe – vzdušný kyslík oxiduje kyselinu askorbovú – degraduje vitamín C. 

Ak si organizmus nedokáže napr. nejaký vitamín sám „vytvoriť“, hovoríme, že je pre človeka esenciálny, t.j., musí ho prijímať 
v potrave. 

 

 

HODNOTENIE: 

Úloha 8. Vyplňte nasledujúce tabuľky: 

 

3 veci, ktoré som sa dnes naučil   

 

 

2 veci, ktoré považujem za zaujímavé   

 

1 otázku, ktorú mám k tejto téme   

 

 

Skupinové hodnotenie spolupráce 

Meno: ________________________________Trieda:__________Dátum:___________________ 

Mená členov skupiny: _____________________________________________________________ 

Rozhodnite, ktorá odpoveď najlepšie vystihuje vašu spoločnú skupinovú prácu. 

Myslíme si, že sme ukončili prácu načas a odviedli sme dobrú prácu. ÁNO NIE 

Podporovali sme sa navzájom a pomáhali sme si. ÁNO NIE 

Viedli sme tichú konverzáciu. ÁNO NIE 

Zdieľali sme navzájom naše myšlienky a cenili sme si názory iných. ÁNO NIE 

Metodická poznámka: 

V prípade možnosti vyššej časovej dotácie by bolo zaujímavé zisťovať koncentrácie vitamínu C  a ich zmeny 
vplyvom vybraných faktorov. Tieto  laboratórne analytické metódy napr. jodometrická titrácia a pod. si však 
vyžadujú viac času na prípravu, ale aj realizáciu pokusov. 
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Vyberte z možností:  

Najviac sa nám darilo v:                  
● rozdelení úloh medzi sebou,        
● generovaní nápadov, 
● tvorbe spoločnej prezentácie výsledku. 

Nabudúce by sme sa mohli zlepšiť v: 
● rozdelení úloh medzi sebou,  
● generovaní nápadov, 
● tvorbe spoločnej prezentácie výsledku.  
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LIEKY A LIEČIVÁ 
 

Tematický celok / Téma ISCED / Odporúčaný ročník 

Látky v živých organizmoch 
Kvalita života a zdravia 

ISCED 3 / 3.ročník 

Ciele 

Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti Žiakom rozvíjané spôsobilosti 

• Rozlíšiť obsah pojmov: liek, liečivo, očakávaný 
účinok, vedľajší účinok, kontraindikácia. 

• Charakterizovať zásady správneho užívania liekov.  

• Rozoznávať základné farmakologické skupiny liečiv. 
 

• Navrhnúť postup práce 

• Analyzovať dostupné informácie 

• Zaznamenávať informácie 

• Porovnať premenné získané z viacerých zdrojov 

• Formulovať výsledky 

• Zdieľať a prezentovať výsledky so spolužiakmi 

• Argumentovať/diskutovať o výsledkoch 

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti  

• Liečivá môžu predstavovať potenciálne nebezpečenstvo pre zdravie človeka v prípade nesprávneho 
užívania liekov.  

Riešený didaktický problém 

Žiaci strednej školy majú skúsenosť s užívaním liekov ako pacienti. Prostredníctvom aplikácie Mediately 

Databáza liekov majú žiaci možnosť bližšie nahliadnuť do problematiky liečiv (chemické zloženie lieku, účinok, 

kontraindikácie, dávkovanie a pod.). Metodika je realizovaná tak, že žiaci najprv vypĺňajú krátky kvíz 

o bezpečnom užívaní liekov a možných interakciách liekov, čo je vážny problém modernej doby. Následne 

zisťujú rozdiely medzi liekom a liečivom. Hlavnou úlohou žiakov je situácia z bežného života, v ktorej musia 

vyriešiť nesprávne podanie lieku. K dispozícii majú internet a voľne dostupnú aplikáciu.    

Dominantné vyučovacie metódy a formy Príprava učiteľa a pomôcky 

• trojfázový model EUR 

• diskusia 

• skupinová forma  
(4-5 skupín) 

 

• Počítač/tablet/mobil do skupiny pre žiakov 

• Pracovný list 

• Zásady užívania liekov dostupné na 
https://liekysrozumom.sk/kvizy-a-videa 

• Aplikácia „Mediately Databáza liekov“ dostupná 
na: 
https://play.google.com/store/apps/details?id 
=com.mediately.drugs.sk&hl=sk&gl=US   
 

Realizovateľné s použitím digitálnych nástrojov.  

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov 

Hlavným spôsobom diagnostiky pracovný list vypracovaný žiakmi. Obsahuje lístok pri odchode, kde žiaci 
môžu vyjadriť čo sa naučili, čo ich zaujalo a akú otázku ešte majú k danej téme. Ako vhodná alternatíva sa 
odporúča použiť sumár.  

 

Autor: Veronika Gibová 
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LIEKY A LIEČIVÁ  

ÚVOD  
Metodika Lieky a liečivá jej zaradená do tematického celku Látky v živých organizmoch, Kvalita života a zdravia v 3. 

ročníku SŠ. Lieky tu boli už od nepamäti a počas histórie prechádzali vývojom až do podoby, v akej dnes funguje 

farmaceutický priemysel.  

Cieľom tejto metodiky je poukázať na benefity a riziká, ktoré sú spojené s užívaním rôznych liekov a liečiv. Je potrebné 

v tejto modernej dobe upozorniť žiakov na to, že lieky nie sú len súčasťou bežného spotrebného tovaru v lekárňach 

a môžeme s nimi narábať podľa vlastnej vôle. Užívanie liekov je spojené s niekoľkými hlavnými zásadami, aby plnili svoju 

funkciu a účinne liečili ochorenia.  

Metodika je koncipovaná vo forme otvoreného bádania. Žiaci majú k dispozícii pracovný list, zariadenie s prístupom na 

internet a stiahnutú aplikáciu Mediately – Databáza liekov. Ich úlohou je pomocou týchto zdrojov zistiť príčinu nesprávneho 

užitia lieku s bežného života. Danou situáciou chceme žiakov upozorniť, čo môže spôsobiť unáhlené podanie lieku.  

Metodická poznámka:  

Príprava učiteľa na hodinu spočíva v zabezpečení pracovných listov, technických zariadení a internetového pripojenia 

pre žiakov. Aplikáciu Mediately Databáza liekov je možné stiahnuť na linku:  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mediately.drugs.sk&hl=sk&gl=US  

Dáta v tejto aplikácii boli získané z Európskej liekovej agentúry (EMA) a Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠUKL). 

Požiadavky na softvér 

Mobilná aplikácia: Android 5.0 a vyšší, iOS 12.0 a vyšší 

Webová stránka: Firefox 60 a vyšší, Chrome 71 a vyšší, Safari 11 a vyšší, Samsung Internet 6 a vyšší 

Po stiahnutí a inštalácii bude aplikácia vyžadovať prihlásenie prostredníctvom mailovej adresy, všetky údaje sú v súlade 

s GDPR. Učiteľ žiakov upozorní, že úvodné informácie systém žiada preto, aby dokázal vyselektovať nepotrebné informácie 

pre laikov, ktoré môžu používať odborníci.  

Odporúčame žiakom zadať na domácu úlohu, aby si vopred nainštalovali aplikáciu a zistili čo všetko dokáže. Najmä, aby 

dokázali nájsť príbalovú informáciu pre používateľa.  

PRIEBEH VÝUČBY  
Metodika je koncipovaná na základe modelu EUR. 

EVOKÁCIA  (5-8  MIN.): 
Hlavným zámerom úvodného motivačného textu je, aby si žiaci uvedomovali možnosť, že liek nemusí byť vždy liekom 

pre každého, ale naopak jedom. V prvej úlohe chceme zistiť, či si žiaci všímajú, že súčasné používanie viacerých liekov, príp. 

s jedlom môže spôsobovať liekovú interakciu. 

 

Úloha 1. Viete ako na bezpečné užívanie liekov? Vyplňte krátky kvíz na túto tému. Diskutujte o Vašich skúsenostiach 

s interakciami liekov. 

Kvíz: https://www.liekysrozumom.sk/kvizy-a-videa/3/viete-ako-na-bezpecne-uzivanie-liekov  

 

Počet bodov: ........./8                     
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UVEDOMENIE SI VÝZNAMU  (20-30  MIN.): 

Úloha 2. Pozrite si krátke video o interakcii liekov. Podčiarknite vhodné slová zo zátvoriek v texte tak, aby boli vety pravdivé.  

Video: https://www.liekysrozumom.sk/kvizy-a-videa/6/o-suke-preco-sa-lekarnika-pytat-na-predpisane-lieky  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámka:  

Pri hľadaní odpovede žiaci najprv pozerajú krátke video a následne podčiarkujú správnu možnosť. Žiakov upozorníme na 

užívanie liekov najmä v ich rodinách (starí rodičia  a rodičia si nie vždy uvedomujú riziká, mýlia si lieky – farby, veľkosť, tvar, 

upravujú dávku, keď zabudnú užiť liek užívajú dvojitú dávku a iné).  

V nasledujúcich úlohách 3-4 žiaci pracujú s aplikáciou. Pre rýchlejší priebeh odporúčame prácu v skupinách, príp. pri 

dištančnej výučbe pracovať súbežne celá trieda. 

Úloha 3. Vyplňte Tabuľku 1.   

a) Zaraďte humánny liek určený pre človeka z Tabuľky 1 do skupiny liečiv podľa ich účinku: liek na infekčné ochorenia 
spôsobené mikroorganizmami (antibiotikum), liek na zníženie zvýšenej teploty (antipyretikum), liek na tlmenie 
bolesti namiesto (analgetikum), liek na alergiu (antihistaminikum). 

b) Napíšte do Tabuľky 1, ktoré liečivo obsahujú lieky (1-4), vďaka ktorým majú svoju účinnosť. 

Tabuľka 1 

 Názov lieku Skupina liečiv Názov liečiva 

1. ACYLPYRIN analgetikum, antipyretikum kyselina acetylsalicylová 

2. PARALEN antipyretikum, analgetikum paracetamol 

3. ZODAC antihistaminikum cetizirín 

4. ZINNAT anibiotikum cefuroxím 

 

Úloha 4. Napíšte odpovede na otázky (a-g).  

Predstavte si, že Vaša 6-ročná dcéra má chrípku. Kašle, má pocit plného nosa, nádchu a zvýšenú teplotu.  

Je veľmi unavená tak iba spí, pije čaj, jedlo jej nechutí a potí sa. Ako rodič sa snažíte znížiť horúčku, tak 

neváhate a hneď jej podáte liek ACYLPYRIN 500 (polovicu tablety), ktorý užívate aj Vy pri horúčke 

a Celaskon 100 – vitamín C. Avšak ani po niekoľkých hodinách horúčka neklesá, práve naopak, ešte sa 

zvýšila.  

Interakcia liekov môže nastať v prípade, že (samostatne/súčasne) užívame 2 a viac liekov: viazaných na lekársky predpis, 

ale aj voľnopredajných liekov, ktoré sa navzájom (ovplyvňujú/neovplyvňujú). Výsledkom môže byť (zvýšenie/zníženie) 

účinku daného lieku, teda zlyhanie terapie, alebo naopak (znížený/nadmerný) účinok lieku, kedy môže dôjsť k toxickým 

účinkom pre pacienta. 

Lieky viazané na lekársky predpis – recept, sa môžu ovplyvňovať navzájom medzi sebou, ale aj s voľnopredajnými liekmi, 

či potravou. Z tohto dôvodu (je/nie je) potrebné vždy informovať svojho lekára aké lieky užívate pri predpise ďalšieho 

lieku a tiež je dôležité sa vždy poradiť aj v lekárni (pred/po) zakúpením voľnopredajného lieku. 

Informácie o správnom užívaní liekov 

-poskytujú (bezplatne/za poplatok) lekárnici pri návšteve lekárne, alebo lekári v ambulancii, 

-nájdete v písomnej informácii pre používateľa, tzv. (príbalový/reklamný) leták.  

 

 

Obr. 1 Vírus chrípky 
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a) ACYLPYRIN 500 – napíšte, čo znamená číslo vedľa názvu lieku?  

         500 = 500 mg liečiva kyseliny acetylsalicylovej v jednej tablete 

 

b) Doplňte informácie o podaných liekoch do Tabuľky 2 pomocou príbalových letákov z aplikácie Mediately.  

 

                                                                                     Tabuľka 2 

  ACYLPYRIN 500 CELASKON 100 

Ktoré liečivo obsahuje každá tableta? kyselina acetylsalicylová vitamín C (kyselina askorbová) 

Za akým účelom sa liek používa? 

účinne tlmí bolesť, efektívne 
znižuje teplotu, má protizápalové 

účinky 

na prevenciu a liečbu stavov 
spôsobených nedostatkom 

vitamínu 

Kto by liek nemal užívať? 
napr. v posledných 3 mesiacoch 

tehotenstva 
napr. ak ste alergický na kyselinu 

askorbovú 

Aké je dávkovanie lieku určené pre 
Vašu dcéru? 

30mg/1 kg (Výnimočne) 1-2 tablety lieku denne 

Aký nežiadúci vedľajší účinok sa môže 
prejaviť po použití?  

napr. bolesť brucha, pálenie záhy, 
opuch 

napr. nutkanie na vracanie, pocit 
slabosti 

Ako uchovávať liek? 
Uchovávajte v suchu, pri teplote 
10 – 25 °C, chráňte pred svetlom! 

Uchovávajte v suchu, pri teplote 
10 – 25 °C, chráňte pred svetlom! 

 

c) Napíšte, či boli Vami podané lieky vhodne zvolené. Svoju odpoveď zdôvodnite. 

Vitamín C áno, ale Acylpyrin nie, lebo by ho nemali užívať deti mladšie ako 15 rokov. 

d) Napíšte, ktorý liek z úlohy 3 (Tabuľka 1) by ste svojej dcére podali na zníženie horúčky?  

Paralen 

e) Vysvetlite, čo spravíte v situácii, keď ste dieťaťu podali liek, ktorý nie je pre neho určený?  

Pri použití lieku deťmi je potrebné vyhľadať lekára, príp. do lekárne a informovať sa.  

f) Vyhľadajte na internete informácie o Reyovom syndróme. 

Príčina vzniku: podanie lieku s obsahom kyseliny acetylsalicylovej mladším deťom  

Koho postihuje? detí vo veku do 15 rokov 

Príznaky ochorenia: bolesti hlavy, únava, zvracanie a hnačky, zrýchlené dýchanie, kŕče, strata vedomia, 

poškodenie mozgu, pečene 
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Ako predchádzať vzniku? Neexistuje adekvátna prevencia proti tomuto ochoreniu. Dôležitým pravidlom však je, 

nepodávať deťom pri horúčkach lieky s obsahom kyseliny acetylsalicylovej (odporúča sa podávať Paralen 

s účinnou látkou paracetamol).  

g) Celaskon patrí k výživovým doplnkom. Opíšte význam tejto skupiny voľnopredajných liekov.  

     Výživové doplnky sú skvelým doplnkom k pestrej a vyváženej strave. Pri rozumnom užívaní dokážu človeku 

skvelo pomôcť. Ale nikdy by sa nemali používať ako náhrada pestrej stravy.  

REFLEXIA (CCA 10  MIN.): 

Úloha 5. Vyplňte tabuľku – lístok pri odchode.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ZADANIE DOMÁCEJ ÚLOHY 

Úloha 6. Prečítajte si populárno - vedecký článok o antibiotikách. Do Tabuľky 3 napíšte písmeno A-D k podnázvom odstavcov 

článku na základe obsahu. Jeden podnázov je navyše. 

Objav zázračného lieku 
Ak dnes ochoriete, nie je to nič príjemné, no vo väčšine prípadov sa o svoj život 

obávať nemusíte. Avšak pred takými sto rokmi to bolo iné. Antibiotiká neexistovali, lekári 
používali iba malé množstvo účinných liekov a úmrtnosť na choroby, ktoré dnes dokážu 
zneškodniť dostupné lieky na predpis, bola vysoká.  

V roku 1928 objavil Alexander Fleming penicilín a to iba náhodou. V laboratóriu totiž 
nemal vždy poriadok a tak našiel starú Petriho misku a v nej pleseň usadenú na agare (Obr. 
2), čo je polysacharid z morských rias. Táto pleseň vylučovala látku, ktorá zabíjala baktérie 
okolo. Táto pleseň dostala pomenovanie Penicillium Notatum. Liečba novým zázračným 
liekom – penicilínom, sa okamžite začala rozmáhať.  

 

A  
ANTIBIOTIKÁ sú určené na liečbu infekčných ochorení, pretože usmrcujú alebo zastavujú rast a množenie 

mikroorganizmov. Liečivo aktívne naruší povrchovú štruktúru bakteriálnej bunky a zastaví niektorý zo základných životných 

procesov tak, že baktéria nie je schopná prežiť. Antibiotiká na liečbu ochorení vírusového pôvodu neúčinkujú. 

 

B 

• užívať ich iba na odporúčanie lekára 

• dodržiavať časový interval a dávkovanie lieku podľa pokynov lekára a lekárnika 

Počet Napíšte na základe výučby 

z vyučovacej hodiny:  

  Odpovede 

3 Dnes som sa naučil/a. 
 

 

  

2 Najviac ma zaujalo. 
 

 

1 Otázka, ktorú stále mám. 
 

Obr. 2 Petriho miska - účinok penicilínu 
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• doužívať celú predpísanú dávku (aj keď sa už cítite lepšie) 

• nikdy neužívať nespotrebované antibiotiká z predchádzajúcich infekcií 

• antibiotiká sú predpísané vám, nikdy ich nedávajte ďalší osobám 

 

C 
V prípade, že sa nedodržia spomínané pokyny, môže sa stať, že choroboplodné 

zárodky aj po liečbe antibiotikami prežijú, ochorenie sa vám vráti, baktérie sa stanú 

odolné (rezistentné) na antibiotiká, ktoré už nebudú aktívne účinkovať pri liečbe 

infekcie. Nesprávnym používaním antibiotík sami ľudia vytvárajú priestor pre vznik 

životu nebezpečných infekcií.  

 

D  

Počas liečby antibiotiká zabíjajú baktérie, ktoré spôsobujú infekcie, ale aj užitočné baktérie v črevách, ktoré pomáhajú tráviť 

potravu. Preto sa odporúča počas liečby antibiotikami súčasne užívať aj PROBIOTIKÁ s obsahom mikroorganizmov, ktoré 

napomáhajú obnoviť črevnú mikroflóru. Tieto výživové doplnky nie sú viazané na lekársky predpis.  

 
Tabuľka 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úloha 7. Napíšte svoj názor na to ako môže bežný človek zabrániť vzniku rezistencie baktérie na antibiotikum.  

POSTREHY A ZISTENIA Z  VÝUČBY 
Úloha 3 Namiesto aplikácie môžu žiaci pracovať s alternatívou – internetovou stránkou: https://www.adc.sk/ alebo 

s papierovými príbalovými letákmi liekov.  

Úloha 4 Aj napriek tomu, že sa v príbalovom letáku žiaci dozvedia, že je povolené isté množstvo kyseliny acetylsalicylovej 

pre dieťa podľa hmotnosti, učiteľ by ich mal upozorniť na to, že by deti vôbec nemali užívať takéto liečivo. V niektorých 

krajinách sveta je úplne zakázané jeho podávanie deťom.  

Úloha 6 a 7 je pre žiakov problematická, lebo majú ťažkosti s čítaním textu s porozumením a vyjadriť svoj názor. Téma 

antibiotík je veľmi aktuálna, žiaci by v tomto veku mali poznať základné informácie a mať vlastný názor. Neodporúčame ju 

vynechávať.  

ALTERNATÍVY METODIKY  
V súčasnosti sa veľká pozornosť venuje využitiu liečivých rastlín a ich účinkov na človeka. V prípade potreby učiteľ môže 

pridať úlohu X pre žiakov zameranú na túto problematiku.  

 

 Podnázov odstavca Písmeno 

1. 
Ako dokážeme obnoviť trávenie pri užívaní antibiotík? 

D 

2. 
K čomu dochádza pri nesprávnom zaobchádzaní s antibiotikami? 

C 

3. 
Na čo sa dnes používajú antibiotiká? 

A 

4. 
Aké skupiny antibiotík poznáme? 

- 

5. Viete ako správne užívať antibiotiká? B 

Obr. 3 Stavba bakteriálnej bunky 
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Ako predpisovali a používali liečivé rastliny v minulosti?  

Ľudia v minulosti nemali dostatok informácií o používaní liečiv, častokrát boli súčasťou povier a rôznych legiend. Verili, že 

keď rastlina pripomína srdce (2 časti – komory a predsiene), tak bude liečiť srdcové ochorenia (Obr.1), keď pripomínali mozog, 

tak ich odporúčali pri nervových poruchách (Obr. 2).  

               

                                                                                 Obr. 4 Paradajka – srdce                            Obr. 5 Orechy – mozog  

Úloha X Pozrite si videozáznam o užívaní liečivých rastlín a rozhodnite, či sú tvrdenia pravdivé (P) alebo nepravdivé (N). 

Videozáznam: https://www.liekysrozumom.sk/kvizy-a-videa/37/ako-na-spravne-uzivanie-liecivych-rastlin  

                                                                                                                                                                 P                            N 

➢ Je dôležité si uvedomiť, že prírodné nerovná sa neškodné.                                                ..............             .............. 

➢ Pacienti so sklerózou alebo cukrovkou môžu užívať echinaceu.                                        ..............             .............. 

➢ Ľubovník bodkovaný môže zvýšiť účinok liekov na liečbu vysokého krvného tlaku.     ..............             .............. 

➢ Pri kombinácii grepovej šťavy s warfarínom hrozí riziko zvýšeného krvácania.              ..............             .............. 

➢ Na niektorých bylinkách je možné si vypestovať závislosť, napr. šťava z aloe.               ..............             .............. 

 

Správne odpovede: 

                                                                                                                                                                 P                            N 

➢ Je dôležité si uvedomiť, že prírodné nerovná sa neškodné.                                                ..... ✓.....             .............. 

➢ Pacienti so sklerózou alebo cukrovkou môžu užívať echinaceu.                                        ..............             ... ✓....... 

➢ Ľubovník bodkovaný môže zvýšiť účinok liekov na liečbu vysokého krvného tlaku.     ..............             ..... ✓..... 

➢ Pri kombinácii grepovej šťavy s warfarínom hrozí riziko zvýšeného krvácania.              .... ✓......             .............. 

➢ Na niektorých bylinkách je možné si vypestovať závislosť, napr. šťava z aloe.               ..... ✓.....             .............. 

ZDROJE 
 Kmeťová J., Skoršepa M., Vydrová M. (2011) Chémia pre 3. ročník gymnázia so štvorročných štúdiom a 7.ročník 

gymnázia s osemročným štúdiom. Martin: Vydavateľstvo Matice slovenskej. ISBN 978-80-8115-042-5 
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stranka/slovenska-verzia/media/tlacove-spravy/antibioticka-rezistencia-co-mozem-urobit?page_id=5466  
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chripka%20influenza  

 Obr. 2 Petriho miska. Získané 10.2.2021 z https://www.interez.sk/za-jeho-najvacsie-uspechy-mohla-nahoda-

alexander-fleming-objavil-najdolezitejsi-liek-na-svete/  

 Obr. 3 Stavba prokaryotickej bunky. Získané 25.1.2021 z https://biopedia.sk/bunka/prokaryoticka-bunk  

 Obr. 4 Paradajka. Získané 25.2.2021 z https://dran.webnoviny.sk/pitie-paradajkovej-stavy-vam-moze-pomoct-

znizit-krvny-tlak/ https://www.sandoz.sk/our-work/therapeutic_areas/anti_infectives  

 Obr. 5 Vlašský orech. Získané 25.2.2021 z https://www.nazdravie.sk/vlassky-orech/  
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KEĎ NEFAJČÍM A NEPIJEM, NIE SOM IN?  
 

Tematický celok / Téma ISCED / Odporúčaný ročník 

Látky v živých organizmoch 
Kvalita života a zdravia 

ISCED 3 / 3.ročník 

Ciele 

Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti Žiakom rozvíjané spôsobilosti 

• Vedieť vymenovať zdravotné komplikácie 
spojené s fajčením a užívaním alkoholu. 

• Poznať dôsledky užívania alkoholu 
a fajčenia. 

• Formulovať hypotézy 

• Formulovať závery 

• Diskutovať/obhajovať výsledky/argumentovať 

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti  

• Poznať základné fyzikálne a chemické vlastnosti alkoholov. 

• Vedieť charakterizovať pojmy: droga legálna/nelegálna, závislosť, abstinenčný príznak.  

• Vysvetliť chemické reakcie v živom organizme vplyvom prítomnosti drog. 

• Uviesť príklad legálnych a nelegálnych drog. 

Riešený didaktický problém 

Užívanie akýchkoľvek drog mladistvými je celospoločenský problém, ktorý je riešený prevenciou. Cieľom 

metodiky je, aby si žiaci uvedomili nebezpečenstvo, ktoré vzniká pri užívaní alkoholických nápojov a fajčení. 

Žiaci pracujú s informáciami z odporučených internetových zdrojov, videa a odborných textov. Svoje názory a 

postoje vyjadrujú písomnou formou do pracovného listu alebo ústne prostredníctvom diskusie. 

Dominantné vyučovacie metódy a formy Príprava učiteľa a pomôcky 

• trojfázový model EUR 

• diskusia 

• skupinová forma (dvojice, trojice) 

 

• Počítač, dataprojektor  

• Videozáznamy: dôsledky užívania drog sú dostupné na  
https://www.youtube.com/watch?v=  
O8UaNHvE7hI&list= 
PLlfpWeWgyt37LozUxKRa5tb9EhxB3XTff&index=3 
https://www.youtube.com/watch?v=6oPtejnDJyg 
https://www.youtube.com/watch?v=NoTHo40jhOE 
https://www.youtube.com/watch?v=6CwC2As1-sg 
https://www.youtube.com/watch?v=te9nLSvLRXw 

• Počítač/tablet/mobil pre žiakov 

• Pracovný list 
Realizovateľné s použitím digitálnych nástrojov.  

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov 

Pracovný list je hlavným spôsobom diagnostiky metodiky. V rámci domácej úlohy žiaci píšu esej, kde 
zhodnotia a vyjadria svoj postoj k drogám. 

Autor: Veronika Gibová 

542

https://www.youtube.com/watch?v=%20O8UaNHvE7hI&list=%20PLlfpWeWgyt37LozUxKRa5tb9EhxB3XTff&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=%20O8UaNHvE7hI&list=%20PLlfpWeWgyt37LozUxKRa5tb9EhxB3XTff&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=%20O8UaNHvE7hI&list=%20PLlfpWeWgyt37LozUxKRa5tb9EhxB3XTff&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=6oPtejnDJyg
https://www.youtube.com/watch?v=NoTHo40jhOE
https://www.youtube.com/watch?v=6CwC2As1-sg
https://www.youtube.com/watch?v=te9nLSvLRXw


  

  

KEĎ NEFAJČÍM A NEPIJEM, NIE SOM IN?  

ÚVOD  
Metodika Keď nefajčím a nepijem, nie som IN? je zaradená do učiva chémie pre žiakov strednej školy (osemročného 

gymnázia) do 3. ročníka (septimy) k tematickému celku Kvalita života a zdravia. Prednostne je obsah metodiky navrhnutý k 

téme Drogy.  

Cieľom tejto metodiky je, aby si žiaci uvedomili nebezpečenstvo, ktoré vzniká pri užívaní alkoholických nápojov, fajčení 

cigariet a marihuany v mladom veku, ale aj v dospelosti. V súčasnosti sa odporúča v rámci prevencie žiakom objasniť aj 

užívanie marihuany z dôvodu neustále sa zvyšujúceho počtu závislých. Užívanie akýchkoľvek drog mladistvými je 

celospoločenský problém, ktorý je možné riešiť prevenciou. V tomto prípade sa obsah metodiky sústreďuje na oboznámenie 

sa žiakov so základnými charakteristikami drog, možnými negatívnymi účinkami a skúsenosťami od drogovo závislých ľudí. 

Prostredníctvo jednotlivých úloh žiak odhaľuje pravdu o drogách. 

Metodika je koncipovaná ako bádateľsky orientovaná výučba (BOV) formou riadeného bádania, pretože prostredníctvom 

vopred určených zdrojov (články, videozáznam) zisťujú nové informácie a súvislosti v danej problematike. Žiaci pracujú 

jednotlivo alebo vo dvojiciach/trojiciach.  

Metodická poznámka: 

 Príprava učiteľa na vyučovaciu hodinu spočíva v zabezpečení pracovných listov pre žiakov a spôsobe spustenia 

videozáznamu. Súčasťou jednotlivých úloh sú žiakom sprístupnené linky na rozšírenie vedomostí žiakov podľa uváženia. Pri 

tejto pomerne citlivej téme je dôležité vytvoriť vhodnú atmosféru bezpečia, porozumenia a pohody na hodine. 

PRIEBEH VÝUČBY  
Jednotlivé časti vyučovacej hodiny sú naplánované podľa modelu EUR. 

EVOKÁCIA  (CCA 5  MIN.): 
Hlavným zámerom úvodnej úlohy je sústrediť pozornosť žiakov na ujasnenie si základných pojmov a najčastejších drog. 

S týmito pojmami budú žiaci pracovať, preto je dôležité, aby im rozumeli. 

Úloha 1. Ujasnite si nasledujúce pojmy súvisiace s drogami.  

POJMY: droga, liek, alkohol, tabak, kofeín, kanabinoid, steroid, kokaín, heroín 

UVEDOMENIE SI VÝZNAMU  (CCA 30-40  MIN.): 

Úloha 2. Zakrúžkujte správne odpovede v krátkom kvíze o Alkohole.  

1.  Alkohol účinkuje odlišne u každého človeka. Čo spôsobuje tieto odlišnosti? 

a) vek, pohlavie, hmotnosť, zdravie 

b) aký silný má človek žalúdok 

c) podľa miery smädu 

2. Väčšina alkoholu je odbúravaná v pečeni. Za aký čas dokáže pečeň spracovať 1 jednotku alkoholu (Obr.1)? 

a) 30 minút 

b) približne hodinu 

c) približne rovnaký čas, za ktorý je alkohol skonzumovaný  

3. Aké je bezpečné množstvo skonzumovaného alkoholu pre osobu do 18 rokov? 

a) 1 pivo 

b) 3 pivá 
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c) neexistuje bezpečné množstvo 

4. Prečo by tehotná žena nemala užívať alkohol? 

a) alkohol a plodová voda sa nezmiešavajú 

b) alkohol škodí viac žene ako dieťaťu 

c) alkohol môže poškodiť vývoj dieťaťa v rôznych oblastiach 

        BONUS: Ktoré oblasti ovplyvňuje prítomnosť alkoholu v tele? (viacero správnych možností) 

a) úsudok, správanie 

b) osobnosť, vnímanie 

c) celé telo 

Úloha 3. Pozrite si videozáznam o Alkoholizme (0-4 min) a pokúste sa zodpovedať otázky (a-d). 

Videozáznam: https://www.youtube.com/watch?v=6CwC2As1-sg&t=1s&ab_channel=Zdravoteka.sk  

 

a) Doplňte: Alkoholizmus je psychická choroba, charakteristická závislosťou od nadmernej konzumácie alkoholu. 

b) Vymenujte základné prejavy alkoholizmu. 

Psychické prejavy: zmeny osobnosti, agresivita, poruchy pamäte (alkoholové okno), poruchy vedomia a iné 

Fyziologické prejavy: poruchy tráviacej sústavy (hnačka), poruchy krvotvorby, pečeň (cirhóza) a iné 

c) Popíšte, aké abstinenčné príznaky môžeme pozorovať u alkoholikov. 

tras rúk, potenie, zvracanie, úzkosť, halucinácie, nepokoj 

d) Doplňte do schémy tela dospelého človeka (Obr. 2) názvy orgánov, ktoré sú ovplyvnené užívaním alkoholu 

a spomínajú sa v tvrdeniach 1-5. 

 
Obr. 2 Schéma tela dospelého človeka  
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Metodická poznámka: 

Dĺžka videozáznamu je skrátená z časového hľadiska. Ale podľa uváženia učiteľa si môžu žiaci vypočuť celý záznam. Pri 

vypracovaní jednotlivých otázok môžeme so žiakmi voľne diskutovať o ich názore a skúsenostiach s alkoholom. Učiteľ môže 

doplniť a zdôrazniť žiakom to, čo považuje za vhodné. 

 

Úloha 4. Rozhodnite o pravdivosti výrokov (pravda – P, nepravda – N) a zistite Čo viete o nebezpečenstve tabaku? 

 
Výrok P N 

1. Elektronické cigarety nie sú škodlivé pre zdravie človeka, lebo neobsahujú 
tabak.  x 

2. 
Väčšina drog je návykových. Fajčenie cigariet nie je návykové.  x 

3. Jednotlivé zdraviu škodlivé zložky tabakového dymu sa môžu udržať na 
povrchu nábytku a iných materiálov niekoľko dní. x  

4. Je bezpečné sedieť v aute s človekom, ktorý fajčí počas jazdy a má otvorené 
okno.   x 

5. Cigaretový dym obsahuje nebezpečné chemikálie, ktoré sa nachádzajú aj pri 
spaľovaní benzínu, vo výfukoch áut. x  

Metodická poznámka: 

Žiakom oznámime pred vypracovaním úlohy 4, že správnosť tvrdení si overia v nasledujúcej úlohe 5, kde pracujú s textom 

a zároveň aj internetovým zdrojom na vypracovanie otázky c – hľadajú ochorenia a účinky fajčenia na ľudský organizmus. 

Učiteľ môže ponúknuť žiakom na spracovanie niektorý zo zdrojov: 

https://www.ruvztn.sk/inpor.files/fajcenie.html  

https://www.ruvzsn.sk/FAJCENIE%20alebo%20ZDRAVIE%20-%20skladacka.pdf  

http://www.nefajcite.sk/choroby.htm  

https://www.niquitin.sk/prejdite-si-fakty/o-fajceni/rizika-fajcenia-u-zien/  

https://www.energy.sk/sk/menu_x8200x/  

Úloha 5. Preskúmajte problematiku fajčeniu tabakových výrobkov. Prečítajte si Čo obsahuje tabak? a pokúste sa 

zodpovedať otázky (a-c). 

a)  Vysvetlite: Hovorieva sa, že človek fajčí pre nikotín, no zomiera pre decht. 

Nikotín je zložka tabaku, ktorá spôsobuje návyk a pre fajčiara je náročné prestať práve kvôli nemu. Decht je zložka tabaku, 

ktorá má rakovinotvorné účinky a častokrát je príčinou rôznych nielen pľúcnych ochorení človeka, ktoré môžu spôsobiť až 

smrť.  

b)  Vyjadrite svoj názor na aktuálne zákony o bezpečnosti ochrany zdravia nefajčiarov. 

 

 

 

 

c) Doplňte do schémy tela človeka (Obr. 4) názvy orgánov do rámčekov (1-5). Ku každému orgánu napíšte aspoň jedno 

ochorenie/negatívny účinok na organizmus v dôsledku fajčenia.  

V roku 2006 bol na Slovensku prijatý zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri 
práci, ktorý zamestnávateľom prikazuje vydať zákaz fajčenia na pracoviskách, na ktorých pracujú 
aj nefajčiari a zabezpečiť dodržiavanie tohto zákazu. V roku 2009 bol novelizovaný zákon č. 
377/2004 o ochrane nefajčiarov na verejných priestranstvách, v ktorom sa vylúčilo fajčenie 
napríklad v reštauráciách, kaviarňach, dopravných zastávkach, kine, divadle, detských ihriskách, 
úradných budovách. Tieto opatrenia v oblasti ochrany nefajčiarov sa zameriavajú na ženy, deti a 
mládež, ktorí sa pohybujú na verejných priestranstvách, aby sa obmedzilo pasívne fajčenie. 
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Obr. 4 Schéma tela dospelého človeka 

REFLEXIA (CCA 15  MIN.): 

Domáca úloha 

Žiaci majú za úlohu prečítať si skúsenosti ľudí s drogami a možné príčiny užívania drog. Na základe aktivity na hodine 

a prečítaných informácií vypracujú krátku esej. Na výber majú 3 témy. Každý môže napísať to, čo ho najviac oslovilo.  

POSTREHY A ZISTENIA Z  VÝUČBY 
 

ALTERNATÍVY METODIKY  

Úloha X. Prečítajte si informácie o drogách kanabinoidného charakteru a odpovedzte na otázky za textom. 

Podľa odhadu WHO užíva v súčasnosti marihuanu 182 miliónov ľudí, v EÚ až 15 % mladých. Každý desiaty, čo 

niekedy marihuanu užil, sa 

stáva od nej závislým.  
Marihuana a spôsoby užívania 
Marihuana je najčastejšie užívaná nelegálna droga na svete. Zvyčajne sa fajčí ako 

cigareta (mixuje sa s tabakom – joint), ale môže sa fajčiť aj inhalovaním vo vodnej 

fajke. Môže sa zmiešavať s jedlom (koláčiky, keksy) alebo sa pije ako čaj. Niekedy 

užívatelia otvoria cigaretu, odstránia tabak a nahradia ho inými silnejšími drogami 

ako je crack, kokaín, pervitín. Keď človek vyfajčí joint, účinok cíti v priebehu 

niekoľkých minút.  
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a) Napíšte názvy dvoch drog, ktoré sú vyrobené z rastliny Canabis sp. 

................................................................................................. 

b) Vymenujte aspoň 3 spôsoby užívania marihuany. 

....................................................................................................................................................................................... 

c) Popíšte ako môže vplývať marihuana na telo mladého človeka (poruchy/problémy) z dlhodobého hľadiska. 

.......................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................... 

d) Vysvetlite, od čoho závisí miera účinku drogy na človeka. 

...................................................................................................................................................................................... 

Úloha X. Prečítajte si informácie o drogách kanabinoidného charakteru a odpovedzte na otázky za textom. 

a) Napíšte názvy dvoch drog, ktoré sú vyrobené z rastliny Canabis sp. 

marihuana, hašiš 

b) Vymenujte aspoň 3 spôsoby užívania marihuany. 

inhalácia, cigareta, v kombinácii s ťažkými drogami, zmiešaná s jedlom 

c) Popíšte ako môže vplývať marihuana na telo mladého človeka (poruchy/problémy) z dlhodobého hľadiska. 

Účinky na ľudský organizmus 

V zásade marihuana mení činnosť mozgu tak, že pôsobí na zmyslové vnímanie užívateľa produktov kanabisu, ktorý 

pod jeho vplyvom „vidí, počuje a cíti odlišne“ a na základe toho neprimerane reaguje na realitu. Najúčinnejšia 

psychotropná látka je tetrahydrokanabinol (THC). Čím viac THC produkt obsahuje, tým je účinnejší (zvyčajne ho 

obsahuje viac hašiš ako marihuana). Marihuanový dym obsahuje o 50-70% viac rakovinotvorných látok ako 

tabakový dym (obyčajný joint môže spôsobiť toľko škody na pľúcach ako 5 obyčajných cigariet vyfajčených za 

sebou). 

Drogy sú v podstate jedy. Ich 

účinok určuje množstvo. Malé 

množstvo stimuluje (zrýchli 

vás), väčšie množstvo účinkuje 

ako sedatívum (spomalí vás). 

Ešte väčšie množstvo spôsobí 

otravu a môže človeka zabiť. 

Organizmus si na marihuanu 

vybuduje toleranciu a časom 

užívateľ pociťuje potrebu 

silnejšej drogy, aby dosiahol 

rovnaký zážitok. Väčšina 

užívateľov kokaínu (99,9%) 

začalo užívaním „štartovacej 

drogy“, ako je napr. marihuana, 

cigarety, alkohol.  
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poruchy pamäte a sústredenia, čo sa prejavuje najmä v učení, nedostatočná motivácia, ospalosť, neschopnosť 

porozumieť veciam, poruchy rastu, znížená imunita a iné 

d) Vysvetlite, od čoho závisí miera účinku drogy na človeka. 

 Závisí od množstva, malé množstvo stimuluje, väčšie pôsobí ako sedatívum a ešte väčšie môže spôsobiť aj smrť. 

 
Demonštračný pokus: Účinok fajčenia na organizmus 
Pomôcky: plastová fľaša (1,5 l), vata, cumeľ z detskej fľaše s dierou na vsunutie cigarety, cigareta bez filtra, voda, plastelína, 
slamka, zapaľovač  
Pracovný postup: 

1. Pripravte si plastovú fľašu. 
2. Urobte otvor v spodnej časti jednej bočnej strany, do ktorej vsuniete slamku (plastová slamka s ohybným kĺbom) 

zabezpečenú na vzdialenejšom konci plastelínou. 
3. Podobne zabezpečte plastelínou spojenie medzi slamkou a fľašou (otvorom). 
4. Naplňte fľašu do ¾ vodou a navlečte cumeľ na hrdlo fľaše. 
5. Odstráňte filter z cigarety a vsuňte ju do otvoru v cumli. 
6. Vložte kus vaty do najužšej časti cumľa, tak aby sa dotýkala konca cigarety. 
7. Zapáľte cigaretu a súčasne odstráňte plastelínu na konci slamky. 
8. Keď cigareta dohorí, znova zazátkujte plastelínou koniec slamky. 
9. Vyberte vatu a demonštrujte na nej tabakový decht. 

Schéma:  

 
Záver: Čo ste pozorovali? Vysvetlite. 

..................................................................................................................................................................................................... 

Poznámka pre učiteľa:  

Učiteľ sa môže rozhodnúť či pripraví pokus sám alebo do prípravy a realizácie zapojí aj žiakov. 

Alternatívnou demonštráciou je videozáznam z Úlohy 5.  

 

Experiment: Účinok alkoholu na živé bunky 

Pomôcky: 250 ml kadička (sklenený pohár), 100 ml etanolu (liehovina), surový zemiak, podložka, vidlička, nôž, potravinová 

fólia, papierová utierka, pravítko 

Pracovný postup:  

1. Na podložke narežte 3 plátky/hranolky zemiaku tak, aby boli približne rovnako hrubé. 

2. Pomocou pravítka odmerajte rovnakú dĺžku hranoliek. 

3. Zapíšte údaje do Tabuľky 1.  
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4. Do pohára nalejte 100 ml etanolu a vložte tam 3 hranolky zemiaku.  

5. Prekryte pohár potravinovou fóliou. 

6. Pohár umiestnite tam, kde nie je riziko vzniku požiaru na 24 hodín. 

! Alkohol sa bude vyparovať a výpary sa  v blízkosti ohňa môžu zapáliť! 

7. Zemiakové hranolky vyberte po 24 hodinách z pohára na papierovú utierku pomocou vidličky. 

8. Odmerajte dĺžku hranoliek a pozorujte zmeny.  

9. Výsledky zapíšte do Tabuľky 1. 

1. 2.  4.  5.    

7.  8.  
 

Pozorovanie: 

Tabuľka 1 

 

Záver: 

Ako alkohol ovplyvňuje živé bunky? 

 

..................................................................................................................................................................................................... 

Poznámka pre učiteľa:  

Pokus je vhodné realizovať aj v domácom prostredí (návrh na domáci experiment) alebo priamo v škole. 

ZDROJE 
Alkoholizmus. Zdravotéka. Získané 10.3.2021 z https://zdravoteka.sk/choroby/alkoholizmus/ Buchláková, L. (2020).  

Alkoholizmus. Zdravotéka. Získané 12.3.2021 z https://www.youtube.com/watch?v=6CwC2As1-

sg&t=1s&ab_channel=Zdravoteka.sk 

Bizíková Ľ. (2011). K prevencii v škole. Štátny pedagogický ústav. Bratislava. 2011. ISBN: 978-80-8118-101-6  

Deti a alkohol. Získané 10.3.2021 z https://rozumne.sk/deti-a-alkohol/ 

Na začiatku pokusu Na konci pokusu Výsledok 

Dĺžka každej hranolky 
(mm) 

1. 

2. 

3. 

Priemerná dĺžka 3 
hranoliek (mm) 

 

 

 

 

 

Dĺžka každej hranolky 
(mm) 

1. 

2. 

3. 

Priemerná dĺžka 3 
hranoliek (mm) 

Zmena v priemernej 
dĺžke hranoliek (mm) 

Ďalšie pozorovania (farba, hrúbka a pod.) 
 
 
 

Ďalšie pozorovania (farba, hrúbka a pod.)  
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KOFEÍN  
Tematický celok / Téma ISCED / Odporúčaný ročník 

Látky v živých organizmoch / Kvalita života a zdravie  ISCED 3 / 3.ročník 
Ciele 

Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti Žiakom rozvíjané spôsobilosti 

• Vlastnými slovami vysvetliť princíp účinnosti kofeínu 
v tele človeka 

• Dokázať pomocou experimentu prítomnosť kofeínu 
v káve/čaji 

• Porovnať obsah kofeínu v klasickej a bezkofeínovej 
káve 

• Pomocou pokusu dokázať  redukčné vlastnosti 
kofeínu  

• Pomocou obrázka porovnať jednotlivé druhy káv 

• Manipulovať s pomôckami/softvérom 

• Pozorovať/merať 

• Diskutovať/obhajovať výsledky/ argumentovať 

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti  

• Pracovať v laboratóriu s kahanom  

• Vysvetliť princíp oddeľovania zložiek zmesí pomocou oddeľovacích metód 

• Základy práce s mikroskopom 

Riešený didaktický problém 

Žiak sa zoznámi s vlastnosťami kofeínu a jeho účinkami na ľudský organizmus, dokáže redukčné vlastnosti 

kofeínu pomocou pokusu a porovná jednotlivé typy káv na základe obsahu vody, kávy a prídavku iných 

ingrediencií. 

Dominantné vyučovacie metódy a formy Príprava učiteľa a pomôcky 

• riadené bádanie 

• skupinová forma (dvojice) 

 

• Pracovný list  

• Petriho miska 

• keramická sieťka + kahan + trojnožka (stojan, 
kruh) alebo namiesto kahana elektrický varič 

• vata, ľad 

• káva, čaj 

• počítač a dataprojektor 

• mikroskop 
Realizovateľné bez použitia digitálnych nástrojov. 

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov 

Formatívne hodnotenie – sebahodnotiaca karta 

 

Autor: Mária Babinčáková 
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KOFEÍN  

ÚVOD  
Metodiku sa zaradzuje do 3. ročníka gymnázia do tematického celku Kvalita života a zdravie, resp. k téme Heterocykly 

PRIEBEH VÝUČBY  

ZAPOJENIE  

Úloha 1. Pozrite si video, ktoré vám pustí učiteľ a popíšte, ako funguje kofeín v tele 

V prvej úlohe majú žiaci k dispozícii ukážku videa, ktoré jednoducho vysvetľuje aký účinok má kofeín v našom tele. Po 

prezretí tohto videa je ich úlohou vlastnými slovami tento účinok popísať. 

Video je na stránke: https://www.youtube.com/watch?v=85oS5dJH5kA 

SKÚMANIE  

Úloha 2. Vypíšte všetky prvky, skupiny a molekuly, ktoré obsahuje molekula kofeínu a pomenujte ich 

C – uhlík, N – dusík, O – kyslík, H – vodík 

  - purín 

  - metylová skupina 

   - keto skupina 

 

Úloha 3. Sublimácia kofeínu 

Žiaci na základe uvedeného postupu uskutočnia sublimáciu kofeínu. 

 

Pomôcky: 

• Petriho miska 

• keramická sieťka 

• kahan + trojnožka (stojan, kruh) alebo elektrický 

varič 

• vata 

• mikroskop 

 

Chemikálie: 

• káva 

• zelený alebo čierny čaj 

• ľad 
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 Postup práce: 

1. Na spodnú časť Petriho misky nasypte malé množstvo kávy (čaju). Prikryte vrchom misky 

2. Na hornú časť Petriho misky položte vo vate zabalený ľad 

3. Veľmi pomaly a opatrne zahrievajte na sieťke nad kahanom alebo nad varičom. Po chvíľke kahan vypnite a 

nechajte sklíčko voľne zahrievať ďalej na sieťke 

4. Prípadné zhnednutie signalizuje prudké zahriate, látka sa páli 

5. Kryštáliky môžete pozorovať pod mikroskopom. 

 

DBAŤ NA ZÁSADY BEZPEČNOSTI PRÁCE V LABORATÓRIU! 

VYSVETLENIE  

Úloha 4. Napíšte, výsledky experimentu a opíšte proces sublimácie. 

Na viečku sublimujú ihlicovité biele kryštáliky kofeínu s charakteristickou vôňou. Sublimácia je proces prechodu pevnej 

látky na plynnú bez toho, aby došlo k vzniku kvapaliny. Kofeín v plynnom stave následne desublimuje – vytvára biele 

ihlicovité kryštáliky na hornom diele Petriho misky, ktoré je ochladzované kockou ľadu. 

 

Poznámka:  

Je možnosť sledovať vzniknuté kryštáliky pod mikroskopom. 

 

Úloha 5. Redukčné vlastnosti kofeínu 

Žiaci postupujú podľa pokynov. 

Pomôcky: 

• malá kadička 

• kvapkadlo 

• kahan 

• trojnožka (stojan, kruh) 

• keramická sieťka 

• lyžička 

• sklenená tyčinka 

• Petriho miska 

 

 

 

 

Chemikálie: 

• roztok chloridu železitého (w=5%) 

• káva 

• zelený alebo čierny čaj 

Postup práce: 

1. V malej kadičke uvarte vodu 

2. Pripravte rozpustenú kávu 

3. Nalejte kávu do Petriho misky 

4. Prikvapkajte roztok chloridu železitého a sledujte farebné zmeny 

Princíp: 

Kávový extrakt sa najprv zafarbí na zeleno, neskôr sa farba zmení do hneda. V kávovom extrakte sa železité ióny Fe (III) 

redukujú na železnaté ióny Fe (II)(v komplexných zlúčeninách), ktoré vytvárajú intenzívne sfarbené čierne komplexy 

podobné čiernemu atramentu. 
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Úloha 6. Zapíšte výsledky z predchádzajúcej úlohy 

Kávový extrakt sa najprv zafarbí na zeleno, neskôr sa farba zmení do hneda. 

Úloha 7. Prezrite si schému a odpovedajte na otázky 

1. Ktorá káva je najsilnejšia? 

Doppio, pretože obsahuje dvojnásobné množstvo kávy. 

2. V ktorej káve je najväčšie množstvo vody? 

V káve Americano 

3. Do ktorých káv sa pridáva mlieko? 

Do kávy capuccino, macchiato, caffé latté macchiato, caffé latté 

4. Do ktorých káv sa pridáva alkohol? 

Do alžirskej kávy a írskej kávy. 

5. Pri príprave ktorej kávy sa nevyužíva ani jedna oddeľovacia metóda? 

Pri káve „turek“ 

HODNOTENIE  

Úloha 8. Vyplňte sebahodnotiacu kartu Vyplňte sebahodnotiacu kartu. Zakrúžkujte možnosť, ktorá platí pre vás 

 

Úroveň zvládnutia učiva VIEM VIEM S POMOCOU NEVIEM 

Viem vlastnými slovami 
opísať princíp fungovania 
kofeínu v tele    

Viem vymenovať skupiny, 
ktoré obsahuje vzorec 
kofeínu    

Viem vysvetliť, čo je to 
sublimácia 

   

Viem uviesť príklad 
sublimácie 

   

Viem opísať proces redukcie 

   

 

POSTREHY A ZISTENIA Z  VÝUČBY 
Najlepšie je, aby si žiaci pripravili dva paralelné pokusy - s bezkofeínovou a kofeínovou kávou. 

V diskusii najmä dievčatá sa pýtali aký vplyv a či vôbec nejaký má kofeín a pitie kávy na chudnutie, chlapcov skôr zaujímali 

energetické nápoje  (kofeín +sacharidy) a športový výkon. 

Najväčší problém v metodike je samotná sublimácia kofeínu. Vyžaduje si to veľmi opatrné zahrievanie cca 25 minút, 

pretože pri rýchlejšom zahrievaní praskajú Petriho misky. Tí žiaci, ktorí pracujú trpezlivo, maju nádherné kryštály aj na káve, 

aj na hodinovom sklíčku – žiaci si to môžu odfotiť aj do mobilov. 
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Mnohým žiakom sa kofeínové kryštáliky nevytvorili na vrchnom hodinovom sklíčku alebo Petriho miske, ale na vrchu 

kôpky kávy na spodnej miske/sklíčku. Je teda trochu problém preniesť kryštáliky na podložné sklíčko. Vyzerá to ale veľmi 

efektne, hlavne keď na to zasvietilo slnko. Kryštály sa nádherne leskli ako sneh na vrchole hory. 

ALTERNATÍVY METODIKY  
Polovica triedy môže sledovať pokus s kávou, druhá polovica môže použiť čaj (zelený, čierny). 

Zahrievať je potrebné pomaly, pretože ak sa zahrieva rýchlo, misky praskajú. Zahrievať je možné aj na sklíčkach 

(hodinových napr.). 

V domácich podmienkach je možné použiť hriankovač, toastovač. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=0AfbC5-chgk&feature=emb_title – video s ukážkou izolácie 

kofeínu. Dĺžka 1:41. 

ZDROJE 
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Vědecké kladivo Jak funguje Kofein? [video]. In: Youtube [online]. Publikované 6.5.2014 [vid. 8.3.2018]. Dostupné z: 

https://www.youtube.com/watch?v=85oS5dJH5kA 
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PRINCÍPY ZDRAVEJ VÝŽIVY  
 

Tematický celok / Téma ISCED / Odporúčaný ročník 

Látky v živých organizmoch 
Kvalita života a zdravia 

ISCED 3 / 3.ročník / 2 vyučovacie hodiny 

Ciele 

Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti Žiakom rozvíjané spôsobilosti 

• Orientovať sa v informáciách súvisiacich so 
zdravým životným štýlom a ochranou zdravia. 

• Získať informácie o výživovej a energetickej 
hodnote potravín. 

• Vymenovať ochorenia psychickej a fyziologickej 
povahy súvisiacej s potravou. 

• Vysvetliť stratégie udržiavania zdravej výživy.  

• Formulovať otázky 

• Realizovať výpočty 

• Formulovať závery 

• Diskutovať/obhajovať výsledky/argumentovať 

• Zdieľať a prezentovať výsledky pred spolužiakmi 

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti  

• Základné informácie o výžive a zdravých stravovacích návykoch. 

• Všeobecný prehľad o zložení jednotlivých potravín z bežného života. 

• Vymenovať základné skupiny makromolekulových látok prítomných v potrave. 

• Poznať základné zložky potravy a ich pomer v potrave v súvislosti s udržaním zdravých stravovacích 
návykov.  

Riešený didaktický problém 

Dnešná doba je charakterizovaná obrovským civilizačným a technickým pokrokom. Uponáhľaný život, v 

ktorom sa uplatňujú najrôznejšie nesprávne stravovacie návyky, negatívne ovplyvňuje naše zdravie a vedie 

tak ku vzniku mnohých chorôb. Vzhľadom k súčasnému štýlu života je dôležité začať s výchovou k ochrane 

ľudského zdravia už v mladom veku, je nutné viesť žiakov k uvedomovaniu si zodpovednosti za zdravie, k 

vytvoreniu a upevneniu vzťahu k zásadám zdravej výživy. V tomto zmysle je dôležité usmerňovať ich myslenie 

k uvedomovaniu si hodnoty zdravia a snažiť sa ho udržiavať. Cieľom metodiky je poukázať na fakt, že nie je 

jedno čím kŕmime naše telo a koľko toho zjeme. Dôsledky toho čo dnes zjeme, uvidíme o týždeň, mesiac alebo 

po rokoch. 

Dominantné vyučovacie metódy a formy Príprava učiteľa a pomôcky 

• potvrdzujúce bádanie 

• skupinová forma (5-6 skupín žiakov) 

 

• Počítač, dataprojektor 

• Počítače/mobily/tablety pre žiakov 

• Pracovný list 

• http://www.tvojesrdce.sk/article/89--
hyperlipidemia  

• http://www.kardioklub.biznisweb.sk/info/o-
cholesterole/  
 

Realizovateľné s aj bez použitia digitálnych nástrojov. 

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov 

Žiaci vypracujú pracovný list, ktorý je hlavným diagnostickým prostriedkom. Jeho súčasťou je lístok pri 
odchode.  

Autor: Veronika Gibová  
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PRINCÍPY ZDRAVEJ VÝŽIVY   

ÚVOD  
Metodika je založená na aplikácii bádateľsky orientovanej výučby (BOV) do tematického celku Látky v živých 

organizmoch, Kvalita života a zdravia učiva chémie strednej školy v 3. ročníku (septima).  

Dnešná doba je charakterizovaná obrovským civilizačným a technickým pokrokom. Uponáhľaný život, v ktorom sa 

uplatňujú najrôznejšie nesprávne stravovacie návyky, negatívne ovplyvňuje naše zdravie a vedie tak ku vzniku mnohých 

chorôb. Vzhľadom k súčasnému štýlu života je dôležité začať s výchovou k ochrane ľudského zdravia už v mladom veku, je 

nutné viesť žiakov k uvedomovaniu si zodpovednosti za zdravie, k vytvoreniu a upevneniu vzťahu k zásadám zdravej výživy. 

V tomto zmysle je dôležité usmerňovať ich myslenie k uvedomovaniu si hodnoty zdravia a snažiť sa ho udržiavať. 

Cieľom metodiky je poukázať na fakt, že nie je jedno čím kŕmime naše telo a koľko toho zjeme. Dôsledky toho čo dnes 

zjeme, uvidíme o týždeň, mesiac alebo po rokoch. 

Metodika je koncipovaná na úrovni potvrdzujúceho bádania, pretože žiaci už majú určité vedomosti o tejto téme 

z bežného života alebo z iných predmetov. Na všetky tieto skutočnosti chceme nadviazať a v povedomí žiakov utvrdiť 

princípy zdravej výžive. Od iných autorov sú k dispozícii metodiky zamerané na jednotlivé skupiny prírodných látok a ich 

vlastnosti (bielkoviny, lipidy, sacharidy, enzýmy). Táto metodika na ne nadväzuje, pričom sa zameriava na dôsledky (možné 

ochorenia) súvisiace s rozdielmi medzi príjmom a výdajom energie.  

Poznámka:  

Príprava učiteľa spočíva v zabezpečení pracovného listu a prístupu na internet pre žiakov. Ak nie je k dispozícii internet, 

učiteľ si môže vopred vytlačiť z odporúčaných zdrojov text, s ktorým budú žiaci pracovať, príp. sa k odpovediam dopracovať 

spoločnou diskusiou. 

 

PRIEBEH VÝUČBY  
Metodika je koncipovaná podľa Modelu 5E. Vo fáze rozpracovania sa nachádzajú tri úlohy zameraná na vybrané 

ochorenia. Závisí od výberu učiteľa, aby jednu z týchto úloh realizoval na hodine. Ostatné dve úlohy nie je potrebné 

realizovať, príp. môže zadať žiakom na domácu úlohu.  

Výber organizačnej formy závisí od učiteľa. Odporúča sa práca v skupinách počas celej hodiny nakoľko sú niektoré úlohy 

komplexné, prácu si môžu rozdeliť a rýchlejšie pracovať. Zároveň sa vytvára priestor na voľnú diskusiu medzi členmi skupiny 

žiakov pri práci, čím sa môžu taktiež navzájom obohatiť. 

Prípadne môžu žiaci pracovať samostatne (v dvojiciach) do fázy rozpracovania. Potom ich učiteľ rozdelí do skupín. 

Niektoré skupiny sa venujú iba úlohe o cukrovke, ďalší cholesterolu a ostatní obezite. V závere sa skupiny pred celou triedou 

navzájom oboznámia s výsledkami práce vo fáze rozpracovania. 

ZAPOJENIE (5-10  MIN.) 
Hlavným zámerom úvodného textu a kvízu je zistiť, čo si žiaci pamätajú z iných predmetov o zdravej výžive, príp. 

otestovať ich vedomosti a postoje v kvíze. Tieto úlohy môžu byť spojené s krátkou diskusiou k téme. 

Úloha 1. Prečítajte si nasledujúci text o zdravej výžive. 

 

Úloha 2. Overte si svoje poznatky o zdravej výžive kvízom.  
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SKÚMANIE A VYSVETLENIE (20  MIN.) 
V hlavnej časti hodiny prebieha skúmanie a vysvetlenie súčasne. Žiaci pracujú v malých skupinách. 

Úloha 3. Prečítajte si text a odpovedzte na otázky pod ním. 

 

a) Prečo stále Gabriela je čokoládu? 

Gabriela je čokoládu, lebo sa cíti dobre a zdravo, aj jej lekár to potvrdil, čo ju ubezpečuje. Zároveň si chce udržať 

svoju váhu a má skúsenosť, že čokoládová diéta je účinná. 

b) V Tabuľke 1 sú znázornené výživové hodnoty 100 g čokolády. Keď Gabriela zje 100 g čokolády, pochádza všetka 

energia (2142 kJ), ktorú takto získa z 32 g tukov? Na základe údajov z Tabuľky 1 vysvetli svoju odpoveď. 

Energia pochádza zo všetkých zložiek, ktoré sa v čokoláde nachádzajú, je to súhrnný údaj (bielkoviny, tuky, 

sacharidy, atď.). 

c) Gabriela by mohla nahradiť nedostatok vitamínu C tým, že by jedla potraviny bohaté na vitamín C v  rámci svojho 

riadneho jedla raz za 5 dní. Podčiarknite, ktoré dva druhy z nasledujúceho zoznamu jedál by ste odporúčali Gabriele 

na doplnenie nedostatku vitamínu C? Svoju odpoveď zdôvodnite. 

RYBY, OVOCIE, ZELENINA, RYŽA, SALÁMA 

 

Rôzne druhy ovocia a zeleniny sú bohaté na vitamín C.  

d) V článku sa píše, že Gabriela zjedla 90 tabuliek čokolády za týždeň. Predpokladajte, že každá tabuľka čokolády, ktorú 

zje váži 100 g. Vypočítajte koľko kJ Gabriela príjme denne. Pomocou údajov v Tabuľke 2 vysvetlite, či naozaj môže 

Gabriela ostať štíhla, keď bude takto jesť. 

            Tabuľka 2 Doporučené denné dávky živín a energie pre priemerne aktívnu ženu 

Vek 
(roky) 

Váha 
(kg) 

Bielkoviny 
(g) 

Tuky 
(g) 

Sacharidy 
(g) 

Minerály (mg) Vitamíny (mg) Energetická 
hodnota (kJ) Vápnik  Železo  A B C 

16-19 60 60 90 350 1000 15 0,45 2,5 75 9660 

20-35 60 60 85 330 800 12 0,45 2,4 50 9240 

          *z textu vyplýva, že Gabriela nejedla čokoládu každý deň v týždni, predpokladajte, že piaty deň v poradí je jeden zo 7 dní 

Výpočet:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vysvetlenie: 

Z Tabuľky 2 vieme, že doporučená denná dávka živín pre Gabrielu má energetickú hodnotu 9240 kJ. Z  výpočtu 

vyplýva, že Gabriela denne príjme 32 130 kJ. Príjem energie je niekoľko násobne väčší ako potrebuje Gabriela na 

priemernú dennú aktivitu. Je otázkou času, kedy sa to prejaví a začne priberať. 

Metodická poznámka:  

Táto úloha je komplexná. Najprv sa žiak zoznamuje s textom a situáciou, potom prostredníctvom otázok a-d pracuje 

s dátami, učí sa čítať s porozumením, sformulovať záver, vyhľadávať informácie na internete a napokon aj podporuje 

matematické myslenie, porovnávanie výsledkov. 

Je dôležité žiakov upozorniť, aby si uvedomili výnimku v Gabrielinom stravovaní a podľa toho riadili výpočet. 

1 tabuľka čokolády ....... 2142 kJ 

90 tabuliek čokolády ..... x 

x= 192 780 kJ (za týždeň – 6 dní) 

 

6 dní ........ 192 780 kJ 

1 deň ....... y 

y= 32 130 kJ 
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Úloha 4. Prečítajte si text a odpovedzte na otázky pod ním. 

a) Vysvetlite, prečo je pre nás výhodné prijímať potraviny s menším GI. 

Vysoká hladina glukózy škodí nášmu telu. Potraviny s nízkym GI uvoľňujú energiu postupne, ktorú dokáže telo 

využiť, čo je pre trávenie výhodné. 

b) Opíšte, ako by ste podali prvú pomoc človeku, ktorý dostane hypoglykemický záchvat. 

Hypoglykemický záchvat je spôsobený nízkou hladinou glukózy v krvi. Ako prvú pomoc je vhodné podať 

potravinu, ktorá má vysoký GI. Hladina glukózy sa prudko zvýši a človek sa cíti oveľa lepšie. Potom je potrebné 

túto hladinu udržiavať a kontrolovať istý čas. 

c) Na základe článku a údajov v Tabuľke 3 vypíšte, ktorým potravinám by sme sa mali vyhýbať. 

Potraviny s vysokým GI sú všetky, ktoré majú hodnotu vyššiu ako 70.  

Metodická poznámka:  

Úloha je zameraná na prepojenie bežného života (stravovanie) s tou odbornejšou stránkou z pohľadu dietológov. Znovu 

žiak analyzuje text a tabuľku, vyhľadáva informácie, formuluje závery. 

ROZPRACOVANIE (10-50  MIN.) 

VYBRANÉ CHOROBY A STRAVOVANIE 

Úloha 5. Prečítajte si text a odpovedzte na otázky pod ním. 

 

 

 

 

  

a) Prečo náš organizmus udržiava hladinu glukózy v rozmedzí 3,6-6,5 mmol/l? 

b) Prečo u ľudí držiacich hladovku cítime v dychu acetón? 

c) Ktorá látka v našom organizme reguluje množstvo glukózy v krvi? Kde v organizme sa táto látka tvorí? 

d) Ktoré látky okrem glukózy slúžia ako zdroj energie?  

e) Ako sa tvorí glukóza vo svaloch? 

 

 

• Prečo náš organizmus udržiava hladinu glukózy v rozmedzí 3,6-6,5 mmol/l? 

Regulácia je dôležitá kvôli jednotlivým orgánom tela (najmä mozgu), ktoré potrebujú dostatočný prísun glukózy, 

ale zároveň nie nadbytok. 

• Prečo u ľudí držiacich hladovku cítime v dychu acetón? 

Acetón je ketón, ktorý sa v tele tvorí počas hladovania. Zásobné látky sú premieňané veľmi rýchlo na ketolátky. 

• Ako sa tvorí glukóza vo svaloch? 

Svaly uvoľňujú bielkoviny, ktoré sú v pečeni premieňané na glukózu (proces glukoneogenézy).  

• Vyhľadajte na internete, ktorá látka v našom organizme reguluje množstvo glukózy v krvi? Kde v organizme sa táto 

látka tvorí? 

Hormón – inzulín – bielkovinovej povahy reguluje hladinu glukózy v krvi. Tvorí sa v pankrease (podžalúdkovej 

žľaze). 

Metodická poznámka:  

Touto úlohou chceme prepojiť všetky vedomosti žiakov z biológie a chémie, príp. ich rozšíriť súvisiacich s cukrovkou 

a biochemickými procesmi, ktoré prebiehajú. Z biológie by mali žiaci vedieť (Biológia človeka 3. ročník) o hormonálnej 

regulácii ľudského telo o inzulíne a kde sa tvorí. Žiak pracuje s textom a vyhľadáva informácie na internete. 

Cukrovka – choroba, ktorá rozhodne nie je až taká sladká 

Glukóza prúdi v našom tele spolu s pestrou zmesou krvných doštičiek, krviniek, cholesterolu, kyslíka a najrozličnejších 

bielkovín. Krv takto sprostredkuje energiu získanú z potravy skoro všetkým tkanivám. To ako veľmi je glukóza ako palivo 

potrebná, dokazuje aj jej prísna regulácia. Naše telo sa aj za cenu konzumácie vlastných bielkovín snaží glukózu udržať 

v rozmedzí 3,6 – 6,5 mmol na liter krvi.  

Takto prísne regulovaná je kvôli mozgu, pre ktorý je takmer výhradným zdrojom energie. Svaly nie sú natoľko závislé od 

príjmu glukózy, dokonca samy pomáhajú zachraňovať situáciu svojim správaním – bielkoviny z nich uvoľňované sú 

v pečeni premieňané na glukózu v procese nazývanom glukoneogenéza. Deje sa to aj počas bežného dňa, keď človek 

prijíma veľa bielkovín a telo ich nestíha spracovať ako stavebný materiál. Vtedy ich použije ako zdroj energie vo forme 

cukru alebo ich pretransformuje až na tuk. Počas hladovania je tento proces vystupňovaný a my tak prichádzame o veľké 

množstvo užitočných bielkovín. Okrem bielkovín spotrebúva naše telo aj tuky, následkom čoho vznikajú tzv. ketolátky.  
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Úloha 6. Vyhľadajte na internete informácie o cholesterole a odpovedzte na dole uvedené otázky. 

Zdroje:  

http://www.tvojesrdce.sk/article/89--hyperlipidemia  

http://www.kardioklub.biznisweb.sk/info/o-cholesterole/  

Cholesterol je látka, ktorá plní v tele dôležitú funkciu. Zúčastňuje sa napr. na vzniku nových buniek a na tvorbe hormónov 

či obalov nervových vlákien. Problém sa začína vo chvíli, keď sa ho v krvi nahromadí nadbytok.  

 

• Vysvetlite skratky HDL a LDL cholesterol. 

HDL: „high density lipoprotein“ = lipoproteín s vysokou hustotou 

LDL: „low density lipoprotein“ = lipoproteín s nízkou hustotou 

• Vysvetlite, prečo sa jeden niekedy označuje ako „dobrý“ a druhý ako „zlý“ cholesterol.  

HDL: „dobrý cholesterol“ – odvádza prebytočný cholesterol z krvného riečiska do pečene (tým do žlče a von 

z tela) 

LDL: „zlý cholesterol“ – transportuje cholesterol do buniek, ak ho je priveľa v bunke tak sa usádza na stenách 

tepien 

• Popíšte, čo je to ateroskleróza. 

Ateroskleróza je kôrnatenie tepien, t. j. ukladanie tuku v cievach v dôsledku čoho sa zužuje cieva, znižuje prietok 

krvi do orgánov. 

• Vymenujte 3 zdravotné komplikácie (ochorenia), ktoré môžu byť dôsledkom vysokej hladiny cholesterolu v krvi.  

angina pectoris, srdcový infarkt, mozgová porážka, neprekrvenie dolných končatín, postihnutie obličiek, porucha 

erekcie u mužov a iné 

Metodická poznámka:  

V tejto úlohe žiaci pracujú s odporúčanými zdrojmi, ktoré boli vybrané preto, aby sa skrátil čas hľadania žiakov. 

Samozrejme sú len odporúčané a žiaci si môžu vyhľadať aj vlastné zdroje na rozšírenie. 

Úloha 7. Pozrite si videozáznam Ako na obezitu? Odpovedzte na otázky. 

Videozáznam: https://www.youtube.com/watch?v=G-Bsj_y3mlg&ab_channel=Mojstob (max. do 1.30 min) 

• Napíšte, čo je to obezita.  

Obezita je chronické ochorenie, ktoré vzniká zmnožením tukového tkaniva nad určitú hranicu. 

• Vymenujte, čo prispieva k vzniku obezity. 

spôsob výživy, energeticky bohaté potraviny, prejedanie sa, sedavý spôsob života, málo pohybu, stres, genetické 

faktory, rodinné stravovacie návyky a iné 

• Vysvetlite pojem civilizačné ochorenie. 

Civilizačné ochorenie je choroba rozšírená v ľudskej populácii. Jej dôsledkom je degenerácia tkanív, orgánov. 

Vyskytujú sa v moderných a vyspelých krajinách, kde je veľa stresu, znečistené životné prostredie, zlé návyky 

obyvateľov a pod. 

• Navrhnite, ako môžeme predchádzať obezite a zvýšenému množstvo cholesterolu v krvi. Ako by ste tento problém 

riešili globálne? 

Metodická poznámka:  

Videozáznam je možné prehrať do ľubovoľnej dĺžky. Na to, aby žiaci dokázali odpovedať a), b) je potrebná minimálna 

dĺžka 1.30 min. Pojem civilizačné ochorenie je potrebné vyhľadať na internete. V otázke d) by mali žiaci sami navrhnúť tvorivé 

riešenie. 
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HODNOTENIE (5-10  MIN.) 
Na diagnostiku slúži v prvom rade vyplnený pracovný list žiakmi, ale aj nástroj formatívneho hodnotenia v poslednej úlohe 

– Lístok pri odchode. 

Úloha 8. Vyplňte tabuľku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POSTREHY A ZISTENIA Z  VÝUČBY 
Úloha 3 V Tabuľke 2 je jasne definovaný energetický príjem pre priemernú ženu, z ktorého by žiaci mali vychádzať pri 

porovnávaní s výpočtom. Táto otázka by mala poukázať na nesprávnu výživu získaným výpočtom bez ohľadu na výdaj 

v číslach. 

Úloha 4 Pre žiakov je nový pojem glykemický index. 

Úlohy 5-7 sú na rozšírenie, prepojené s bežným životom, ale žiaci by mali tieto informácie ovládať. Preto odporúčame 

realizovať metodiku na dvoch hodinách so všetkými úlohami. Ak nie je dostatok času tak v skrátenej podobe uvedenej na 

začiatku metodického listu. 

ALTERNATÍVY METODIKY  
V úlohe 7 pri obezite si môžu žiaci vypočítať svoj BMI index pomocou online kalkulačky dostupnej na: 

https://www.adc.sk/kalkulacky/bmi  

ZDROJE 
      Lechová, P., Ganajová, M., Kristofová, H., Šulcová, R. 2013. Prírodné látky v projektovom vyučovaní. EQUILIBRIA, s.r.o.. 

Košice. 2013. ISBN 978-80-8143-130-2 

      Výživová pyramída. Získané 6.5.2021 z https://sk.wikipedia.org/wiki/V%C3%BD%C5%BEivov%C3%A1_pyram%C3%ADda  

      Zdravá výživa. Získané 4.5.2021 z https://slideplayer.cz/slide/13984737/   

UNIQUEFIT. 2020. Potravinová pyramída – jednoduchý návod ako sa zdravo stravovať. Získané 4.5.2021 z 

https://uniquefit.sk/POTRAVINOVA-PYRAMIDA-JEDNODUCHY-NAVOD-AKO-SA-ZDRAVO-STRAVOVAT/   

      VIEM, ČO ZJEM. Otestujte svoje vedomosti o potravinovej pyramíde. Získané 4.5.2021 z 

https://www.viemcozjem.sk/pre-detiarodicov/kvizy/?tx_rtgquiz_quiz%5Bquiz%5D=3&tx_rtgquiz_quiz%5Baction%5D=quiz 

&tx_rtgquiz_quiz%5Bcontroll er%5D=Quiz&cHash=df14a9be5705252a717afa5b404bb020  

Hyperlipidémia. Získané 20.4.2021 z http://www.tvojesrdce.sk/article/89--hyperlipidemia  

O cholesterole. Získané 6.5.2021 z http://www.kardioklub.biznisweb.sk/info/o-cholesterole/  

Počet Napíšte na základe výučby 

z vyučovacej hodiny:  

  Odpovede 

3 Dnes som sa naučil/a. 
 

 

  

2 Najviac ma zaujalo. 
 

 

1 Otázka, ktorú stále mám. 
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MOJSTOB. Ako na obezitu? Pomôžeme Vám s nadváhou a obezitou. https://www.youtube.com/watch?v=G-

Bsj_y3mlg&ab_channel=Mojstob   
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VIETE ČO PIJETE?  
Tematický celok / Téma ISCED / Odporúčaný ročník 

Kvalita života a zdravie (vyvážená strava)   
ISCED 3 / 3.ročník 
3 hodiny 

Ciele 

Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti Žiakom rozvíjané spôsobilosti 

• Porozumieť zloženiu nápojov ktoré prijímame. 

• Vedieť o škodlivosti návykových látok na ľudský 
organizmus.  

• Vedieť posúdiť kvalitu a správne zloženie stravy. 

• Na základe hodnôt na etiketách vedieť vypočítať 
koľko a aké látky prijímame v nápojoch, vedieť 
o rizikách pri zvýšenom prijme cukrov, kofeínu, 
atď.  

• Prebrať zodpovednosť za svoje zdravie. 

• Metodika rozvíja základné aj integrované 
spôsobilosti ako napr.: čítať etikety a porozumieť 
ich údajom, interpretáciu dát,  tvoriť závery a 
zovšeobecnenia. 

• Argumentovať, vyhľadávať na internete, kriticky 
myslieť. 

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti  

• Poznať základné zložky potravy (sacharidy, lipidy, bielkoviny, vitamíny, enzýmy) 

• Poznať princípy zdravej výživy. 

• Základné poznatky o legálnych drogách (kofeín, teobromín). 

Poznatky, ktoré je potrebné so žiakmi zopakovať: 
Rozdelenie sacharidov z chemického hľadiska, biologický význam a funkcie sacharidov,  biologicky významné 
monosacharidy (D-glukóza, D-fruktóza, D-galaktóza), zložené sacharidy (disacharidy, polysacharidy) – tieto 
poznatky by už študenti mali vedieť z predchádzajúcej témy – Viete, čo jete? 

• Základné poznatky o legálnych drogách (kofeín, teobromín). Vitamíny. Biologická hodnota stravy, výživa. 

Riešený didaktický problém 

Dnešné deti konzumujú nápoje, ktoré obsahujú veľké množstvo sacharidov, kofeínu a vitamínov. Cieľom tejto 

aktivity je naučiť ich z čoho sú zložené nápoje a ako vypočítať ich denný/ročný príjem. 

Dominantné vyučovacie metódy a formy Príprava učiteľa a pomôcky 

• riadené bádanie 

• individuálna práca žiakov (môže sa zvoliť aj 
skupinová práca, príp. v dvojiciach) 

• Etikety z rôznych nápojov (sladené nealkoholické 
nápoje, energetické nápoje, nápoje ktoré 
obsahujú kofeín). 

• Počítač, internet. 

• https://www.youtube.com/watch?v=KjV1fNXTeyc 

• https://www.youtube.com/watch?v=6Ax576GfZY4 

• Pracovný list. 

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov 

Summatívne hodnotenie -  Úlohy na výpočet množstva sacharidov, kontrola správnosti riešení. Na konci 
hodiny zaradiť krátku prezentáciu výsledkov niektorých žiakov príp. ich diskusiu (ktorý nápoj a prečo je/nie je 
vhodný) na hlbšie zamyslenie. 

 

Autor: Mária Kožurková 
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VIETE  ČO  PIJETE? 

ÚVOD 
Táto téma nadväzuje na predchádzajúcu tému – Viete, čo jete? Úlohy sú venované sacharidom, kofeínu a vitamínom 

v rôznych nápojoch.  

Zdravá výživa má zabezpečiť normálnu činnosť organizmu. Má obsahovať dostatočné množstvo makronutrientov 

(sacharidov, tukov a bielkovín) na pokrytie energetických a funkčných požiadaviek organizmu a adekvátne množstvo tekutín, 

minerálnych látok, balastných látok a mikronutrientov (vitamíny a stopové prvky). 

Potrava je súbor požívatín, ktoré slúžia na výživu človeka, je určená na výživu ľudí a označuje sa pojmom požívatiny. 

Nápoje tvoria samostatnú skupinu požívatín a sú určené na uspokojenie fyziologickej potreby vody  (na uhasenie smädu). 

Pre človeka je esenciálnou látkou, ktorú získava pitím, alebo metabolickými dejmi (oxidáciou živín). Organizmy majú 

potrebné regulačné mechanizmy, ktorými si optimálne upravujú hladinu vody vo svojom vnútornom prostredí. Udržiavanie 

rovnováhy vody v organizme patrí medzi základné ciele správnej výživy. Vo vodnom prostredí prebieha trávenie, 

vstrebávanie a látková premena živín, ako aj vylučovanie nepotrebných látok. Príjem tekutín je vhodné hradiť najmä formou 

minerálnych vôd, ovocných, bylinkových či zelených čajov. 

Ideálny pitný režim obsahuje 2,5 až 3,5 litrov tekutín za deň. Toto množstvo, však závisí od toho, aké je zloženie stravy. 

Pokiaľ v nej nechýbajú potraviny obsahujúce vodu – zelenina a ovocie – príjem tekutín môže byť nižší. Potrebné množstvo 

konzumácie pitnej vody ovplyvňuje aj prostredie, v ktorom sa pohybujeme, teplota, vlhkosť vzduchu a úroveň fyzickej 

aktivity počas dňa. 

PRIEBEH VÝUČBY  
Využívať budeme model vyučovanie 5E. 

EVOKÁCIA: 
Hlavným zámerom hodiny je zistiť, či si študenti uvedomujú aké je zloženie nápojov ktoré užívajú a zvýšiť ich povedomie 

o množstve pridaného cukru a iných prídavných látok v nápojoch, naučiť ich aby si správne vyberali vhodné nápoje, naučiť 

ich rozoznávať nutrične hodnotné látky, analyzovať potrebu rozmanitej, striedmej a vyváženej stravy. Analyzovať pitný režim 

(doma, v škole, v reštaurácii).   

Riadená diskusia – otázky: 

1. Aké nápoje ste včera pili? 

2. Viete koľko sacharidov obsahovali? 

3. Pijete nápoje ktoré obsahujú kofeín? 

4. Sú vitamíny dôležité v našej potrave? Ktoré nápoje ich obsahujú? 
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Prezentácia - Coca Cola a iné nealká: koľko cukru obsahujú? – presné množstvá: https://www.vyzivovo.sk/nealko-napoje-

obsah-cukru/ 

UVEDOMENIE SI VÝZNAMU: 

Správne riešenia pracovného listu 

Úloha 1. Nazbierajte prázdne obaly od sladených nealkoholických nápojov a uveďte jeden príklad ku každému z nápojov 

ktoré konzumujete, vyplňte tabuľku podľa uvedeného vzoru. Prepočítajte a doplňte do tabuľky koľko sacharidov by ste prijali 

za mesiac (30 dní) a rok (365 dní), ak by ste vypili jeden pohár (250 cm3) denne. 

Nápoj Množstvo 

sacharidov (g)/ 

250 cm3 

Prepočet 

sacharidov na 

čajové lyžičky 

Koľko % 

sacharidov z CDP 

sme prijali 

Množstvo 

sacharidov za 

mesiac (kg) 

Množstvo 

sacharidov za 

rok (kg) 

Pijem veľmi 

často (denne) 

     

Ovocný nápoj 16 4  0.48 0.175 

      

Pijem zriedkavo  

(1-2-krát/ 

mesiac) 

     

Ľadový čaj 20.5 5.12  0.61 7.48 

      

Pijem veľmi 

málo  

(1-2-krát/rok) 

     

Cola 28 7  0.84 10.22 

      

Čajová lyžička = 4 g. Príklad výpočtu: 1 plechovka obsahuje 16 g sacharidov - výpočet/mesiac (30 dní): 16 g sacharidov × 30 

dní = 480 g = 0.48 kg; výpočet/ rok (12 mesiacov):  0.48 kg sacharidov × 12 = 5.76 kg sacharidov. CDP – celkový denný príjem. 

CDP znamená celková denná spotreba cukrov a škrobov v gramoch. Aj keď vláknina je z chemického hľadiska sacharid, 

nezarátavame ju do celkovej dennej spotreby sacharidov. Pre výpočet dennej spotreby sacharidov použite tabuľku zo 

stránky:  https://kucharka.madness.sk/denna-potreba-tukov-a-sacharidov.php, každý študent si určí svoju spotrebu podľa 

veku a hmotnosti. 
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Poznámka:  

Pri riešení tejto aj niektorých ďalších úloh je dôležité aby si študenti priniesli vlastné prázdne obaly od sladených 

nealkoholických nápojov. Ďalším riešením je poskytnúť študentom materiál s obalmi (napr. ofotené etikety). Na 

internetových stránkach sa dá zloženie nápojov zistiť, napr. na stránke https://potravinydomov.itesco.sk/groceries/. 

 

Úloha 2. Vyhľadajte, napr. na internete, ktoré ochorenia spôsobuje nadmerné používanie sacharidov.  

Sacharidmi sú obohatené potraviny a nápoje. Pridávajú sa kvôli zlepšeniu príchuti, avšak konzumácia v nadmernom 

množstve môže spôsobiť zdravotný problém. 

Ochorenia: 

• Obezita 

• Kardiovaskulárne ochorenia  

• Diabetes 

• Zubné kazy 

• Výživa (ľudia ktorí sú zvyknutí konzumovať sladené nápoje nekonzumujú mlieko, chýbajú im vitamíny a minerály 

a pod.). 

Úloha 3. Nájdite ktoré látky  obsahuje ľadový čaj, doplňte do tabuľky, odčítajte aké množstvo sacharidov obsahuje 1 

plechovka (335 cm3). Ak nemáte vlastnú etiketu použite hodnoty z obrázku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zložky ľadového čaju Množstvo v jednej 

plechovke (g) 

Denná odporúčaná dávka Množstvo za rok (kg) 

Sacharidy 25.46 4 – 6 g / 1kg 9.29 

Soľ 1.37 2 – 4 g/ deň 0.50 
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Ľadový čaj obsahuje veľké množstvo sacharidov (25 g/355 cm3) a látok s nízkou nutričnou hodnotou. Výpočet je podobný 

ako v úlohe č. 1. Získané hodnoty budú rôzne pre rôzne druhy ľadového čaju. Z etikety sa dá odčítať aj energetická hodnota 

nápoja. 

Úloha 4. Vypočítajte (úloha 1) a doplňte do tabuľky koľko % z celkového denného príjmu sacharidov získame a koľko 

sacharidov by sme prijali za rok ak by sme každý deň 1 malé balenie ľadového čaju (250 cm3). Ak nemáte vlastnú 

etiketu použite hodnoty z tabuľky. 

Ľadový čaj Množstvo 

sacharidov v g 

v 250 cm3 

% z celkového 

denného prímu 

Prepočet 

sacharidov na 

čajové lyžičky 

Množstvo 

sacharidov za 

mesiac (kg) 

Množstvo 

sacharidov za rok 

(kg) 

Lipton Ice 
Tea 

12  3 0.36 4.4 

Rauch My 
Tea 

19.25  4.8 0.77 6.9 

Xoxo 
ľadový čaj 

17.5  4.3 0.52 6.3 

OKF Aloe 
vera  king 

22.5  5.6 0.67 8.1 

 

Príklad výpočtu je pod Tabuľkou z úlohy 1. Pre výpočet dennej spotreby sacharidov použite tabuľku zo stránky, každý študent 

si presne určí svoju spotrebu:  https://kucharka.madness.sk/denna-potreba-tukov-a-sacharidov.php 

 

Úloha 5. Doplňte tabuľku. Ktoré nápoje s prídavkom kofeínu poznáte, koľko g kofeínu obsahujú? Aký vplyv má kofeín na 

ľudský organizmus?  

 Na našom trhu sa nachádza mnoho kofeínových nápojov, napr. cola, káva, čaj, energetické nápoje a pod. 

Konzumácia nápojov ktoré sú obohatené kofeínom môže pomôcť ľuďom aby ostali viac pozornými a  ostražitými. Avšak 

konzumácia veľkého množstva týchto nápojov môže mať nežiaduci vplyv na organizmus, ako je napr. bolesť hlavy, 

ospanlivosť, únava, vyčerpanosť, úzkosť a depresia. Štúdie ukázali že prijímanie veľkého množstva kofeínu môže mať opačný 

efekt na deti a dospievajúcu mládež. Môže spôsobovať neschopnosť sa koncentrovať, zyýšenú nervozitu a roztržitosť. 

Mnoho kofeínových nápojov je obohatených o mlieko a cukor. Tieto prídavné látky zvyšujú množstvo cukru, tuku a kalórii. 

Kofeín, v káve alebo napríklad v kofeínových nápojoch či niektorých prípravkoch, má výrazné dehydratačné účinky.   

 

Nápoj/potravina 1 porcia Priemerné množstvo kofeínu (mg) 

Káva (zaliata vodou) 250 cm3 100-300 

Čaj čierny  250 cm3 25-210 

Zelený čaj 250 cm3 30-50 

Ľadová káva 500 cm3 30-200  

Kola 355 cm3 45 

Energetické nápoje 250 cm3 80 
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Denný odporúčaný príjem kofeínu a ďalšie informácie o kofeíne: 

http://www.akv.sk/index.php?option=com_content&task=view&id=760&Itemid=30 

Úloha 6. Koľko káv možno denne vypiť? 

Pre väčšinu zdravej dospelej populácie, primerané množstvo kofeínu (200 - 300 mg), alebo dve až štyri šálky kávy denne nie 

sú škodlivé. 

http://www.akv.sk/index.php?option=com_content&task=view&id=760&Itemid=30 

Úloha 7. Ktoré energetické nápoje poznáte? Napíšte v čom sa odlišujú od ostatných sladených nápojov? 

 Energetické nápoje obsahujú kofeín a mnoho vitamínov. Tieto nápoje sú propagované ako nápoje ktoré dodávajú 

energiu, ale doteraz nie je dosť výsledkov, ktoré túto teóriu potvrdzujú. Energetické nápoje boli pôvodne klasifikované ako 

prírodné produkty a nie ako bežné nápoje. Musia mať označenie ktoré musí obsahovať nutričné hodnoty, detailný zoznam 

ingrediencií, celkové množstvo kofeínu (prírodného, alebo pridaného). Pitie energetických nápojov sa neodporúča deťom 

a mladým ľuďom, pretože obsahujú veľké množstvo kofeínu, vitamínov a minerálov a iných ingrediencií napr. prírodných 

extraktov. Pitie takýchto nápojov môže viesť k vážnym zdravotným problémom napr. disfunkcii srdca, žalúdočným 

nevoľnostiam, vracaniu a narušenie normálnej hladiny elektrolytov v organizme.  

Energetické nápoje nie sú rovnaké ako nápoje pre športovcov. Nápoje pre športovcov nie sú vhodné pre deti a 

dospievajúcu mládež, tieto nápoje sa neodporúčajú používať ako náhradu vody. Sú vytvorené pre športovcov, ktorí 

potrebujú doplniť energiu, nahradiť sodík a malé množstvo draslíka, ktoré strácajú potom pri svojom výkone. Nápoje pre 

športovcov sa môžu používať len pri intenzívnom športe ktorý trvá viac ako 60 min. Pre rehydratáciu počas fyzickej aktivity 

sa odporúča piť vodu. 

Úloha 8. Vyhľadajte aký majú vplyv energetické nápoje na srdce a kardiovaskulárny systém?  

Na základe štúdií bolo zistené, že konzumácia štyroch plechoviek energetického nápoja spôsobila abnormálne zmeny 

krvného tlaku a srdcového rytmu v priebehu dvoch hodín. 

Po vypití energetického nápoja sa môžu začať triasť ruky, točiť sa hlava, búšiť srdce, bolieť hlava, podráždenie, problémy s 

trávením. Tieto informácie vyhľadáme na internetových stránkach napr.: 

http://www.tvnoviny.sk/zaujimavosti/1867896_toto-robia-energeticke-napoje-s-vasim-srdcom-vysledok-vas-nepotesi 

https://noizz.sk/lifestyle/nebezpecne-energy-drinky/5zp997g 

https://noizz.sk/lifestyle/energeticke-napojde/bcd1xk2?placement=WidgetSeeAlso&position=0 
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Úloha 9. V tabuľke je uvedené množstvo vitamínov v energetickom nápoji. Nájdite denné odporúčané dávky vitamínov (pre 

ženy aj mužov) a vypočítajte aké množstvo vitamínov (%) v porovnaní s dennou odporúčanou dávkou sa nachádza 

v energetickom nápoji.  

Vitamín Množstvo v energetickom 
nápoji 

Denná odporúčaná 
dávka 

Množstvo vitamínov 
v energetickom nápoji (%) 

Vitamín A 2500 IU 2 000 IU 125 

Vitamín C 300 mg 45 mg 666 

Vitamín D 1000 IU 600 IU 166 

Vitamín E 60 mg 11 mg 545 

Vitamín B1  1.5 mg 0.9 mg 166 

Vitamín B2 1.7 mg 0.9 mg 188 

Vitamín B3 20 mg 12 mg 166 

Vitamín B5 10 mg 4 mg 250 

Vitamín B6 5 mg 1 mg 500 

Vitamín B7 300 µg 20 µg 1500 

Vitamín B12 15 µg 1.8 µg 833 

 Jednotka I.U. (z anglického International Unit) je medzinárodná jednotka pre vyjadrenie množstva vitamínov 

rozpustných v tukoch. Jednotka 1 I.U. vyjadruje pre každý vitamín inú hmotnostnú jednotku (napríklad pre vitamín A je 1 

I.U. = 0,3 μg a pre vitamín D 1 I.U. = 0,025 μg.). Viac: https://www.monigue.sk/news/medzinarodna-jednotka-i-u-/  

 

Tabuľka je doplnená pre denné odporúčané dávky pre ženy (denná odporúčaná dávka = 100 %), podobným spôsobom 

vypočítame hodnoty aj pre mužov. Učiteľ rozdelí ktorá skupina bude počítať hodnoty pre ženy a ktorá pre mužov. Žiaci si 

môžu porovnať rozdielne množstvá. Denné odporúčané dávky môžeme nájsť na stránke: 

https://www.badatel.net/odporucane-denne-davky-vitaminov-podla-veku-a-pohlavia/ 

V tejto úlohe je nutné poukázať na nadmerné množstvá vitamínov v tomto nápoji. Ak majú študenti vlastný obal 

z energetického nápoja môžu si prepočítať vlastné hodnoty. 

Úloha 11. Čo sa stane ak prijmete nadmerné množstvo vitamínov skupiny B a vitamín C? 

Vo vode rozpustné vitamíny B sú v tele rýchlo metabolizované, takže predávkovanie nehrozí, okrem vitamínu B6 a B3, ktoré 

síce sú rozpustné vo vode, ale pri ich predávkovaní môžeme mať dočasné problémy s pečeňou, pokožkou alebo nervami.  

Vitamín C, kyselina askorbová, tvorí neoddeliteľnú súčasť zdravej výživy každého z nás – podporuje imunitný systém, 

pomáha v prevencii vírusových ochorení, chráni nás pred paradentózou a krvácavosťou v dôsledku oslabených stien 

kapilár. Denná doporučená dávka sa pohybuje v rozmedzí 60-100 mg. Vedci pritom doteraz dvíhali varovný prst len pred 

predávkovaním vitamínmi rozpustnými v tukoch. Keďže kyselina askorbová sa rozpúšťa vo vode, domnievali sme sa, že 

nepotrebné množstvo sa jednoducho vylúči močom. Nadmerné množstvo kyseliny askorbovej sa síce vylúči močom, ale nie 
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vo svojej pôvodnej podobe. V metabolickom procese sa totiž mení na oxalát, ktorý patrí k látkam ktoré sa zúčastňujú na 

tvorbe kameňov v močových cestách. Tie sú tvorené drobnými kryštálmi pozostávajúcimi z molekúl vápnika a oxalátu.  

Úloha 12. Na základe predchádzajúcich výsledkov napíšte, ktoré nápoje by ste odporučili piť a ktoré nie, vysvetlite prečo. 

 

     

 

 

Študenti diskutujú o uvedených nápojoch. Ak majú dostatok času môžu navštíviť stránku 

https://potravinydomov.itesco.sk/groceries/sk-SK/  kde nájdu všetky potrebné údaje o uvedených nápojoch, príp. to môžu 

urobiť ako domácu úlohu. 

 

Viete že? 

100 % ovocná šťava neobsahuje prídavné sacharidy ale obsahuje vitamíny a minerály. Avšak v 100 % ovocnej štave sa 

nachádza veľké množstvo prírodných sacharidov. Preto sa odporúča konzumovať ovocie (nie džúsy), pretože obsahuje veľké 

množstvo vlákniny. Odporúčaná denná dávka prírodnej ovocnej šťavy je 125 cm3. 

REFLEXIA:   
Kontrola úloh na výpočet množstva sacharidov. Na konci hodiny zaradiť krátku prezentáciu výsledkov niektorých žiakov, 

príp. ich diskusiu (ktorý nápoj a prečo je/nie je vhodný) na hlbšie zamyslenie. 

POSTREHY A ZISTENIA Z  VÝUČBY 
Je možné pripraviť si prezentáciu s odfotenými etiketami bežných sladených nápojov, energetických nápojov, s tabuľkami 

odporúčaných denných dávok kofeínu, sacharidov a vitamínov. 

ALTERNATÍVY METODIKY  
Pokus na dôkaz sacharidov v nápojoch, na oživenie témy: Stanovenie cukru v jablčnej šťave. 

https://kekule.science.upjs.sk/chemia/distanc/34.html. 
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ADITÍVA V POTRAVINÁCH  
 

Tematický celok / Téma ISCED / Odporúčaný ročník 

Látky v živých organizmoch 
Kvalita života a zdravia 

ISCED 3 / 3.ročník /2 vyučovacie hodiny 

Ciele 

Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti Žiakom rozvíjané spôsobilosti 

• Orientovať sa v informáciách ochrany zdravia 
súvisiacich s potravinami. 

• Charakterizovať aditívne látky a ich význam.  

• Vymenovať najznámejšie skupiny látok 
patriacich k aditívnym látkam. 

• Vedieť vysvetliť obsah pojmov: aditívum, éčka, 
konzervačná látka, emulgátor, farbivo, sladidlo, 
antioxidant.  

• Formulovať hypotézu, ktorá sa bude testovať 

• Predpokladať výsledok experimentu 

• Manipulovať s pomôckami 

• Pozorovať/merať 

• Transformovať výsledky do štandardných foriem 
(tabuľky/grafy) 

• Zovšeobecniť výsledky 

• Formulovať hypotézy na ďalšie skúmanie 

• Diskutovať/obhajovať výsledky/argumentovať 

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti  

• Všeobecný prehľad o zložení potravín z bežného života.  

Riešený didaktický problém 

Žiaci z bežného života získavajú informácie o aditívnych látkach z mnohých zdrojov, ktoré sú však často 

mätúce a nie relevantné. Cieľom metodiky je, aby žiaci získali poznatky o kladných a negatívnych stránkach 

aditív a vedeli rozlišovať medzi tzv. „dobrými a zlými éčkami“. V metodike sa žiakom sprístupňujú poznatky o 

jednotlivých skupinách aditívnych látok a význam ich prítomnosti v potravinách prostredníctvom úloh 

s využitím voľne dostupnej aplikácie „Éčka“ a realizovaním experimentov.  

Dominantné vyučovacie metódy a formy Príprava učiteľa a pomôcky 

• riadené bádanie 

• skupinová forma (4-5 skupín) 

 

• Počítače/mobily/tablety 

• Pracovný list 

• Aplikácia „Éčka“ dostupná na  
https://play.google.com/store/apps/details?id= 
sk.spajdo.ecka&hl=sk 

• Pomôcky a chemikálie: Coca-Cola, čierne uhlie, 
filtračná aparatúra, kadičky, vitamín C, ovocie, 
zelenina, nôž, vaječný žĺtok, olej, voda, skúmavky, 
zátky, stojan na skúmavky, odmerný valec 

• Videozáznam experimentu Vitamín C dostupný na  
https://mladychemik.webnode.sk/vitamin-c/ 

• Videozáznamy „Vieme čo jeme?“ dostupné na 
https://www.youtube.com/watch?v=BKKTs_oMYNk 
https://www.youtube.com/watch?v=iWE7gluQYLM 

Realizovateľné s použitím digitálnych nástrojov 

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov 

Hlavným spôsobom diagnostiky je pracovný list vypracovaný žiakmi. Súčasťou je krátky sumár.  

 

Autor: Veronika Gibová  
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ADITÍVA V POTRAVINÁCH    

 

ÚVOD   
Metodika je založená na aplikácii bádateľsky orientovanej výučby (BOV) do tematického celku Látky v živých 

organizmoch, konkrétne Kvalita života a zdravia. Túto aktivitu možno zaradiť do výučby 3. ročníka strednej školy.    

Žiaci z bežného života získavajú informácie o aditívnych látkach z mnohých zdrojov, ktoré sú však často mätúce a nie 

relevantné. Cieľom metodiky je, aby žiaci získali poznatky o kladných a negatívnych stránkach aditív a vedeli rozlišovať medzi 

tzv. „dobrými a zlými éčkami“. V metodike sa žiakom sprístupňujú poznatky o jednotlivých skupinách aditívnych látok a 

význam ich prítomnosti v potravinách prostredníctvom úloh s využitím voľne dostupnej aplikácie „Éčka“ a realizovaním 

experimentov.  

Metodika je koncipovaná vo forme riadeného bádania, kedy žiaci riešia učiteľom sformulovaný problém, pričom 

postupujú podľa inštrukcií v pracovnom liste.  

Metodická poznámka:    

Príprava učiteľa na vyučovanie spočíva v zabezpečení pracovných listov pre žiakov. Je vhodné žiakom zadať na domácu 

úlohu, aby si priniesli niekoľko obalov od potravín (napr. najobľúbenejšie potraviny) a zároveň aj nainštalovať aplikáciu 

„Éčka“ do mobilných zariadení. Aplikácia „Éčka“ je voľne dostupná na linku:  

https://play.google.com/store/apps/details?id=sk.spajdo.ecka&hl=sk&gl=US   

Aplikáciu je možné stiahnuť len v systéme Android. Po stiahnutí aplikácia funguje aj bez prístupu na internet. Aplikácia 

slúži na informačné účely. Obsahuje informácie o látkach pridávaných do potravín a ich účinok na ľudské zdravie. Aj napriek 

tomu, že sa aplikácia aktualizuje po určitom čase, informácie nemusia byť vždy presné.   

Čo sa týka priebehu výučby, je vhodné, aby žiaci pracovali v skupinách a rozvíjali sociálne, komunikačné a mnoho iných 

zručností prostredníctvom úloh. V prvej fáze je odporúčané pracovať aspoň vo dvojiciach a od experimentálnej časti 

skúmania v menších skupinkách. Počet skupiniek a počet členov v skupinke závisí od pomôcok a chemikálii, ktoré sú k 

dispozícii. Je na uvážení učiteľa ako zorganizuje realizáciu experimentov, ponúkame niekoľko alternatív:  

I.Všetky skupinky realizujú 3 experimenty.  

II.Skupinky sa rozdelia, niektoré skúmajú iba antioxidanty, iba farbivá alebo iba emulgátory.  

III.Učiteľ demonštruje experimenty s asistenciou žiakov.   

Nakoľko sa pri experimentoch používajú potraviny, látky bežnej spotreby, je možné ich realizovať aj v domácom prostredí s 
výmenou laboratórnych pomôcok za prípadné kuchynské potreby. Z toho dôvodu nie sú súčasťou metodiky alternatívne 
videozáznamy pokusov.  

  

 

PRIEBEH VÝUČBY  
Priebeh výučby je navrhnutý podľa rozšíreného 7E modelu bádateľsky orientovanej výučby.  

1. FÁZA: ZAPOJENIE A ZISŤOVANIE (ENGAGE/ELICIT) – 10-15 min. 
Hlavným zámerom úvodnej úlohy je objasniť žiakom základné pojmy súvisiace s aditívami v potravinách a poskytnúť im 

prehľad ich používania v histórii a v súčasnosti.   

Úloha 1. Prečítajte si článok o aditívach. Následne napíšte odpovede na otázky.  
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a) Aditíva môžu byť „dobré a zlé“. Vymenujte aspoň 3 „dobré aditíva“ na základe uvedeného textu.   

  
ocot, horčica, cukor, soľ, sóda bikarbóna a iné  

b) Vysvetlite, prečo ľudia v minulosti solili mäso.  

Soľ už v minulosti slúžila na konzervovanie. Vďaka nej sa nielen mäso nepokazilo tak rýchlo (napr. vplyvom tepla). 

c) Napíšte príklady „zlých éčiek“, ak sú vám známe.  

.....................................  

Úloha 2. Vyhľadajte prídavné látky na etiketách obalov potravín. Pracujte s aplikáciou „Éčka“ a doplňte Tabuľku 2 podľa 

vzoru.  

Označenie  Názov látky  Zaradenie  Škodlivosť *  Výskyt v potravine  

E100  kurkumín  farbivo  
✓  jogurtový nápoj, korenie  

          

          

          

          

          
Tabuľka 2 Zoznam vybraných prídavných látok z etikiet potravín  

*   

Poznámka:    

V úlohe 1 žiaci hľadajú odpovede na otázky v texte alebo zo svojich skúseností. Úloha je zameraná na rozvoj čitateľskej 

gramotnosti a zapojenie žiakov do témy. Ak sa v triede nachádzajú žiaci, pre ktorých je téma známa a majú prehľad v tejto 

problematike, nie je potrebné dlho sa zdržiavať čítaním textu, ale odporúča sa viesť krátku diskusiu (čo vedia, z akých zdrojov, 

osobné skúsenosti, zaujímavosti).  

V úlohe 2 žiaci zisťujú s akými éčkami prichádzajú do kontaktu v bežných potravinách. Zároveň sa rozvíjajú digitálne 

zručnosti prácou s aplikáciou. Je potrebné žiakom zdôrazniť, že do stĺpca škodlivosť zapisujú iba znaky, ktoré sú uvedené pod 

tabuľkou (rovnaké sa nachádzajú v aplikácii).   

2. FÁZA: SKÚMANIE (EXPLORE) – 20-60 min. 
V hlavnej časti metodiky žiaci skúmajú vlastnosti vybraných skupín prídavných látok v konkrétnych potravinách.   

Úloha 3. Objavte účinok antioxidantov prostredníctvom experimentu. Pomocou aplikácie „Éčka“ zistite označenie E 

skúmaného antioxidantu.   

Antioxidanty sú prídavné látky, ktoré prispievajú k ochrane potravín pred oxidáciou. Potraviny sú vystavené veľkému počtu 

oxidačných dejov, ktoré prebiehajú vplyvom prostredia alebo ako dôsledok interakcie samotných zložiek potraviny. Úlohu 

antioxidantov plnia mnohé vitamíny, napr. vitamín C (kyselina L-askorbová).  
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Pomôcky: nôž, rôzne druhy ovocia/zeleniny (napr. jablko, zemiak)  

Chemikálie: vitamín C Pracovný 

postup:  

1. Pripravte si roztok vitamínu C.  

2. Rozkrojte ovocie/zeleninu.  

3. Jednu časť pokvapkajte roztokom vitamínu C.  

4. Druhú časť nechajte nepokvapkanú.  

5. Zapíšte pozorovania do Tabuľky 3.   Obr. 1 Proces hnitia jablka  

Pozorovanie:  

Tabuľka 3 Záznam z pozorovania  

  OVOCIE:   ZELENINA:   

S vitamínom C  Bez vitamínu C  S vitamínom C  Bez vitamínu C  

Na začiatku  žlté  žlté  žlté  žlté  

Po 10 minútach  žlté  svetlohnedé  žlté  svetlohnedé  

Na konci 
vyučovacej 

hodiny  

žlté  hnedé  žlté  hnedé  

  

Záver:   
Vitamín C vystupuje ako antioxidant, ktorý blokuje redoxný dej - oxidáciu látok. Takýmto spôsobom sa zabezpečuje čerstvosť, 

výživová hodnota a trvanlivosť potravín. Vitamín C sa inak nazýva kyselina L-askorbová. Ako aditívum sa vyskytuje pod 

označením E300 .   

Poznámka:    

V úlohe 3 žiaci skúmajú vlastnosti a význam antioxidantov. Je vhodné poukázať na vplyvy prostredia, ktoré podporujú 

oxidáciu látok – rôznych potravín na úrovni makromolekúl (opakovanie prírodných látok).   

  

Úloha 4. Objavte farbivo spôsobujúce charakteristické sfarbenie Coca-Coly. Pomocou aplikácie „Éčka“ zistite názov farbiva.  

Aktívne uhlie je skupina umelo vytvorený, pórovitých uhlíkov s hubovitou štruktúrou. Vyznačujú sa veľkým aktívnym 

povrchom s vysokou schopnosťou adsorbovať široké spektrum mikro- a makromolekulárnych látok. Jeden gram tejto látky 

má povrch až 1 000 m², preto patrí medzi najpoužívanejšie adsorbenty. Farbivá v Coca-cole „vzdorujú“ pomerne dlho, ale sú 

nápoje, pri ktorých k odfarbeniu desiatok mililitrov stačí jedna tabletka. Adsorpcia je proces, pri ktorom látka priľne na povrch 

adsorbenta. Aktívne uhlie je najpoužívanejším adsorbentom.   

  

Pomôcky: laboratórny stojan, filtračný kruh, filtračný lievik, filtračný papier, sklenená tyčinka, kadičky (2 ks), roztieracia 

miska s roztieradlom, sklenená tyčinka  

Chemikálie: 6-8 ks aktívneho uhlia (tabletky Carbocit, Carbotex),   

100 ml Coca-Coly  

Pracovný postup:  

1. Postavte si filtračnú aparatúru.  

2. Roztrite v roztieracej miske aktívne uhlie.  

3. Presypte do kadičky uhlie a pridajte 100 ml Coca-Coly.  
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4. Premiešajte tyčinkou suspenziu. 5. Prefiltrujte suspenziu.  

 6. Pozorujte zmeny.   Obr. 2 Zloženie Coca-Coly  

  

Pozorovanie:  

Nápoj sa odfarbil, čierne uhlie s farbivom zostali na filtračnom papieri, filtrát je bezfarebný roztok.  

Záver:   

Zo zloženia výrobku vieme, že sfarbenie Coca-Coly spôsobuje farbivo E150d, tzv. karamel . V pokuse aktívne uhlie 

adsorbuje častice prírodného farbiva. Preto sa filtrát odfarbí.  

Poznámka:    

V úlohe 4 žiaci objavujú názov farbiva, ktoré spôsobuje charakteristické sfarbenie nápoja Coca-Cola. V prípade, že pre 

žiakov nie je Obr. 2 dostatočne čitateľný, učiteľ môže žiakom poslať link na stránku, kde je popis produktu s prídavnými 

látkami:  https://www.ferpotravina.cz/limonada/coca-cola-2l-coca-cola-hbc-cr-s-r-o   

  

Úloha 5. Objavte emulgačný účinok žĺtka podľa pracovného postupu. Pomocou aplikácie „Éčka“ zistite označenie E 

skúmaného emulgátora.  

Emulgátory sú látky, ktoré napomáhajú vytvoreniu a stabilite emulzie (kvapôčky jednej kvapaliny sú 

rozptýlené v druhej kvapaline). Emulgátory sa používajú ako aditíva najmä v tavených syroch, dresingoch, 

margarínoch, jogurte, zmrzline, majonéze. Asi najznámejší emulgátor je lecitín (fosfatidylcholín), ktorý sa 

nachádza vo vaječnom žĺtku.   

  

Pomôcky: dve skúmavky, stojan na skúmavky, kadička, zátky na skúmavky, odmerný valec 

Chemikálie: voda (z vodovodu), konzumný olej, vaječný žĺtok Pracovný postup:   

1. Nalejte približne do 1/3 dvoch skúmaviek vodu.   

2. Pridajte rovnaké množstvo oleja do oboch skúmaviek.   

3. Do jednej skúmavky pridajte rozšľahaný vaječný žĺtok.   

4. Zakreslite si vzhľad skúmaviek (zmesí).  

5. Skúmavky zazátkujte a zatraste (30 sekúnd).   

6. Znova zakreslite vzhľad skúmaviek.  

  

Pozorovanie:   

Tabuľka 4 Nákres pozorovania   

 

  

Skúmavka bez žĺtka  Skúmavka so žĺtkom  

Pred zatrepaním  Po zatrepaní  Pred zatrepaním  Po zatrepaní  

  
V skúmavke sú oddelené 
dve vrstvy, vrchnú tvorí 
olej, spodnú voda.  
 

  
Po zamiešaní sa zdá, že sa 
kvapaliny spojili, ale po chvíli 
sa znovu oddelia a sú 
pozorovateľné dve vrstvy 
(vrchná olej, spodná voda).  
 

  

V skúmavke sú oddelené dve 
vrstvy, vrchnú tvorí olej, 
spodnú voda. Na dne 
skúmavky je žĺtok.  

  
Po zamiešaní zostávajú 
kvapaliny zmiešané.  
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Záver:   

Lecitín (E322) sa nachádza v žĺtku, pôsobí ako emulgátor, pretože umožňuje zmiešanie vody a oleja . Doma ho používame 

hlavne pri príprave majonézy. 

 Poznámka:    

V úlohe 5 žiaci objavujú účinky emulgátora. Lecitín pôsobí ako emulgátor, pretože na rozhraní vody a oleja znižuje 

povrchové napätie a tým umožňuje ich zmiešanie. Väčšina emulzií sa však skôr či neskôr oddelí. Tomu zabraňujú 

stabilizátory.  

Do Tabuľky 4 žiaci zakreslia svoje pozorovania aj s popisom jednotlivých vrstiev.  

  

3. FÁZA: VYSVETLENIE (EXPLAIN) – 5 min. 
Táto fáza spočíva v spoločnom zhrnutí zistení/záverov práce jednotlivých skupín. Zároveň je potrebné vytvoriť priestor 

na prípadné nejasnosti a otázky súvisiaci s pozorovanými javmi (adsorpcia, emulgácia, oxidačné deje).  

4. FÁZA: ROZPRACOVANIE/ROZŠÍRENIE (ELABORATE/EXTEND) – 10 min. 

Úloha 6. Doplňte názvy prídavných látok pomocou aplikácie „Éčka“.  

Vedeli ste, že:  

• Ak by jahoda mala etiketu, bolo by na nej uvedených 15 „éčiek“.  

                E296: kyselina jablčná  

  E140: chlorofyly  

  E236: kyselina mravčia  

• V súčasnosti je veľká pozornosť venovaná údeným výrobkom (salámy, klobásy, slanina a pod.) z dôvodu 

potenciálnych škodlivých účinkov na zdravie človeka. 

  E250: dusitan sodný  

  E621: glutaman sodný  

• Sladkosti sú veľmi lákavé pre deti, ale môžu spôsobiť neplechu, dokonca v podobe zdravotných problémov.  

  E102: tartrazín  

  E129:  červeň Allura       

 

Metodická poznámka  

Pri rozpracovaní učiteľ žiakov upozorní, aby si všímali aj informácie o daných éčkach v aplikácii (výskyt v potravinách, 

škodlivosť a pod.).  

5. FÁZA: HODNOTENIE (EVALUATE) – 5 min. 
Súčasťou fázy hodnotenia je krátky sumár, prostredníctvom ktorého žiak vyjadruje získaný postoj k aditívam. 
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Úloha 7. Napíšte krátky sumár v rozsahu 50-100 slov a vyjadrite svoj názor na otázku: Mohli by sme sa zaobísť  bez aditív?  

  

 

POSTREHY A ZISTENIA Z VÝUČBY  
Úloha 3 Najlepšie je pozorovateľná zmena pri použití jablka. Ale môže byť nahradené zemiakom. Paprika, paradajka 

a mrkva preukázali len miernu farebnú zmenu. Odporúča sa pozorovať aj dlhšie, napr. 24 hodín. 

Úloha 4 Pokus s Coca-Colou je možné nahradiť experimentom izolácie kyseliny benzoovej z koreniaceho prípravku. 

Pred realizáciou filtrácie je dôležitá príprava učiteľa v tom, aby vedel aké množstvo čierneho uhlia je potrebné pridať na 

odfarbenie roztoku. Na odporúčané množstvo nápoja je potrebných aspoň 6-8 tabliet.  

Metodiku je možné rozšíriť o úlohu tvorby jedálneho lístka pre celiatikov, vegánov, rôzne intolerancie. 

ALTERNATÍVY METODIKY  
Návrh na domáci experiment – skúmanie konzervačných látok, viď Príloha.   

 

ZDROJE  
Slavkovská A., Machová V. (2015) Éčka v potravinách. Metodická príručka pre učiteľov chémie. Bratislava: RAABE. ISBN 

978-80-8140-251-7 

FÉR POTRAVINA. Získané 8.4.2021 z https://www.ferpotravina.cz/databaze-potravin   

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky. Získané 10.4.2021 z  

https://www.svps.sk/potraviny/info_pridavne_latky.asp    

      Pravda. Údenie. Získané 12.4.2021 z https://zena.pravda.sk/jedlo/clanok/500815-tipy-triky-napady-udenie-

jekonzervacna-klasika/    

      Čerstvé korenie. Čierne korenie. Získané 12.4.2021 z https://www.cerstvekorenie.sk/produkt/cierne-

korenietellicherry/    

      Pixnio. Želatína. Získané 26.4.2021 z https://pixnio.com/sk/jedlo-napoj/zelatina-rucna-praca-dzem-jar-dezert-

bobulemalina-domace    

      Tesco. Získané 27.4.2021 z https://potravinydomov.itesco.sk/groceries/sk-SK/products/2002016445262    

      Potraviny Malyraj. Kyselina citrónová. Získané 26.4.2021 z https://potravinymalyraj.sk/produkt/kyselina-

citronovapotravinarska-30g/    

      Polarfood. Plnotučná horčica. Získané 26.4.2021 z https://www.polarfood.sk/horcica-plnotucna-sklo-350g-snicop2771    

      Lunys. Soľ. Získané 26.4.2021 z https://lunys.sk/produkt/sol-jedla-solivary-1kg/    

      Lunys. Sóda bikarbóna. Získané 26.4.2021 z https://lunys.sk/produkt/soda-bikarbona-thymos-100g/    

      Zlacnene. Korunný cukor. Získané 26.4.2021 z https://www.zlacnene.sk/akcia/korunny-cukor-1kg/    

      Plus JEDEN DEŇ. (2019). Škodlivé éčka z omáčky, ktorú stiahli z trhu: Sú aj v detských potravinách a úplne legálne! 

Získané 26.4.2021 z https://www1.pluska.sk/gal/rady-a-tipy/skodlive-ecka-omacky-ktoru-stiahli-trhu-su-aj-

detskychpotravinach-uplne-legalne/1    

      FÉR POTRAVINA. Nerds cukríky. Získané 27.4.2021 z https://www.ferpotravina.cz/cukrovinky/nerds-cukriky    

      FÉR POTRAVINA. Nitran saláma. Získané 27.4.2021 z https://www.ferpotravina.cz/salam/nitran-salam         

Berto. (2019). Prídavné látky v potravinách. Získané 28.4.2021 z https://www.berto.sk/pridavne-latky-ecka-

vpotravinarstve/    

      Martinkovičová, M., Reguli, J. (2017). Aditíva v potravinách – nevyhnutnosť alebo hrozba? Získané 27.4.2021 z 

https://pdf.truni.sk/e-skripta/vczv1/aditiva-v-potravinach/?ako-funguje-emulgator-1         Obr. 1 Šidová, E. 

(2012) UROB SI SÁM. Choroby skladovaného ovocia. Získané 27.4.2021 z 

https://urobsisam.zoznam.sk/zahrada/zelenina-a-ovocie/choroby-skladovaneho-ovocia     

      Obr. 2 FÉR POTRAVINA. Coca-cola. Získané 27.4.2021 z https://www.ferpotravina.cz/limonada/coca-cola-2l-coca-

colahbc-cr-s-r-o  

578

https://www.ferpotravina.cz/databaze-potravin
https://www.ferpotravina.cz/databaze-potravin
https://www.ferpotravina.cz/databaze-potravin
https://www.ferpotravina.cz/databaze-potravin
https://www.ferpotravina.cz/databaze-potravin
https://www.svps.sk/potraviny/info_pridavne_latky.asp
https://www.svps.sk/potraviny/info_pridavne_latky.asp
https://zena.pravda.sk/jedlo/clanok/500815-tipy-triky-napady-udenie-je-konzervacna-klasika/
https://zena.pravda.sk/jedlo/clanok/500815-tipy-triky-napady-udenie-je-konzervacna-klasika/
https://zena.pravda.sk/jedlo/clanok/500815-tipy-triky-napady-udenie-je-konzervacna-klasika/
https://zena.pravda.sk/jedlo/clanok/500815-tipy-triky-napady-udenie-je-konzervacna-klasika/
https://zena.pravda.sk/jedlo/clanok/500815-tipy-triky-napady-udenie-je-konzervacna-klasika/
https://zena.pravda.sk/jedlo/clanok/500815-tipy-triky-napady-udenie-je-konzervacna-klasika/
https://zena.pravda.sk/jedlo/clanok/500815-tipy-triky-napady-udenie-je-konzervacna-klasika/
https://zena.pravda.sk/jedlo/clanok/500815-tipy-triky-napady-udenie-je-konzervacna-klasika/
https://zena.pravda.sk/jedlo/clanok/500815-tipy-triky-napady-udenie-je-konzervacna-klasika/
https://zena.pravda.sk/jedlo/clanok/500815-tipy-triky-napady-udenie-je-konzervacna-klasika/
https://zena.pravda.sk/jedlo/clanok/500815-tipy-triky-napady-udenie-je-konzervacna-klasika/
https://zena.pravda.sk/jedlo/clanok/500815-tipy-triky-napady-udenie-je-konzervacna-klasika/
https://zena.pravda.sk/jedlo/clanok/500815-tipy-triky-napady-udenie-je-konzervacna-klasika/
https://zena.pravda.sk/jedlo/clanok/500815-tipy-triky-napady-udenie-je-konzervacna-klasika/
https://zena.pravda.sk/jedlo/clanok/500815-tipy-triky-napady-udenie-je-konzervacna-klasika/
https://zena.pravda.sk/jedlo/clanok/500815-tipy-triky-napady-udenie-je-konzervacna-klasika/
https://www.cerstvekorenie.sk/produkt/cierne-korenie-tellicherry/
https://www.cerstvekorenie.sk/produkt/cierne-korenie-tellicherry/
https://www.cerstvekorenie.sk/produkt/cierne-korenie-tellicherry/
https://www.cerstvekorenie.sk/produkt/cierne-korenie-tellicherry/
https://www.cerstvekorenie.sk/produkt/cierne-korenie-tellicherry/
https://www.cerstvekorenie.sk/produkt/cierne-korenie-tellicherry/
https://www.cerstvekorenie.sk/produkt/cierne-korenie-tellicherry/
https://pixnio.com/sk/jedlo-napoj/zelatina-rucna-praca-dzem-jar-dezert-bobule-malina-domace
https://pixnio.com/sk/jedlo-napoj/zelatina-rucna-praca-dzem-jar-dezert-bobule-malina-domace
https://pixnio.com/sk/jedlo-napoj/zelatina-rucna-praca-dzem-jar-dezert-bobule-malina-domace
https://pixnio.com/sk/jedlo-napoj/zelatina-rucna-praca-dzem-jar-dezert-bobule-malina-domace
https://pixnio.com/sk/jedlo-napoj/zelatina-rucna-praca-dzem-jar-dezert-bobule-malina-domace
https://pixnio.com/sk/jedlo-napoj/zelatina-rucna-praca-dzem-jar-dezert-bobule-malina-domace
https://pixnio.com/sk/jedlo-napoj/zelatina-rucna-praca-dzem-jar-dezert-bobule-malina-domace
https://pixnio.com/sk/jedlo-napoj/zelatina-rucna-praca-dzem-jar-dezert-bobule-malina-domace
https://pixnio.com/sk/jedlo-napoj/zelatina-rucna-praca-dzem-jar-dezert-bobule-malina-domace
https://pixnio.com/sk/jedlo-napoj/zelatina-rucna-praca-dzem-jar-dezert-bobule-malina-domace
https://pixnio.com/sk/jedlo-napoj/zelatina-rucna-praca-dzem-jar-dezert-bobule-malina-domace
https://pixnio.com/sk/jedlo-napoj/zelatina-rucna-praca-dzem-jar-dezert-bobule-malina-domace
https://pixnio.com/sk/jedlo-napoj/zelatina-rucna-praca-dzem-jar-dezert-bobule-malina-domace
https://pixnio.com/sk/jedlo-napoj/zelatina-rucna-praca-dzem-jar-dezert-bobule-malina-domace
https://pixnio.com/sk/jedlo-napoj/zelatina-rucna-praca-dzem-jar-dezert-bobule-malina-domace
https://pixnio.com/sk/jedlo-napoj/zelatina-rucna-praca-dzem-jar-dezert-bobule-malina-domace
https://pixnio.com/sk/jedlo-napoj/zelatina-rucna-praca-dzem-jar-dezert-bobule-malina-domace
https://pixnio.com/sk/jedlo-napoj/zelatina-rucna-praca-dzem-jar-dezert-bobule-malina-domace
https://pixnio.com/sk/jedlo-napoj/zelatina-rucna-praca-dzem-jar-dezert-bobule-malina-domace
https://pixnio.com/sk/jedlo-napoj/zelatina-rucna-praca-dzem-jar-dezert-bobule-malina-domace
https://pixnio.com/sk/jedlo-napoj/zelatina-rucna-praca-dzem-jar-dezert-bobule-malina-domace
https://potravinydomov.itesco.sk/groceries/sk-SK/products/2002016445262
https://potravinydomov.itesco.sk/groceries/sk-SK/products/2002016445262
https://potravinydomov.itesco.sk/groceries/sk-SK/products/2002016445262
https://potravinydomov.itesco.sk/groceries/sk-SK/products/2002016445262
https://potravinymalyraj.sk/produkt/kyselina-citronova-potravinarska-30g/
https://potravinymalyraj.sk/produkt/kyselina-citronova-potravinarska-30g/
https://potravinymalyraj.sk/produkt/kyselina-citronova-potravinarska-30g/
https://potravinymalyraj.sk/produkt/kyselina-citronova-potravinarska-30g/
https://potravinymalyraj.sk/produkt/kyselina-citronova-potravinarska-30g/
https://potravinymalyraj.sk/produkt/kyselina-citronova-potravinarska-30g/
https://potravinymalyraj.sk/produkt/kyselina-citronova-potravinarska-30g/
https://potravinymalyraj.sk/produkt/kyselina-citronova-potravinarska-30g/
https://www.polarfood.sk/horcica-plnotucna-sklo-350g-snico-p2771
https://www.polarfood.sk/horcica-plnotucna-sklo-350g-snico-p2771
https://www.polarfood.sk/horcica-plnotucna-sklo-350g-snico-p2771
https://www.polarfood.sk/horcica-plnotucna-sklo-350g-snico-p2771
https://www.polarfood.sk/horcica-plnotucna-sklo-350g-snico-p2771
https://www.polarfood.sk/horcica-plnotucna-sklo-350g-snico-p2771
https://www.polarfood.sk/horcica-plnotucna-sklo-350g-snico-p2771
https://www.polarfood.sk/horcica-plnotucna-sklo-350g-snico-p2771
https://www.polarfood.sk/horcica-plnotucna-sklo-350g-snico-p2771
https://www.polarfood.sk/horcica-plnotucna-sklo-350g-snico-p2771
https://www.polarfood.sk/horcica-plnotucna-sklo-350g-snico-p2771
https://lunys.sk/produkt/sol-jedla-solivary-1kg/
https://lunys.sk/produkt/sol-jedla-solivary-1kg/
https://lunys.sk/produkt/sol-jedla-solivary-1kg/
https://lunys.sk/produkt/sol-jedla-solivary-1kg/
https://lunys.sk/produkt/sol-jedla-solivary-1kg/
https://lunys.sk/produkt/sol-jedla-solivary-1kg/
https://lunys.sk/produkt/sol-jedla-solivary-1kg/
https://lunys.sk/produkt/sol-jedla-solivary-1kg/
https://lunys.sk/produkt/soda-bikarbona-thymos-100g/
https://lunys.sk/produkt/soda-bikarbona-thymos-100g/
https://lunys.sk/produkt/soda-bikarbona-thymos-100g/
https://lunys.sk/produkt/soda-bikarbona-thymos-100g/
https://lunys.sk/produkt/soda-bikarbona-thymos-100g/
https://lunys.sk/produkt/soda-bikarbona-thymos-100g/
https://lunys.sk/produkt/soda-bikarbona-thymos-100g/
https://lunys.sk/produkt/soda-bikarbona-thymos-100g/
https://www.zlacnene.sk/akcia/korunny-cukor-1kg/
https://www.zlacnene.sk/akcia/korunny-cukor-1kg/
https://www.zlacnene.sk/akcia/korunny-cukor-1kg/
https://www.zlacnene.sk/akcia/korunny-cukor-1kg/
https://www.zlacnene.sk/akcia/korunny-cukor-1kg/
https://www.zlacnene.sk/akcia/korunny-cukor-1kg/
https://www1.pluska.sk/gal/rady-a-tipy/skodlive-ecka-omacky-ktoru-stiahli-trhu-su-aj-detskych-potravinach-uplne-legalne/1
https://www1.pluska.sk/gal/rady-a-tipy/skodlive-ecka-omacky-ktoru-stiahli-trhu-su-aj-detskych-potravinach-uplne-legalne/1
https://www1.pluska.sk/gal/rady-a-tipy/skodlive-ecka-omacky-ktoru-stiahli-trhu-su-aj-detskych-potravinach-uplne-legalne/1
https://www1.pluska.sk/gal/rady-a-tipy/skodlive-ecka-omacky-ktoru-stiahli-trhu-su-aj-detskych-potravinach-uplne-legalne/1
https://www1.pluska.sk/gal/rady-a-tipy/skodlive-ecka-omacky-ktoru-stiahli-trhu-su-aj-detskych-potravinach-uplne-legalne/1
https://www1.pluska.sk/gal/rady-a-tipy/skodlive-ecka-omacky-ktoru-stiahli-trhu-su-aj-detskych-potravinach-uplne-legalne/1
https://www1.pluska.sk/gal/rady-a-tipy/skodlive-ecka-omacky-ktoru-stiahli-trhu-su-aj-detskych-potravinach-uplne-legalne/1
https://www1.pluska.sk/gal/rady-a-tipy/skodlive-ecka-omacky-ktoru-stiahli-trhu-su-aj-detskych-potravinach-uplne-legalne/1
https://www1.pluska.sk/gal/rady-a-tipy/skodlive-ecka-omacky-ktoru-stiahli-trhu-su-aj-detskych-potravinach-uplne-legalne/1
https://www1.pluska.sk/gal/rady-a-tipy/skodlive-ecka-omacky-ktoru-stiahli-trhu-su-aj-detskych-potravinach-uplne-legalne/1
https://www1.pluska.sk/gal/rady-a-tipy/skodlive-ecka-omacky-ktoru-stiahli-trhu-su-aj-detskych-potravinach-uplne-legalne/1
https://www1.pluska.sk/gal/rady-a-tipy/skodlive-ecka-omacky-ktoru-stiahli-trhu-su-aj-detskych-potravinach-uplne-legalne/1
https://www1.pluska.sk/gal/rady-a-tipy/skodlive-ecka-omacky-ktoru-stiahli-trhu-su-aj-detskych-potravinach-uplne-legalne/1
https://www1.pluska.sk/gal/rady-a-tipy/skodlive-ecka-omacky-ktoru-stiahli-trhu-su-aj-detskych-potravinach-uplne-legalne/1
https://www1.pluska.sk/gal/rady-a-tipy/skodlive-ecka-omacky-ktoru-stiahli-trhu-su-aj-detskych-potravinach-uplne-legalne/1
https://www1.pluska.sk/gal/rady-a-tipy/skodlive-ecka-omacky-ktoru-stiahli-trhu-su-aj-detskych-potravinach-uplne-legalne/1
https://www1.pluska.sk/gal/rady-a-tipy/skodlive-ecka-omacky-ktoru-stiahli-trhu-su-aj-detskych-potravinach-uplne-legalne/1
https://www1.pluska.sk/gal/rady-a-tipy/skodlive-ecka-omacky-ktoru-stiahli-trhu-su-aj-detskych-potravinach-uplne-legalne/1
https://www1.pluska.sk/gal/rady-a-tipy/skodlive-ecka-omacky-ktoru-stiahli-trhu-su-aj-detskych-potravinach-uplne-legalne/1
https://www1.pluska.sk/gal/rady-a-tipy/skodlive-ecka-omacky-ktoru-stiahli-trhu-su-aj-detskych-potravinach-uplne-legalne/1
https://www1.pluska.sk/gal/rady-a-tipy/skodlive-ecka-omacky-ktoru-stiahli-trhu-su-aj-detskych-potravinach-uplne-legalne/1
https://www1.pluska.sk/gal/rady-a-tipy/skodlive-ecka-omacky-ktoru-stiahli-trhu-su-aj-detskych-potravinach-uplne-legalne/1
https://www1.pluska.sk/gal/rady-a-tipy/skodlive-ecka-omacky-ktoru-stiahli-trhu-su-aj-detskych-potravinach-uplne-legalne/1
https://www1.pluska.sk/gal/rady-a-tipy/skodlive-ecka-omacky-ktoru-stiahli-trhu-su-aj-detskych-potravinach-uplne-legalne/1
https://www1.pluska.sk/gal/rady-a-tipy/skodlive-ecka-omacky-ktoru-stiahli-trhu-su-aj-detskych-potravinach-uplne-legalne/1
https://www1.pluska.sk/gal/rady-a-tipy/skodlive-ecka-omacky-ktoru-stiahli-trhu-su-aj-detskych-potravinach-uplne-legalne/1
https://www1.pluska.sk/gal/rady-a-tipy/skodlive-ecka-omacky-ktoru-stiahli-trhu-su-aj-detskych-potravinach-uplne-legalne/1
https://www1.pluska.sk/gal/rady-a-tipy/skodlive-ecka-omacky-ktoru-stiahli-trhu-su-aj-detskych-potravinach-uplne-legalne/1
https://www.ferpotravina.cz/cukrovinky/nerds-cukriky
https://www.ferpotravina.cz/cukrovinky/nerds-cukriky
https://www.ferpotravina.cz/cukrovinky/nerds-cukriky
https://www.ferpotravina.cz/cukrovinky/nerds-cukriky
https://www.ferpotravina.cz/salam/nitran-salam
https://www.ferpotravina.cz/salam/nitran-salam
https://www.ferpotravina.cz/salam/nitran-salam
https://www.ferpotravina.cz/salam/nitran-salam
https://www.ferpotravina.cz/salam/nitran-salam
https://www.berto.sk/pridavne-latky-ecka-v-potravinarstve/
https://www.berto.sk/pridavne-latky-ecka-v-potravinarstve/
https://www.berto.sk/pridavne-latky-ecka-v-potravinarstve/
https://www.berto.sk/pridavne-latky-ecka-v-potravinarstve/
https://www.berto.sk/pridavne-latky-ecka-v-potravinarstve/
https://www.berto.sk/pridavne-latky-ecka-v-potravinarstve/
https://www.berto.sk/pridavne-latky-ecka-v-potravinarstve/
https://www.berto.sk/pridavne-latky-ecka-v-potravinarstve/
https://www.berto.sk/pridavne-latky-ecka-v-potravinarstve/
https://www.berto.sk/pridavne-latky-ecka-v-potravinarstve/
https://pdf.truni.sk/e-skripta/vczv1/aditiva-v-potravinach/?ako-funguje-emulgator-1
https://pdf.truni.sk/e-skripta/vczv1/aditiva-v-potravinach/?ako-funguje-emulgator-1
https://pdf.truni.sk/e-skripta/vczv1/aditiva-v-potravinach/?ako-funguje-emulgator-1
https://pdf.truni.sk/e-skripta/vczv1/aditiva-v-potravinach/?ako-funguje-emulgator-1
https://pdf.truni.sk/e-skripta/vczv1/aditiva-v-potravinach/?ako-funguje-emulgator-1
https://pdf.truni.sk/e-skripta/vczv1/aditiva-v-potravinach/?ako-funguje-emulgator-1
https://pdf.truni.sk/e-skripta/vczv1/aditiva-v-potravinach/?ako-funguje-emulgator-1
https://pdf.truni.sk/e-skripta/vczv1/aditiva-v-potravinach/?ako-funguje-emulgator-1
https://pdf.truni.sk/e-skripta/vczv1/aditiva-v-potravinach/?ako-funguje-emulgator-1
https://pdf.truni.sk/e-skripta/vczv1/aditiva-v-potravinach/?ako-funguje-emulgator-1
https://pdf.truni.sk/e-skripta/vczv1/aditiva-v-potravinach/?ako-funguje-emulgator-1
https://pdf.truni.sk/e-skripta/vczv1/aditiva-v-potravinach/?ako-funguje-emulgator-1
https://pdf.truni.sk/e-skripta/vczv1/aditiva-v-potravinach/?ako-funguje-emulgator-1
https://pdf.truni.sk/e-skripta/vczv1/aditiva-v-potravinach/?ako-funguje-emulgator-1
https://urobsisam.zoznam.sk/zahrada/zelenina-a-ovocie/choroby-skladovaneho-ovocia
https://urobsisam.zoznam.sk/zahrada/zelenina-a-ovocie/choroby-skladovaneho-ovocia
https://urobsisam.zoznam.sk/zahrada/zelenina-a-ovocie/choroby-skladovaneho-ovocia
https://urobsisam.zoznam.sk/zahrada/zelenina-a-ovocie/choroby-skladovaneho-ovocia
https://urobsisam.zoznam.sk/zahrada/zelenina-a-ovocie/choroby-skladovaneho-ovocia
https://urobsisam.zoznam.sk/zahrada/zelenina-a-ovocie/choroby-skladovaneho-ovocia
https://urobsisam.zoznam.sk/zahrada/zelenina-a-ovocie/choroby-skladovaneho-ovocia
https://urobsisam.zoznam.sk/zahrada/zelenina-a-ovocie/choroby-skladovaneho-ovocia
https://urobsisam.zoznam.sk/zahrada/zelenina-a-ovocie/choroby-skladovaneho-ovocia
https://urobsisam.zoznam.sk/zahrada/zelenina-a-ovocie/choroby-skladovaneho-ovocia
https://www.ferpotravina.cz/limonada/coca-cola-2l-coca-cola-hbc-cr-s-r-o
https://www.ferpotravina.cz/limonada/coca-cola-2l-coca-cola-hbc-cr-s-r-o
https://www.ferpotravina.cz/limonada/coca-cola-2l-coca-cola-hbc-cr-s-r-o
https://www.ferpotravina.cz/limonada/coca-cola-2l-coca-cola-hbc-cr-s-r-o
https://www.ferpotravina.cz/limonada/coca-cola-2l-coca-cola-hbc-cr-s-r-o
https://www.ferpotravina.cz/limonada/coca-cola-2l-coca-cola-hbc-cr-s-r-o
https://www.ferpotravina.cz/limonada/coca-cola-2l-coca-cola-hbc-cr-s-r-o
https://www.ferpotravina.cz/limonada/coca-cola-2l-coca-cola-hbc-cr-s-r-o
https://www.ferpotravina.cz/limonada/coca-cola-2l-coca-cola-hbc-cr-s-r-o
https://www.ferpotravina.cz/limonada/coca-cola-2l-coca-cola-hbc-cr-s-r-o
https://www.ferpotravina.cz/limonada/coca-cola-2l-coca-cola-hbc-cr-s-r-o
https://www.ferpotravina.cz/limonada/coca-cola-2l-coca-cola-hbc-cr-s-r-o
https://www.ferpotravina.cz/limonada/coca-cola-2l-coca-cola-hbc-cr-s-r-o
https://www.ferpotravina.cz/limonada/coca-cola-2l-coca-cola-hbc-cr-s-r-o
https://www.ferpotravina.cz/limonada/coca-cola-2l-coca-cola-hbc-cr-s-r-o
https://www.ferpotravina.cz/limonada/coca-cola-2l-coca-cola-hbc-cr-s-r-o
https://www.ferpotravina.cz/limonada/coca-cola-2l-coca-cola-hbc-cr-s-r-o
https://www.ferpotravina.cz/limonada/coca-cola-2l-coca-cola-hbc-cr-s-r-o
https://www.ferpotravina.cz/limonada/coca-cola-2l-coca-cola-hbc-cr-s-r-o


  

      Obr. 3 Vašková, P. (2016). Zdravo a fit. Vajcia ako zdroj nutrientov? Získané 27.4.2021 z 

https://www.zdravoafit.sk/clanok/vajcia-ako-zdroj-nutrientov    

  

         

  

  

579

https://www.zdravoafit.sk/clanok/vajcia-ako-zdroj-nutrientov
https://www.zdravoafit.sk/clanok/vajcia-ako-zdroj-nutrientov
https://www.zdravoafit.sk/clanok/vajcia-ako-zdroj-nutrientov
https://www.zdravoafit.sk/clanok/vajcia-ako-zdroj-nutrientov
https://www.zdravoafit.sk/clanok/vajcia-ako-zdroj-nutrientov
https://www.zdravoafit.sk/clanok/vajcia-ako-zdroj-nutrientov
https://www.zdravoafit.sk/clanok/vajcia-ako-zdroj-nutrientov
https://www.zdravoafit.sk/clanok/vajcia-ako-zdroj-nutrientov


PRÍLOHY – PRACOVNÉ LISTY 

Môžeme uvariť zemiaky v etanole alebo acetóne .............................................................................. 584 

Detektívny príbeh  ............................................................................................................................... 588 

Dialýza ................................................................................................................................................. 593 

Hamletova úvaha v laboratóriu  .......................................................................................................... 597 

Chemické výpočty, látkové množstvo .................................................................................................603 

Protóny, elektróny, neutróny a PSP .................................................................................................... 609 

Prvky periodickej tabuľky prvkov ........................................................................................................ 611 

Periodická tabuľka prvkov ................................................................................................................... 615 

Periodicita vlastností prvkov ............................................................................................................... 619 

Kovalentná väzba I ............................................................................................................................... 623 

Kovalentná väzba II .............................................................................................................................. 626 

Iónová väzba ........................................................................................................................................ 630 

Zákon zachovania hmotnosti ............................................................................................................... 634 

Exotermické a endotermické reakcie .................................................................................................. 636 

Exotermické a endotermické reakcie 2 ............................................................................................... 637 

Energetické zmeny pri chemických reakciách ..................................................................................... 639 

Vplyv faktorov na rýchlosť chemických reakcií ................................................................................... 644 

Vplyv faktorov na rýchlosť chemických reakcií 2 ................................................................................ 645 

Vplyv koncentrácie reaktantov na rýchlosť rozkladu peroxidu vodíka ............................................... 648 

Vplyv teploty na rýchlosť rozkladu peroxidu vodíka ........................................................................... 651 

Vplyv katalyzátorov na rýchlosť rozkladu peroxidu vodíka ................................................................. 654 

Vplyv veľkosti tuhých látok na rýchlosť chemickej reakcie ................................................................. 658 

Chemická rovnováha ...........................................................................................................................662 

Vplyv koncentrácie na posun chemickej rovnováhy ...........................................................................665 

Vplyv teploty na chemickú rovnováhu ................................................................................................ 668 

580



Vplyv teploty na chemickú rovnováhu 2 ............................................................................................. 670 

Výluh červenej kapusty ako indikátor 1 .............................................................................................. 673 

Výluh červenej kapusty ako indikátor 2 .............................................................................................. 674 

Ako oxid uhličitý ovplyvňuje pH roztokov ........................................................................................... 678 

Ako oxid uhličitý ovplyvňuje pH roztokov 2 ........................................................................................ 679 

Skúsme rozpustiť globálny problém .................................................................................................... 682 

Chémia kože ........................................................................................................................................ 686 

Ako uhasiť pálenie záhy ....................................................................................................................... 692 

Neutralizačné titrácie 1 ....................................................................................................................... 696 

Neutralizačné titrácie 2 ....................................................................................................................... 696 

Poznáte termometrické titrácie? ........................................................................................................ 700  

Titrácia kyseliny chlorovodíkovej roztokom NaOH ............................................................................. 703 

Titrácia a energetický priebeh neutralizácie ....................................................................................... 706 

Stanovenie koncentrácie kyseliny octovej v octe ................................................................................ 709 

Stanovenie kyseliny fosforečnej v nealkoholických nápojoch ............................................................ 713 

Záhadná vražda klenotníka Beketovova .............................................................................................. 716 

Praktické využitie redoxných dejov .....................................................................................................719 

Typy chemických reakcií ......................................................................................................................723 

Vodivosť vody ...................................................................................................................................... 728 

Vodivosť vody 2 ................................................................................................................................... 730 

Alkalické kovy ...................................................................................................................................... 734 

Ako soľ ovplyvňuje teplotu tuhnutia a varu vody ............................................................................... 737 

Kypriace prášky .................................................................................................................................... 741 

Prvky s2................................................................................................................................................ 744 

Vápnik a jeho zlúčeniny .......................................................................................................................748 

Rozpustnosť CO2 v minerálnej vode .................................................................................................... 753 

Vieš naozaj všetko o kyslíku? ..............................................................................................................757 

581



Pestrá paleta zlúčenín d prvkov ..........................................................................................................761 

"Posvieťme" si na koróziu železa ........................................................................................................770 

Od železnej rudy k oceli ....................................................................................................................... 774 

Prvky skupiny medi .............................................................................................................................. 778 

Úvod do organickej chémie ................................................................................................................. 781 

Izoméria I ............................................................................................................................................. 785 

Izoméria II ............................................................................................................................................ 788 

Chemické reakcie v organických zlúčeninách ......................................................................................792 

Názvoslovie nasýtených uhľovodíkov ..................................................................................................796 

Názvoslovie nenasýtených uhľovodíkov ..............................................................................................801 

Uhľovodíky........................................................................................................................................... 806 

Arény ................................................................................................................................................... 809 

Chemické vlastnosti arénov ................................................................................................................ 813 

Spoznávanie plastov ............................................................................................................................ 817 

Pružnosť a sieťovanie plastov .............................................................................................................. 825 

Hydroxyderiváty .................................................................................................................................. 829 

Výroba etanolu .................................................................................................................................... 833 

Dôkazy etanolu .................................................................................................................................... 837 

Karboxylové kyseliny a ich deriváty ..................................................................................................... 840 

Zbavte sa kvasiniek .............................................................................................................................. 844 

Ako si žijú kvasinky − alkoholové kvasenie.......................................................................................... 848 

Ako funguje biologická membrána ...................................................................................................... 852 

Sacharidy .............................................................................................................................................856 

Lipidy ...................................................................................................................................................862 

Aminokyselinové skladačky .................................................................................................................867 

Bielkoviny ............................................................................................................................................871 

Biolepidlo ............................................................................................................................................. 875 

582



Viete, čo jete? ...................................................................................................................................... 878 

Vražda a jedlo ...................................................................................................................................... 882 

Nukleové kyseliny ................................................................................................................................ 886 

Enzýmy ................................................................................................................................................891 

Zoznámte sa s ureázou ........................................................................................................................895 

Tráviace enzýmy .................................................................................................................................. 898 

Ako zničiť vitamín C ............................................................................................................................. 902 

Lieky a liečivá ......................................................................................................................................908 

Keď nefajčím a nepijem, nie som IN? ..................................................................................................913 

Kofeín .................................................................................................................................................. 920 

Princípy zdravej výživy .........................................................................................................................923 

Viete, čo pijete? ................................................................................................................................... 929 

Aditíva v potravinách ..........................................................................................................................935 

 

 

 

 

583



 

 

PRACOVNÝ LIST: MÔŽEME UVARIŤ ZEMIAKY V ETANOLE ALEBO 

ACETÓNE? 
Najčastejším médiom, ktoré v kuchyni používame na varenie, je voda. Je to nielen preto, že je pre nás najdostupnejšou, 

najlacnejšou a zdravotne nezávadnou kvapalinou (pitná voda), ale aj preto, že má na varenie ideálne fyzikálne vlastnosti. 

„Nebolo by však možné variť aj v iných kvapalinách?“ Túto otázku si už dlhšiu dobu kladie večne zvedavý študent 

gymnázia v maďarskom Salgótarjáne, Aladár Csányi. „Čo keby sme napríklad na varenie zemiakov použili etanol alebo 

acetón? Áno, vieme, že kvôli toxicite týchto kvapalín, by zrejme neboli vhodné na konzumáciu. Ale pozrime sa na vec 

hypoteticky, čisto z fyzikálneho hľadiska. Nebolo by varenie zemiakov v týchto kvapalinách efektívnejšie ako varenie vo 

vode?“ 

Aby sme problém vyriešili, potrebujeme zistiť, ako sa tieto kvapaliny správajú počas zahrievania. Najlepší spôsob ako 

sledovať teplotné zmeny pri zahrievaní kvapalín je destilácia. Je to síce metóda, ktorá sa primárne používa na oddeľovanie 

zložiek zmesí, nám však vynikajúco poslúži na zodpovedanie Aladárovej otázky. 

Porovnajte priebeh zahrievania vody, etanolu a acetónu počas ich destilácie. Určte teploty varu týchto kvapalín a na 

základe získaných poznatkov odpovedzte Aladárovi na jeho hypotetickú otázku. 

 

SKÔR AKO ZAČNETE EXPERIMENTOVAŤ 

Úloha 1. Na akom princípe sa oddelia jednotlivé zložky zmesi počas jej destilácie? 

.....................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 

Úloha 2. Čo je to var? Kedy nastáva? 

.....................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 

Úloha 3. Definujte pojem „teplota varu“. 

.....................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 

POĎME EXPERIMENTOVAŤ 

Vašou úlohou bude uskutočniť experiment, v ktorom porovnáte priebeh zahrievania vody, etanolu a acetónu počas ich 

destilácie. Meranie budete realizovať pomocou počítačového meracieho systému s pripojeným teplotným senzorom.  

Prístroje a pomôcky: 

počítačový merací systém (teplotný senzor), destilačná banka (150 cm3, objem však môže byť zvolený podľa potreby), 

destilačný nástavec, Liebigov chladič, alonž, kužeľová banka, gumená zátka na destilačnú banku s otvorom na teplotný 

senzor, elektrické vyhrievacie hniezdo. 
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Materiál a chemikálie: 

voda, etanol (denaturovaný), acetón. 

Postup: 

1. Zostavte aparatúru na destiláciu za normálneho atmosférického tlaku podľa obrázka. Namiesto teplomera použite 

teplotný senzor meracieho systému. 

2. Do destilačnej banky odmerajte 50 cm3 vody. 

3. Čas merania nastavte minimálne na 15 minút. Ak to vaše zariadenie umožňuje, vzorkovaciu frekvenciu zberu dát 

nastavte na hodnotu 1 Hz. 

4. Zaznamenávanie dát spustite súčasne so zahrievaním vody na elektrickom vyhrievacom hniezde. 

5. Po skončení merania uložte získané dáta (graf) a zopakujte rovnaký postup s ďalšími kvapalinami, etanolom a 

acetónom. 

 

 

VYHODNOTENIE VÝSLEDKOV 

Po experimente porovnajte výsledky (grafy) získané s rôznymi kvapalinami. 

Úloha 4. Aké maximálne hodnoty teplôt ste pri destilácii skúmaných kvapalín dosiahli? 

voda: ............................................................................................................................................................................................ 

etanol: ......................................................................................................................................................................................... 

acetón: ........................................................................................................................................................................................ 
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Úloha 5. Prečo po dosiahnutí určitej hodnoty teplota už ďalej nestúpa, napriek tomu, že kvapalinu stále zahrievate? 

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 

Úloha 6. Čo okrem maximálnej dosiahnutej teploty viete ešte zistiť zo získaného grafu? 

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 

Úloha 7. Ktorá z použitých kvapalín začne vrieť ako prvá? Vysvetlite prečo. 

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 

Úloha 8. Na základe zistených výsledkov rozhodnite, či by sme zemiaky mohli uvariť aj v etanole alebo acetóne? Zvážte 

pozitíva aj negatíva tejto myšlienky. 

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 
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HODNOTENIE 

Úloha 9. Vyplňte nasledujúcu tabuľku. 

3 veci, ktoré som sa dnes naučil. 
 

 

 

2 veci, ktoré považujem za zaujímavé. 
 

 

1 otázka, ktorú mám k tejto téme. 
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PRACOVNÝ LIST:  DETEKTÍVNY PRÍBEH  
Pracovný list súvisí s foréznou chémiou. 

Čo je to forézna chémia. 

 Forenzná chémia skúma chemické a fyzikálno-chemické vlastnosti prostredia, materiálov a dejov dôležitých pre 

dokazovanie v trestnom konaní. K tomu sa využívajú metódy všeobecnej, anorganickej, organickej, analytickej a fyzikálnej 

chémie a fyziky, ktoré sa aplikujú a rozvíjajú v smeroch dôležitých pre objasňovanie kriminálne relevantných udalostí. Slovo 

forenzný pochádza z latinského pred fórom čo bolo v starovekom Ríme miesto, kde sa prerokúvali obchodné a právne 

záležitosti. https://sk.wikipedia.org/wiki/Forenzn%C3%A1_ch%C3%A9mia 

 Vzorka patrí vo forenznej chémií k základným pojmom. Používa sa na získavanie odpovede na otázky 

vyšetrovateľov, ale najskôr sa musí odobrať a pred samotnou analýzou upraviť. 
 

Prípad Liama Johnsona 
Trestný čin? 
Tu je výstrižok z novín, kde sa píše o náleze tela v Howth Head. 
 

V HOWTH HEAD SA NAŠLO TELO 

Včera večer bolo v Howth Head z mora vytiahnuté telo Liama Johnsona. Súdni znalci určili čas smrti medzi 18. a 21. 

hodinou predchádzajúceho večera. Jeho smútiaca manželka a dcéry boli príliš rozrušené na to, aby nám poskytli svoje 

vyjadrenie. Domnievajú sa však, že mal finančné ťažkosti. 

                                                                                                                                                              Irish Independent, 7. mája 2009 

 

 

Obr.1  Vytiahnutie Liama Johnsona z mora 

http://www.google.ie/imgres?imgurl=http://static.guim.co.uk/sys-images/Guardian/Pix/pictures/2009/2/16/1234791621085/migrants-Spain-canary-isl- 

 

 

Hoci to spočiatku vyzerá ako tragická nehoda, vyšetrovateľ je presvedčený, že nie je všetko tak, ako sa na prvý pohľad zdá. 

Súdny tím, ktorý zhromažďoval vzorky po smrti, našiel v dome Liama Johnsona pri bazéne uterák. Na stole bola nájdená 

použitá šálka čaju, čajová kanvica a hnedý cukor. 

 

Čo je Vašou úlohou? 

Vy ste súdni znalci určení na vyšetrenie odobratých vzoriek, ktorými  sú: 

a) vzorka vody z pľúc Liama Johnsona 

b) vzorka cukru z cukorničky 

c)  vzorka čaju z kanvice   
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Čo potrebujete vedieť? 

Naučili ste sa niekoľko oddeľovacích metód, ktoré budete v tomto prípade potrebovať. Premýšľajte o tom, ktoré z nich 

použijete. 

 
 
 
 
 
 
 

Musíte vyriešiť zločin! 

Úloha 1. Rozhodnite, aké metódy by ste použili pri testovaní vašich vzoriek, aby ste vyriešili zločin. Pri výbere metód Vám 

pomôžu nasledovné otázky: Zomrel Liam Johnson ešte pred potopením do mora? Existujú nejaké dôkazy, že 

cukor je kontaminovaný inou látkou?  Existujú nejaké dôkazy, že čaj je kontaminovaný inou látkou? 

 

Vaše výsledky zaznamenajte do nasledujúcej tabuľky! 

Tabuľka Výsledky vyšetrovania vzoriek 

Vzorka Použitá metóda Výsledky Záver 

a) voda z pľúc Liama Johnsona   

 

 

b) cukor z cukorničky    

c) čaj z kanvice    

 

 

 

Čo musíte zistiť? 

Úloha 2. Utopil sa Liam Jonson v mori? Svoju odpoveď zdôvodnite použitím dôkazov. Porovnajte odparok skúmanej vzorky 

s odparkom nasimulovanej morskej vody (pridaním soli do vody). Použite pritom sklenenú odparovaciu misku, 

aby ste videli získané odparky a vedeli porovnať ich množstvo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úloha 3. Mohol sa utopiť aj v bazéne? Čo  by bolo potrebné zistiť, ak by sme chceli potvrdiť, že sa Liam utopil v bazéne? 

odparovanie 

filtrácia 

chromatografia 

destilácia magnetizmus 
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Úloha 4. Existujú nejaké dôkazy o kontaminácii cukru inou látkou? Svoju odpoveď zdôvodnite použitím dôkazov. 

 

 

 

 

 

Úloha 5. Existujú nejaké dôkazy o kontaminácii čaju inou látkou? Svoju odpoveď zdôvodnite použitím dôkazov. Použite 

pritom papierovú chromatografiu, ktorej princíp si naštudujete z informácií v rámčeku i prostredníctvom 

experimentu. 

Chromatografia 
Chromatografia je fyzikálno-chemická separačná metóda. Jej podstatou je rozdeľovanie zložiek zmesi medzi dvoma 
fázami: nepohyblivou (stacionárnou) a pohyblivou (mobilnou). Samotná separácia je dôsledkom 
rozdielnej afinity jednotlivých zložiek ku týmto dvom fázam. Stacionárna a mobilná fáza sa od seba odlišujú niektorou 
základnou fyzikálno-chemickou vlastnosťou, napr. polaritou.  
Bína, J. a kol.: Malá encyklopédia chémie. Bratislava : Obzor, 1980. 816 s. 

        Princíp  chromatografie vysvetlujú nasledovné videá: 

https://www.youtube.com/watch?v=n6CqNRWg14E 

http://planetavedomosti.iedu.sk/index.php/resources/chromatografia_dekantacia_heterogenna_zmes_homogenna_kr
ystalizacia_odparovanie_odstredovanie_rozpustnost_roztok_sedimentacia_zmesi_t_page21.html 

http://planetavedomosti.iedu.sk/index.php/resources/chromatografia_dekantacia_heterogenna_zmes_homogenna_kr
ystalizacia_odparovanie_odstredovanie_rozpustnost_roztok_sedimentacia_zmesi_t_page20.html 

Môžete si vyskúšať aj nasledovný pokus   Papierová chromatografia 

Cieľom pokusu je určiť jednotlivé zložky farieb farebnej fixky. Farby (okrem žltej, červenej  a modrej) sú zmesou 
základných farieb. 

V tejto papierovej chromatografii je vyvíjačom farieb filtračný papier. 

Pomôcky a chemikálie: kadička, voda, filtračný papier, farebné fixky Centropen, nožnice, pravítko 

Postup práce: 

Z filtračného papiera vystrihneme pásik asi 4 cm široký a 8 cm dlhý.  

Na pásik nakreslíme čiernou fixkou plnú čiaru asi 2 cm od dolnej časti pásika a umiestnime ho do 
kadičky s vodou tak, aby dolná časť bola vo vode, ale nakreslená čiara nie.  

Pozorovanie a vysvetlenie: 

Voda unáša zložky zmesi rôznou rýchlosťou, čím dôjde k rozdeleniu zmesi na zložky. Vyvíjanie 
prebieha dovtedy, kým voda nevystúpi  po čelo vyvíjača. Vyvíjanie jednej farby trvá približne 3 – 5 
minút. Vyvíjač farieb Ak použijeme fixky rôznych farieb, výsledky porovnáme.  

Poznámka: 

Ak použijeme liehové fixky, je potrebné použiť ako rozpúšťadlo lieh (etanol). 
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Úloha 6. Napíšte príbeh, čo si myslíte, že sa v tomto prípade stalo? 

 

 

 

 

 

 

 

Úloha 7. Domáca úloha: Spracujte krátku informáciu na tému: Najznámejšie jedy – kyanid, arzén. Pomôžu Vám pritom 

nasledovné internetové stránky:  

https://g.cz/8-popularnich-zakernych-jedu/ 

https://www.stefajir.cz/otrava-kyanidem 

http://www.1sg.sk/www/data/01/projekty/2009_2010/leaders/kriminalistika/otrava.html 

                 _________________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________________ 

Úloha 8. Svoje poznatky si overte metakogníciou 

       Metakognícia 

Otázky Odpovede 

Čo sme robili?  

 

Prečo sme to robili?  

 

Čo som sa dnes naučil?  
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Kde to môžem využiť?  

 

Aké otázky stále mám k tejto téme?   

 

 

Úloha 9. Vyplňte rubriku na hodnotenie skupinovej spolupráce. 

Skupinové hodnotenie spolupráce 

Meno: ________________________________Trieda:__________Dátum:___________________ 

Mená členov skupiny: _____________________________________________________________ 

Rozhodnite, ktorá odpoveď najlepšie vystihuje vašu spoločnú skupinovú prácu. 

Myslíme si, že sme ukončili prácu načas a odviedli sme dobrú prácu. ÁNO NIE 

Podporovali sme sa navzájom a pomáhali sme si. ÁNO NIE 

Viedli sme tichú konverzáciu. ÁNO NIE 

Zdieľali sme navzájom naše myšlienky a cenili sme si názory iných. ÁNO NIE 

Najviac sa nám darilo v:                  
● rozdelení úloh medzi sebou,        
● generovaní nápadov, 
● tvorbe spoločnej prezentácie výsledku. 

Nabudúce by sme sa mohli zlepšiť v: 
● rozdelení úloh medzi sebou,  
● generovaní nápadov, 
● tvorbe spoločnej prezentácie výsledku.  
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PRACOVNÝ LIST:  D IALÝZA  
Obličky sú životne dôležitý orgán a ak nefungujú správne, následky môžu byť fatálne. Ak dôjde k zlyhaniu ich činnosti, je 

nevyhnutné funkciu obličiek čo najrýchlejšie nahradiť. Na tento účel slúži predovšetkým tzv. dialýza. Ďalším variantom 

náhrady funkcie obličiek, ktorá však nie je vhodná pre každého pacienta, je transplantácia. Dialýza patrí medzi metódy 

náhrady funkcie obličiek. Zdravé obličky odstraňujú z krvi odpadové látky (draslík, močovina atď.) a zbavujú telo 

prebytočných tekutín v podobe moču. 

Krv je nepriehľadná, väzká tekutina červenej farby. V tele človeka je približne 5,5 litra krvi. Z viac ako polovice (55%) je krv 
tvorená krvnou plazmou, zvyšok tvoria krvné bunky (45%). Krvná plazma je tekutá zložka krvi (t.j. krv bez krvných buniek) - 
z  90%  je tvorená vodou,  1%  anorganické soli, 9% organických látok/bielkoviny, tuky, glukóza, vitamíny, hormóny, 
žlčové farbivá, močovina a kyselina močová/. 

 

Úloha 1. Vysvetlite, ktoré zložky krvi by mohli prechádzať cez polopriepustnú membránu. 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Úloha 2. Opíšte princíp  dialýzy krvi, dialyzačnej membrány a dialyzačného roztoku na základe dole uvedených informácií . 

___________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________  
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Zlyhávanie obličiek ohrozuje ľudský život a to z dôvodu nahromadenia močoviny v organizme, čo môže spôsobiť 

následnú intoxikáciu. Smrti sa dá predísť tak, že pacient bude trikrát týždenne 

navštevovať nemocnicu kvôli hemodialýze. Počas dialýzy krv prechádza 

hadičkou z tela do prístroja, kde putuje k filtru, ktorý tvorí dialyzačná 

membrána. Na druhej strane membrány tečie špeciálny dialyzačný roztok. 

Dialyzačný roztok je vodný roztok, ktorý obsahuje katióny sodíka, draslíka, 

vápnika, horčíka a hydrogenuhličitanový anión v presnej koncentrácii. Po 

prechode dialyzačnou membránou sa krv zbavená močoviny  a iných toxických 

látok vracia naspäť do tela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obr.  Schémy znázorňujúce prechod látok cez dialyzačnú membránu 

http://healthsciences.merlot.org/images/18loop.gif, 

https://www.google.sk/search?biw=1920&bih=1006&tbm=isch&sa=1&ei=JrhbXeTeF47EwQLPgZ74Ag&q=diffusion+blood+streem+dialysis+fluid&oq=diffusion+blood+streem+dialysis+fluid&gs_l=img.3...12

790.26717..26937...0.0..0.269.2197.22j0j1......0....1..gws-wiz-img.......0i8i30.oxWdMdWhdvs&ved=0ahUKEwjkiZ-1jJHkAhUOYlAKHc-ABy8Q4dUDCAY&uact=5#imgrc=DLOjP4ghNqIQDM: 

Úloha 3.  Vysvetlite, prečo sa pri dialýze neodstránia z krvi červené krvinky a plazmatické bielkoviny.  

 ____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

obr.  Dialýza 

http://www.ustudy.in/node/5058 
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 ____________________________________________________________________________ 

Úloha 4. Čo by sa stalo, ak by sme ako dialyzačný roztok použili vodu? Mohli by sme ako dialyzačný roztok použiť aj 

destilovanú vodu? 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 

Úloha 5. Močovina, glukóza a aminokyseliny sú molekuly takej veľkosti, že by mohli prejsť cez dialyzačnú membránu. 

Napriek tomu, kým močovina prejde cez membránu, glukóza a aminokyseliny nie. Vysvetlite prečo. 

 ____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 

Úloha 6. Mohli by sme dialýzu použiť na odstránenie nadbytočných solí z krvi? Navrhnite ako. 

 ____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 

Úloha 7. Navrhnite, ako pripraviť 1 liter dialyzačného roztoku tak, aby: 

a. hmotnostný zlomok NaCl v roztoku bol 0,9%. 
 
 
 

 
 

 
 

b. koncentrácia Na+ bola 150 mmol.l-1. 
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Úloha 8. Majú pacienti liečení hemodialýzou nejaké obmedzenia stravy? Potrebné informácie si nájdite na internete, napr. 

na nižšie uvedenej stránke. 

https://www.dovera.sk/lepsizivotscukrovkou/zivot-s-cukrovkou/dia-

strava?gclid=CjwKCAjwqML6BRAHEiwAdquMnZevEPy3F-

7r7F5tWcAljOdMbvjbMIXD45cbXvvhB4wPXIOG6EBlXRoCJXkQAvD_BwE 

 

 

 

 

 

 

 

Úloha 9. Vyplňte nasledovnú tabuľku. 

         Otázky Odpoveď 

Čo sme robili?   

  

Prečo sme to robili?   

  

Čo som sa dnes naučil?   

  

Kde to môžem využiť?   

  

Aké otázky stále mám k tejto téme?    
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PRACOVNÝ LIST:  HAMLETOVA ÚVAHA V LABORATÓRIU  
 

1. Pozorujte dva demonštračné pokusy realizované učiteľom! Diskutujte v skupine a napíšte odpovede na nasledujúce 

otázky: 

1. Prečo sa soľ rozpustila v iba v jednej kvapaline, napriek tomu, že obe kvapaliny vyzerajú navonok rovnaké? Zdôvodnite 

svoju odpoveď. 

...........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................... 

2. Sú dané kvapaliny naozaj rovnaké? Zdôvodnite svoju odpoveď. 

...........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................... 

2. „Mozgová búrka“: 

Ako by ste zistili, či dve kvapaliny sú rovnaké resp. odlišné? Napíšte, ktoré vlastnosti by ste mohli pozorovať 

na zistenie, či sú kvapaliny rovnaké alebo odlišné. Máte na to 1 minútu! 

...........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................... 

3. Uskutočnite pokusy podľa uvedeného postupu a riešte problémové úlohy v skupine: 

Porovnávajte vybrané vlastnosti dvoch kvapalín! Svoje pozorovania z nasledujúcich úloh zapíšte do tabuľky 

Tab. č. 1! 

Úloha 1. . Porovnávajte farbu a vôňu dvoch kvapalín! Pri ovoňaní postupujte podľa správnej laboratórnej praxe!  

 

Úloha 2. Porovnávajte horľavosť dvoch kvapalín! Nalejte malé množstvá kvapalín A a B  do porcelánových misiek. Zapáľte 

ich opatrne špajdľou a pozorujte! Pracujte v digestore! 

Pomôcky: porcelánové misky (2ks), špajdľa, zápalky, ochranné okuliare.  

Chemikálie: kvapalina A, kvapalina B.  

Postup:  

1. Pracujte v digestore!  

2. Nalejte malé množstvo kvapalín A a B do porcelánových misiek.  

3. Zapáľte kvapaliny opatrne špajdľou a pozorujte!  

4. Zaznamenajte Vaše pozorovania do Tab č. 1  ! 

597



 

 

Úloha 3. a) Navrhnite postup, ako by ste zistili hustotu kvapaliny! Aké pomôcky k tomu budete potrebovať? Napíšte zoznam 

pomôcok! 

Postup: 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------- 

Pomôcky: 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Úloha 3b. Zistite hustotu kvapalín na základe navrhnutého postupu a napíšte číselnú hodnotu do tabuľky Tab. č. 1 !  

 

Úloha 4. Uskutočnite skúšku vody!  

Pomôcky: hodinové sklíčka (2ks), pipeta  

Chemikálie: kvapalina A, kvapalina B, anhydrid síranu meďnatého (CuSO4)  

Postup:  

1. Položte dve hodinové sklíčka na biely podklad.  

2. Dajte malé množstvo anhydridu síranu meďnatého (CuSO4), (cca. štvrtinu kávovej lyžičky) na hodinové sklíčka.  

3. Naneste na hodinové sklíčka pomocou pipety 3-4 kvapky kvapalín A a B. 

4. Pozorujte a vyvoďte závery zo svojich pozorovaní do tabuľky Tab. č. 1! 

Otázky a úlohy pre žiakov: 

1. Prečo sa nazýva tento pokus „skúškou vody“? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Vysvetlite chemickú podstatu pozitívnej skúšky vody s anhydridom síranu meďnatého! 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ---------------------------- 

Úloha 5. Vytvorte predpoklad vzhľadom na polaritu kvapaliny A a kvapaliny B. Zakrúžkujte správnu odpoveď. 

a.) Kvapalina A aj kvapalina B sú obe polárne. 

b.) Kvapalina A aj kvapalina B sú obe nepolárne. 

c.) Kvapalina A je polárna a kvapalina B je nepolárna. 

d.) Kvapalina A je nepolárna a kvapalina B je polárna. 

n-cyklohexán je typická polárna zlúčenina pri laboratórnych podmienkach kvapalná. Zistite potom polaritu kvapalín A a  B! 

Porovnajte polaritu kvapalín A a B! 
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Pomôcky: byrety (3ks),stojan (3ks), svorka (3ks), držiak (3ks),  kadičky (3ks) pravítka (2ks), syntetická textília.  

Chemikálie: kvapalina A, kvapalina B, n-cyklohexán  

Postup:  

1. Pracujte v digestore!  

2. Zoberte si 3 byrety. Jednu naplňte kvapalinou A, druhú kvapalinou B a tretiu n-cyklohexánom.  

3. Položte pod každú byretu kadičku s príslušným názvom „kvapalina A“, „kvapalina B“ a „n-cyklohexán“. 

4. Pošúchajte  pravítko, pustite kohútiky byrety a pomaly púšťajte kvapalinu A do kadičky. Priložte pravítko k prúdu 

kvapaliny A.  

5. Zopakujte postup aj v prípade ďalších kvapalín.  

6. Pozorujte a vyvoďte závery zo svojich pozorovaní vzhľadom na polaritu do tabuľky Tab. č. 1! 

7. Pracujte ďalej iba s byretami, v ktorých sú kvapaliny A a B.  

8. Pošúchajte obe pravítka, pustite kohútiky byrety a pomaly púšťajte kvapaliny A a B do kadičiek. Nabité pravítka 

naraz priložte na rovnakú vzdialenosť k prúdu kvapalín.  

9. Pozorujte a porovnávajte polaritu! Na zaznamenávanie vašich pozorovaní použite znamienka: <,=,> ! 

polarita kvapaliny A  polarita kvapaliny B 

 

Zber a spracovanie dát: 

Tab. 1: Porovnávanie vybraných vlastností kvapalín 

 Kvapalina A Kvapalina B 

farba   

vôňa   

horľavosť   

hustota    

skúška vody (pozitívna resp. negatívna)    

polarita   

 

Úloha 6. Predchádzajúcim pokusom ste mohli jednoznačne odhaliť čo je kvapalina A, v ktorej sa rozpúšťa kuchynská soľ. 

Skúste nakresliť svoju predstavu o procese rozpúšťania kuchynskej soli v kvapaline A a krátko napísať vysvetlenie deja! 
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Úloha 7. Zistite koľko kuchynskej soli sa dá rozpustiť v 100 g kvapaliny A pri izbovej teplote! Po skončení pokusu 

zaznamenajte hodnotu rozpusteného množstva soli v gramoch v 100 g kvapaliny A a porovnávajte vašu hodnotu 

s tabuľkovou hodnotou z MFCH Tabuliek pre stredné školy!   

Pomôcky: kadička (250 ml - 1ks), odmerný valec (100ml – 1ks), zátka (1ks), laboratórna lyžička, digitálne laboratórne váhy. 

Chemikálie: kvapalina A, kuchynská soľ (NaCl) 

Experimentálna hodnota rozpustnosti NaCl vo vode pri 20°C 
..........................g NaCl v 100g vody 

Tabuľková hodnota rozpustnosti NaCl vo vode pri 20°C ..........................g NaCl v 100g vody 

Úloha 8. Zopakujte učiteľov 2. demonštračný pokus podľa nasledujúceho postupu! Urobte si videozáznam s mobilným 

telefónom! 

Pomôcky: kadičky (100 ml - 2ks), Erlenmeyerova banka (100ml resp. 250 ml – 1ks), zátka (1ks), laboratórna lyžička, 

permanentná fixka (Centropen) 

Chemikálie: kvapalina A, kvapalina B, kuchynská soľ (NaCl)  

Postup:  

1. Poznačte si permanentnou fixkou dve 100 ml kadičky názvom „kvapalina A“ a „kvapalina B“. Na Erlenmeyerovu 

banku napíšte „kvapalina A + kvapalina B“! 

2. Naplňte kadičky do polovice kvapalinou A a kvapalinou B. 

3. Nalejte kvapalinu A a kvapalinu B do Erlenmeyerovej banky, zazátkujte banku a poriadne pomiešajte! Pozorujte! 

4. Pripíšte na Elenmeyerovu banku k nadpisu „+NaCl“ a pridajte cca. pol kávovej lyžičky kuchynskej soli, zazátkujte 

banku a  poriadne pomiešajte! Pozorujte a odpovedzte na otázky! 

1. V ktorej vrstve je kvapalina A a v ktorej kvapalina B? Na základe čoho by ste to zistili? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. V ktorej vrstve je rozpustená soľ?   

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- 

3. Prečo sa soľ nerozpustila v kvapaline B? 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Úloha 9.  Zopakujte učiteľov 2.demonštračný pokus analogicky podľa postupu v úlohe 7, ale namiesto kuchynskej soli použite 

iné soli! 

Pomôcky: kadičky (100 ml - 2ks), Erlenmeyerova banka (100ml resp. 250 ml – 2ks), zátka (2ks), laboratórna lyžička, 

permanentná fixka (Centropen) 

Chemikálie: kvapalina A, kvapalina B, modrá skalica (pentahydrát síranu meďnatého - CuSO4.5H2O), sóda (uhličitan sodný – 

Na2CO3) 

Postup:  

1. Pripravte zmes kvapaliny A a kvapaliny B v pomere 1:1 v dvoch Erlenmeyerových bankách, zazátkujte banky a 

poriadne pomiešajte!  

2. Pridajte cca. pol kávovej lyžičky modrej skalice do prvej banky a sódy do druhej banky. 

3. Zazátkujte banky a poriadne pomiešajte! Pozorujte! 

Závery z experimentovania a zovšeobecnenia: 

1. Vyberte správny termín pre označenie „kvapalina A + kvapalina B“: 

a. chemicky čistá látka 

b. zlúčenina 

c. rôznorodá zmes 

d. rovnorodá zmes! 

2. Vyberte správny termín pre označenie „kvapalina A + kvapalina B + NaCl“: 

a. chemicky čistá látka 

b. zlúčenina 

c. rôznorodá zmes 

d. rovnorodá zmes! 

3. Prečo sa soľ rozpustila iba v kvapaline A?  

       ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------  

        ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Ako sa menila vzájomná rozpustnosť kvapaliny A (vody) a kvapaliny B (izopropylalkoholu) po pridaní 

kuchynskej soli? 

       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

        ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------ 

5. Vysvetlite zhoršenie vzájomnej rozpustnosti kvapaliny A (vody) a kvapaliny B (izopropylalkoholu) po pridaní 

soli. 

      ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------   

       ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------ 

6. Pridaním iných solí sme pozorovali rovnakú zmenu vo vzájomnej rozpustnosti kvapalín A a B ako po pridaní 

soli? Vysvetlite. 

       ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------     
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        ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7. Oddelenie dvoch navzájom miešateľných kvapalín pridávaním soli sa nazýva vysoľovanie. Kde sa tento proces 

používa? 

        ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

        ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------- 

 

Úloha 10. Doplňte sebahodnotiaciu tabuľku. 

Otázky Odpovede 

Čo som dnes robil?   

   

Prečo som to robil?  

  

Čo som sa dnes naučil?  

  

Kde to môžem využiť?   

  

Aké otázky stále mám k tejto téme?   
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PRACOVNÝ LIST: CHEMICKÉ VÝPOČTY, LÁTKOVÉ MNOŽSTVO 
 

Meno a priezvisko: Trieda: 
 

 Jeden tucet jabĺk je ......... jabĺk. Jeden tucet melónov je ......... melónov. Jeden tucet mravov je ......... mravcov. Jeden 
tucet slonov je ......... slonov. 
 Jeden tucet atómov železa je ......... atómov železa. Jeden tucet molekúl vody je ......... molekúl vody. 
 

  

n = 
𝑵

𝑵𝑨
 

N = n∙NA 

1 tucet mravcov = 12 mravcov 1 tucet slonov = 12 slonov  
 

Jeden mól častíc predstavuje toľko častíc, koľko atómov sa nachádza presne v 12 g izotopu uhlíka C. 
 

Avogadrova konštanta NA = 6,022∙1023 mol–1 
 

1 mol = 6,022∙1023 = 602 200 000 000 000 000 000 000 častíc 
 
Úloha 1: V tlakovej bombe sa nachádza 1500 mólov stlačeného plynného CO2. Určte, koľko molekúl CO2 obsahuje táto tlaková 
bomba. 

 
 
 
 
 

Úloha 2: Na základe analógie výpočtov s predchádzajúcou úlohou vypočítajte: 
a) Koľko molekúl vody predstavuje 10 mol molekúl vody? 

 b) Koľko molekúl vody predstavuje 0,0372 mol molekúl vody? 

 
 
 
 
 
Úloha 3: Určte, aký je pomer uhlíka ku vodíku v nasledujúcich množstvách metánu CH4: 

v 1 molekule  
v 3 molekulách  
v 12 molekulách  
v 647 543 molekulách  
v 8,42∙1021 molekulách  
v 6,022∙1023 molekulách (v 1 móle molekúl metánu)  
v 1,59 mólov molekúl  
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Úloha 4: Pre zlúčeninu MnCl2∙4H2O určte nasledujúce pomery látkových množstiev. 

a) Pomer vody k tetrahydrátu chloridu mangánatého:  
b) Pomer chloridu mangánatého k tetrahydrátu chloridu mangánatého:  

 

 

Jeden pes má ....... labky. Pomer pes ku labky pre psa je ............... 

Jeden pes má ......... hlavu. Pomer pes ku hlava pre psa je ............... 

Jeden tucet psov má ......... tucty labiek. Pomer pes ku labky pre psa je ............... 

Jeden tucet psov má ......... tucet hláv. Pomer pes ku hlava pre psa je ............... 

 
Úloha 5: Určte pomer látkových množstiev dvoch ľubovoľných zložiek pre molekulu kyseliny sírovej. 

Pomery látkových množstiev 
n(H) : n(S) =  n(H2SO4) : n(H) =  

    
    

 
Veličina látkové množstvo má jednu nevýhodu. Neexistuje prístroj, ktorým by sme vedeli odvážiť alebo inak 

odmerať určité látkové množstvo. Preto je dôležité vedieť prepočítavať látkové množstvo na určitú merateľnú veličinu. 
Najbežnejšie používame veličinu molárnu hmotnosť M, prípadne molový objem Vm. 
 

M = 
𝒎

𝒏
 m = M∙n n = 

𝒎

𝑴
 

 
 Bežne používanou jednotkou molárnej hmotnosti je g∙mol-1 (jednotkou SI je kg∙mol–1). 
 

 Pri prepočítavaní látkového množstva a hmotnosti čistej látky mnohokrát dochádza k zbytočným chybám z dôvodu 
zlého zápisu matematického vzťahu. Istotu správneho počítania získame nasledujúcim spôsobom, analyzovaním slovného 
spojenia „molárna hmotnosť“. 

 

Molárna hmotnosť = hmotnosť jedného mólu 
 

 

Z toho vyplynie jednotka molárnej hmotnosti, gram na 

mol, t. j.  , prípadne g/mol alebo g∙mol–1. 

V čitateli tejto zloženej jednotky je jednotka gram, čo 
odpovedá hmotnosti a v menovateli je jednotka mol, čo 
odpovedá látkovému množstvu. 

 
 

Takto si vieme podľa jednotky overiť správnosť použitého matematického vzťahu. 
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 Mnoho zbytočných chýb nastáva pri úprave základného 
matematického vzťahu. Jednoduchou pomôckou – substitúciou 
(zámenou) za čísla si dokážeme pomôcť. Použitím čísel každí nájde 
správny postup výpočtu a potom ho použije na reálny príklad.  

 

Cieľ: 

 

Máme zadané látkové množstvo n čistej 
látky a potrebujeme vyjadriť hmotnosť m, 

t. j. čitateľa pravej strany. 

Porovnanie s analógiou: 

 

Potrebujeme vyjadriť 15, pričom 
k dispozícii máme iba čísla 5 a 3 a funkcie 

násobenie alebo delenie. 
 

 

 

Cieľ: 

 

Máme zadanú hmotnosť čistej látky m 
a chceme vyjadriť látkové množstvo n, 

t .j. menovateľa pravej strany. 

Porovnanie s analógiou: 

 

Potrebujeme vyjadriť 3, pričom k dispozícii 
sú iba čísla 15 a 5 a funkcie násobenie 

alebo delenie. 

 
 
 Molárnu hmotnosť nikdy nepočítame pomocou tohto základného matematického vzťahu. Molárnu hmotnosť 
získavame algebrickým súčtom atómových hmotností, ktoré vytvárajú danú čistú látku. Molárnu hmotnosť majú iba čisté 
látky. 
 
Úloha 6: Určte, ktoré z nasledujúcich chemických zložiek majú alebo nemajú svoju molárnu hmotnosť. Pre tie zložky, ktoré ju 
majú, vypočítajte molárnu hmotnosť a výsledok zapíšte do tabuľky. 

Zložka Má / nemá molárnu hmotnosť M g∙mol–1 
Destilovaná voda   

Vzduch   
Metán   
NaCl   

Vodný roztok NaCl   
CuSO4   

CuSO4∙5H2O   
Vodný roztok CuSO4   
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Úloha 7: Vypočítajte hmotnosť 1 mólu nasledujúcich zlúčenín: H2O, Fe, CuSO4∙5H2O, etanol (C2H5OH) a NaCl. 

 
 
 
 
 
 
Krátke video, na ktorom môžeme vidieť 1 mol týchto piatich látok, nájdete na nasledujúcom odkaze: 
https://youtu.be/OUUYTUKZD6g 

 
Úloha 8: Voľnou kryštalizáciou roztoku síranu meďnatého sme získali veľký kryštál modrej skalice, ktorý váži 2,497 g. Do 
nasledujúcej tabuľky zapíšte hmotnosť, látkové množstvo a počet častíc CuSO4∙5H2O; CuSO4 a H2O, ktoré sa nachádzajú 
v tomto kryštály. 

 m g n mol N 
CuSO4∙5H2O    

CuSO4    
H2O    

 
  

REFLEXIA: 
 
 Metakognícia: 

Otázky Odpovede  

Čo som robil/a na dnešnej hodine? 
 

 
 

Čo nové som sa dnes naučil/a? 
 

 
 

Čo by som sa chcel/a o tejto téme ešte 
dozvedieť? 

 

 
 

Kde to ešte môžem využiť? 
 

 
 

Čo sa mi na dnešnej hodine páčilo? 
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Doplňujúca úloha 1: Neutralizáciou sme pripravili 7,51 mol NaCl. Vypočítajte, koľko častíc NaCl1 predstavuje dané látkové 
množstvo. Vyberte správny výpočet a svoju odpoveď zdôvodnite. 
 

 Pri prepočtoch počtu častíc čistej látky na látkové množstvo (alebo opačne) sú iba dve možnosti: 

i) Avogadrovou konštantou násobíme, 

ii) Avogadrovou konštantou delíme. 

 

Žiakom dáme na výber súbor výpočtov a sami musia rozhodnúť, ktorý je správny a ktorý je nesprávny a prečo. 

 

N = n∙NA = 7,51 mol∙6,022∙1023 mol–1 = 4,523∙1024 Správne 

  

N =  = 
,  

,   
 = 1,247∙10–23 mol2 Nesprávne 

 

 Pri výpočtoch je dôležité uvedomiť si, kedy je výsledok nereálny. Počet častíc nemôže byť menej ako 1, preto 
delenie je v tomto prípade nesprávny postup. To ale podmieňujú znalosti z matematiky, kedy žiaci musia rozumieť 
exponenciálnemu zápisu čísel. Pri nesprávnom počítaní nedôjde k požadovanému vykráteniu jednotky mol. 

 

 

Doplňujúca úloha 2: Jedna malá kvapka kyseliny sírovej obsahuje 8,23∙1019 molekúl H2SO4. Vypočítajte, aké látkové množstvo 
kyseliny sírovej sa nachádza v tejto kvapke. Vyberte správny výpočet a svoju odpoveď zdôvodnite. 

 

 

n = N∙NA = 8,23∙1019∙6,022∙1023 mol–1 = 4,956∙1043 mol–1 Nesprávne 

  

n =  = 
, 

,   
 = 1,367∙10–4 mol 

 
Správne 

 Výsledok pri násobení je poriadku 43, čo je veľmi veľké číslo, nielen ak sa jedná o veličinu látkové množstvo. Pre 
takto dosiahnutý nesprávny výsledok uvedená jednotka opäť nie je správna. 
 

  

 
1 Tuhý chlorid sodný, tak ako väčšina anorganických zlúčenín v tuhej fáze, nevytvára molekuly, preto je vhodnejšie ponechať 
slovo „častíc“. 

Príloha
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Doplňujúca úloha 3: Z chemického vzorca čistej látky vieme okrem pomeru atómov vyčítať aj pomer danej čistej látky 
k ľubovoľnému atómu, ktorý je súčasťou takejto čistej látky. Určte: 

a) Pomer metánu ku uhlíku v molekule metánu. 

b) Pomer vodíka ku metánu v molekule metánu. 
 

Riešenie: Pomer atómov, a teda aj pomer látkových množstiev, n(CH4) : n(C) = 1:1. Pomocná interpretácia tohto výsledku sa 
dá formulovať nasledovne: jedna molekula metánu obsahuje jeden atóm uhlíka (resp. jeden mól molekúl metánu obsahuje 
jeden mól atómov uhlíka). 

 Odpoveď po b) je samozrejme odlišná; n(H) : n(CH4) = 4:1. Opäť zdôraznime, že si musíme všímať poradie v zápise! 
Pomocná interpretácia tohto výsledku je výstižnejšia pre obrátený zápis, n(CH4) : n(H) = 1:4. Jedna molekula metánu 
obsahuje štyri atómy vodíka. 

 

Doplňujúca úloha 4: Nálepky s obsahom bieleho fosforu P4 v noci 
svetielkujú (fosforescencia). V jednej takejto nálepke sa nachádza 
0,750 mmol P4. Vypočítajte: 
 

a) Koľko molekúl bieleho fosforu P4 a 
b) koľko atómov fosforu sa nachádza v tejto nálepke. 

. 

 

 

 

Model molekuly P4 

Riešenie: 

a) N(P4) = n(P4)∙NA = 0,75∙10–3 mol∙6,022∙1023 mol–1 = 4,52∙1020 
b) N(P) = 4∙n(P4) = 4∙4,52∙1020 = 1,81∙1021 

 

Doplňujúca úloha 5: V akom pomere reagujú molekuly vodíka a kyslíka za vzniku vody? 

 

Cieľom tejto úlohy je ukázať, že aj zo zápisu chemickej rovnice dokážeme vyčítať pomer ľubovoľných dvoch zložiek. 
Takisto ako pri analyzovaní chemického vzorce čistej látky, tak aj pri analyzovaní chemickej rovnice dostaneme pomer 
látkových množstiev. To umocňuje dôležitosť veličiny látkového množstva. 

 

2H2 + 1O2  2H2O 

 

Riešenie: Pomer látkových množstiev reaktantov n(H2) : n(O2) = 2:1. 
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PRACOVNÝ LIST:  PROTÓNY,  ELEKTRÓNY,  NEUTRÓNY A PSP 
 

Úloha 1. Prečítajte si nasledujúci citát a diskutujte o ňom 

Skôr rozbiješ atóm ako ohováranie.      Albert Einstein 

Úloha 2. Porovnajte jednotlivé dvojice a doplňte znamienka > < =  

a) pokojová hmotnosť protónu 1,6729 · 10-27 □ pokojová hmotnosť elektrónu 9,1091 · 10-31 

b) pokojová hmotnosť elektrónu 9,1091 · 10-31 □ pokojová hmotnosť neutrónu 1,6749 · 10-27 

c) pokojová hmotnosť neutrónu 1,6749 · 10-27 □ pokojová hmotnosť protónu 1,6729 · 10-27  

d) hmotnosť elektrónového obalu   □ hmotnosť jadra  

Úloha 3. Doplňte tabuľku podľa príkladu: 

Prvok Počet protónov Počet elektrónov Počet neutrónov Počet nukleónov 

kyslík 8 8 10 18 

dusík 7   14 

bróm  35 46  

striebro  47  105 

Úloha 4. Porovnajte jednotlivé dvojice a doplňte znamienka > < =  

e) počet elektrónov    □ počet protónov 

f) počet protónov a neutrónov   □ počet nukleónov 

g) počet nukleónov    □ počet elektrónov 

h) počet protónov    □ počet nukleónov 

Úloha 5. Vyplňte periodickú tabuľku prvkov na druhej strane . 

Úloha 6. Vyberte správnu odpoveď 

a) V rámci vrstvy (periódy), počet valenčných elektrónov stúpa/klesá/sa nemení. 

b) V rámci stĺpca (skupiny) počet vrstiev narastá/klesá/sa nemení. 

c) V rámci stĺpca (skupiny) počet valenčných elektrónov stúpa/klesá/sa nemení. 

d) Najjednoduchší prvok je ____________________. 

e) Počet protónov v periodickej tabuľke stúpa/klesá/sa nemení. 

f) Prvky sú v periodickej tabuľke zoradené podľa __________________________________________. 
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Vodík 
 

# p+          ___ 
# e-                ___ 
# vrstiev  ___ 
# val. e-    ___ 
 

Periodická tabuľka  
prvkov 1-20 

Hélium 
 

# p+          ___ 
# e-                ___ 
# vrstiev  ___ 
# val. e-    ___ 
 

Lítium 
 

# p+          ___ 
# e-                ___ 
# vrstiev  ___ 
# val. e-    ___ 
 

Berýlium 
 

# p+          ___ 
# e-                ___ 
# vrstiev  ___ 
# val. e-    ___ 
 

 
Bór 

 
# p+          ___ 
# e-                ___ 
# vrstiev  ___ 
# val. e-    ___ 
 

Uhlík 
 

# p+          ___ 
# e-                ___ 
# vrstiev  ___ 
# val. e-    ___ 
 

Dusík 
 

# p+          ___ 
# e-                ___ 
# vrstiev  ___ 
# val. e-    ___ 
 

Kyslík 
 

# p+          ___ 
# e-                ___ 
# vrstiev  ___ 
# val. e-    ___ 
 

Fluór 
 

# p+          ___ 
# e-                ___ 
# vrstiev  ___ 
# val. e-    ___ 
 

Neón 
 

# p+          ___ 
# e-                ___ 
# vrstiev  ___ 
# val. e-    ___ 
 

Sodík 
 

# p+          ___ 
# e-                ___ 
# vrstiev  ___ 
# val. e-    ___ 
 

Horčík 
 

# p+          ___ 
# e-                ___ 
# vrstiev  ___ 
# val. e-    ___ 
 

 
Hliník 

 
# p+          ___ 
# e-                ___ 
# vrstiev  ___ 
# val. e-    ___ 
 

Kremík 
 

# p+          ___ 
# e-                ___ 
# vrstiev  ___ 
# val. e-    ___ 
 

Fosfor 
 

# p+          ___ 
# e-                ___ 
# vrstiev  ___ 
# val. e-    ___ 
 

Síra 
 

# p+          ___ 
# e-                ___ 
# vrstiev  ___ 
# val. e-    ___ 
 

Chlór 
 

# p+          ___ 
# e-                ___ 
# vrstiev  ___ 
# val. e-    ___ 
 

Argón 
 

# p+          ___ 
# e-                ___ 
# vrstiev  ___ 
# val. e-    ___ 
 

Draslík 
 

# p+          ___ 
# e-                ___ 
# vrstiev  ___ 
# val. e-    ___ 
 

Vápnik 
 

# p+          ___ 
# e-                ___ 
# vrstiev  ___ 
# val. e-    ___ 
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PRACOVNÝ LIST:  PRVKY PERIODICKEJ TABUĽKY  PRVKOV 
 

Prvky periodickej tabuľky v našom telefóne  

Keď sa povie „kov a mobilný telefón“, vybaví sa mnohým ľuďom hliník, z ktorého sa vyrába zadný 

plášť mobilu, niektorým lítium ukryté v lítiových batériách. Málokto si uvedomí, že v mobile sa 

nachádzajú aj najlepšie vodiče elektrického prúdu – meď, striebro a zlato. V jednom mobile sa ukrýva 

asi 25 miligramov zlata a zhruba desaťkrát toľko striebra. V polovodičových súčiastkach je pôvodne 

používaný kremík dnes nahradzovaný inými prvkami ako je gálium a indium. Vzácnejší z týchto dvoch 

kovov, indium, má využitie ako oxid india. Spolu s cínom tvoria priehľadný a elektricky vodivý materiál, ten slúži ako 

povrchová vrstva v dotykových displejoch. Na výrobu mikrosúčiastok sú používané kovy niób a tantal. Dnešná elektronika 

sa nezaobíde bez lantanoidov, ktorým sa hovorí aj kovy vzácnych zemín, pre najnákladnejší proces oddelenia týchto prvkov 

od iných kovov a minerálov. Aj najmenej vyskytujúceho sa z nich, lutécia, je v zemskej kôre asi 200× viac než 

zlata. V reproduktoroch a v slúchadlách sa nachádzajú silné magnety vyrobené z neodýmu, prazeodýmu a dysprózia. 

Niektoré typy telefónnych displejov spoliehajú na luminiscenčné vlastnosti európia, gadolínia, terbia a yterbia.  Na leštenie 

displejov a skla sa používajú lantán, prazeodým ale hlavne cér. Vibračné telieska telefónov sa vyrábajú z neodýmu, 

prazeodýmu, terbia a dysprózia. 

Úloha 1. Vyznačte v texte názvy chemických prvkov a zapíšte ich značky do prázdnej periodickej 

tabuľky (pomôžte si Mendelejevovou periodickou sústavou prvkov): 

                  

                  

                  

                  

                  

  La                

  Ac                

 

 

 

Úloha 2. Z periodickej sústavy prvkov (vynechajte lantanoidy a aktinoidy) vypíšte názvy aspoň 5 prvkov: 

a. ktorých značky nekorešpondujú so slovenským názvom prvku (napr.: vodík – H) 
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b. ktorých slovenské názvy obsahujú príponu –ium, 

 

 

 

 

c. ktorých slovenské názvy neobsahujú príponu –ík ani –ium, 

 

 

 

 

Úloha 3. Naši predkovia v dávnych dobách priraďovali mená nebeských telies kovom, ktoré boli v tej dobe známe. Verilo 

sa dokonca, že nie je viac kovov, než planét. Nasledujúce priradenia sú zámerne nesprávne. Opravte ich:  

Jupiter – striebro   Merkúr – zlato    Mars – ortuť  

Venuša – olovo    Mesiac – meď    Saturn – cín  

Slnko – železo 

 

 
      https://joedubs.com/seven-alchemical-planets-week/ 
 

Jupiter  ______________________ Merkúr  _____________________ Mars   ______________________ 

Venuša   _____________________ Mesiac   _____________________ Saturn ______________________ 

Slnko    ______________________   

Úloha 4.  Vyhľadajte v periodickej tabuľke a vypíšte aspoň 5 prvkov, ktorých názov je odvodený od mena osôb. 

Napr: Fermium Fm E. Fermi 
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Úloha 5. ZOPAKUJTE SI: Napíšte znenie periodického zákona:  

 

 

Úloha 6. Doplňte, čo znamenajú údaje uvedené v periodickej tabuľke v okienku pri prvku: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úloha 7. Označte v nakreslenej periodickej tabuľke všetky skupiny a periódy číslami. 

 

 

                  

              X    

                  

Y                  

                  

  La                

  Ac                

 

              

              

Úloha 8. V tabuľke hore sú vyznačené dva prvky písmenami X, Y. Doplňte: 

a. Prvok X má v obale …………….……. vrstvy/vrstiev. Na poslednej vrstve, ktorú nazývame ………………… sa 

nachádza ………….. elektrónov. 

b. Prvok Y má v obale ………………..……. vrstvy/vrstiev. Na poslednej vrstve sa nachádza ………….. elektrónov. 

Je to prvok s protónovým číslom…….. 

 

 

 

3,5 

8O 
kyslík 

15,999 
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Úloha 9. Domáca úloha: Vzácne kovy v mobilnom telefóne 

Z úvodného textu doplňte do obrázka značky vzácnych kovov podľa ich využitia v telefóne: 

 

 

 

 

 

Na záver odpovedzte na otázky a získajte tak spätnú väzbu o vedomostiach a zručnostiach, ktoré ste riešením pracovného 

listu nadobudli: 

 samostatne s malou 
pomocou 

s výraznou 
pomocou 

Viem označiť periódy a skupiny v periodickej tabuľke.    

Uvediem príklad kovu, ktorému je priradená planéta.    

Vymenujem názvy aspoň 5 prvkov, ktorých názov je 
odvodený od mena osoby. 

   

Viem vysloviť periodický zákon.    

Viem, čo znamenajú údaje uvedené v periodickej tabuľke 
pri značke prvku. 

   

Viem určiť počet vrstiev a počet elektrónov na valenčnej 
vrstve atómu podľa polohy v periodickej tabuľke. 

   

Viem uviesť 5 príkladov prvkov, ktoré sa využívajú 
v mobilnom telefóne. 

   

 

Farebná obrazovka 

Reproduktor/mikrofón 

Batéria  

Vibračné zariadenie 

Sústava obvodov 

Leštenie skla 
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PRACOVNÝ LIST:  PERIODICKÁ TABUĽKA  PRVKOV  

SOM PRVOK V PSP?  

Otestujte sa: V časovom intervale 60 sekúnd vyškrtajte názvy, ktoré nie sú názvami 

prvkov:  

germánium uhlík amazónium ortuť gálium kryptón libérium oceľ draslík berýlium 

berkélium nobélium moratium horčík ródium helium xenón túlium honorárium 

kadmium fluór lantán rutherfordium lutécium kobalt kalgonit kalifornium chróm aktínium rénium neón sodík gymnázium 

adnauzium kranium erbium karbonit bór telúr zirkón austrium meď medium kopernícium samárium vodík gadolínium 

neptúnium titán cézium skandium technécium tantal hliník francium olovo seaborgium amerícium kyslík niób platina meď 

bronz plutónium byzantium striebro astát zirkónium tálium bárium válium polónium baktérium alanín ruténium eisteinium 

tórium fosfor cín belgium zlato indium volfrám bróm ópium argón trítium ultimátum selén zinok európium horčík vápnik 

radón lítium pentium antimón urán solárium kryptonit prazeodým ytrium milénium neodým geranium síra dysprózium 

železo bizmut irídium rubídium osmium arzenik protaktínium nikel curium rádium jód stadium canadium vanád 

mendelevium chlór pódium terbium tedium holmium planetárium molybdén hafnium dusík lawrencium yterbium silikón 

darwinium alimónium 

 

Našli ste ich 36? Nie? Nevadí! Ste predsa na začiatku spoznávania prvkov v periodickej tabuľke... Tak teda postupne, od 

začiatku:  

Úloha 1. Do nakreslenej periodickej tabuľky vpíšte/doplňte: 

a.  všetky skupiny a periódy číslami. 

b. značky prvkov skupín s triviálnym názvom: vzácne plyny, halogény, chalkogény, alkalické kovy, kovy 

alkalických zemín 

c. farebne vyznačenú skupinu prvkov nazývame ……………………………… 

d. vpísaná skupina prvkov Os, Ir, Pt je skupinou, ktorú nazývame ……………………………. 

e. umiestnenie kovov, polokovov a nekovov (farebne zakreslite rozdelenie tabuľky). 

 
 

                  

                  

                  

                  

                  

  La     Os Ir Pt         

  Ac                
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Úloha 2. V tabuľke vyfarbite (vždy inou farbou)prvky, ktoré označujeme: s-prvky, p-prvky, d-prvky, f-prvky  

a. Označte miesto v PSP, kde by patril prvok s elektrónovou konfiguráciou:      

• A – [He] 2s2 2p1                                        B – [Ar] 4s1  

• Q - [Kr] 5s2 4d10 5p5      R - [Ar] 4s2 3d7 

b. V tabuľke sú vyznačené prvky písmenami X, Y, Z. Napíšte ich skrátenú el. konfiguráciu: 

• X - ……………………………..........................…………………………..  

• Y - …………………………………..........................…………………….. 

• Z - …………………………………..........................…………………….. 

 

 

 

Úloha 3. Do tabuľky zakreslite šípkami smer nárastu  

a. elektronegativity atómov prvkov,  

b. atómových polomerov, 

c. nekovových vlastností 

 

 

 

              

              

                  

               X   

 Y                 

                  

     Z             

  La                

  Ac                
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Overte si svoje vedomosti: 

1. Na základe trendov v periodickej tabuľke vyberte z atómov: Li, Be, Mg, Na.  Vysvetlite svoj výber. 

a) Ktorý prvok má najnižšiu elektronegativitu? _________________________________ 

b) Ktorý prvok má najmenej typické vlastnosti kovu?  _________________________________ 

c) Ktorý z atómov je najväčší? _______________________________________  3b 

2. V každej dvojici zakrúžkujte atóm s väčšou elektronegativitou.   

a) Ca    Ga      b)  Li     Rb      c)  Cl    S             d)  Bi     As     4b  

3. Usporiadajte nasledujúce atómy prvkov od najmenšieho po najväčší, vysvetlite: C, O, Sn, Sr. 

   ___________   _________ __________ _________   3b 

4. Ktorá trojica prvkov II.A skupiny je správne usporiadaná podľa od najmenšieho atómového polomeru po 

najväčší? Označte . 

□ Ca, Mg, Be  □ Be, Mg, Ca  □ Ga, Ge, As  □ Sn, In, Sr 1b 

5. Ktorý zo vzácnych plynov má najmenší atómový polomer? Označte . 

□ radón  □ kryptón  □ neón  □ hélium 1b 

6. V každej dvojici zakrúžkujte atóm s s výraznejším kovovým charakterom.   

a)   Li    Be  b)   Ca    Se  c)  Fe   Os  d)  P     As 4b 

7. Označte nasledujúce výroky Pravdivý  alebo Nepravdivý  

a) Horčík má väčší atómový polomer ako sodík.    □ 

b) Fluór má výraznejšie kovové vlastnosti ako francium.   □ 

c) Síra má väčšiu elektronegativitu ako vápnik .    □ 

d) V tretej perióde majú nekovové prvky väčšie atómy ako kovové.  □ 

e) Kremík je polokov.       □ 

f) Je ťažšie odobrať elektróny Mg ako Cl.     □ 

g) Bróm je chalkogén.       □ 

h) Vzácne plyny sú p prvky.       □ 

i) Urán je kov.        □ 9b 
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8. Opravte chyby v skrátenej elektrónovej konfigurácii prvkov: 

a) Si  [He] 3s2 3p2        c)  N [He] 2s2 2p5      

b) Rb [Kr] 2s1           3b 

 

Hodnotenie:  28 – 25  výborný výkon 

  24 – 21  veľmi dobrý výkon, ale popracujte na nedostatkoch 

  20 – 14  pozorne si ešte raz prečítajte úlohy v pracovnom liste 

  13 –  9  je možné, že ste sa nesústredili pri riešení úloh v pracovnom liste? Požiadajte o pomoc! 

    8 – 0  dnes je to neúspech 
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PRACOVNÝ LIST:  PERIODICITA VLASTNOSTÍ PRVKOV  

Úloha 1. Spojte rovnou čiarou (vodorovne, zvisle alebo šikmo) 4 políčka v tabuľkách tak, aby boli pospájané prvky:  

a) IV.A skupiny, b) 4.periódy, c) VI.A skupiny, d) 3.periódy. Pracujte s informáciami na stránke 

https://www.schoolmykids.com/learn/periodic-table-of-elements/  alebo v papierovou formou PSP.  

a) 

Ne I F Ge 

Al P Pb Li 

Mo Si K Se 

C Te Kr Ti 

b) 

Na K H Pd 

Ne Ga Be Si 

P Ge Ta Ar 

Zr Cr Ru F 

c)  

B Rb Br Ag 

Na Fe Ga Ni 

Te S O Se 

Mg Zr He Os 

d) 

P I Nb Ne 

Au Ar Xe Zn 

Ta Si Al F 

Ba N Kr Na 

Komentár 1: 

PROTÓNOVÉ (ATÓMOVÉ) ČÍSLO 

 Protónové = atómové číslo  Z zodpovedá počtu protónov v jadre atómu tohto prvku. Rovnako zodpovedá aj počtu 

elektrónov v obale atómu. Atómy v základnom stave sú neutrálne častice (bez náboja). 

 Nukleónové = hmotnostné číslo A zodpovedá počtu častíc v jadre (neutrónov + protónov). Názov hmotnostné číslo 

je odvodené od toho, že jadro atómu predstavuje 99,9% hmotnosti celého atómu. 

                                     nukleónové číslo 

                                                                                                                                          prvok  

 

                                      protónové číslo  

Úloha 2. Doplňte do tabuľky chýbajúce údaje. Pracujte s informáciami na stránke 

https://www.schoolmykids.com/learn/periodic-table-of-elements/ alebo v papierovou formou PSP. 

Tab. 1 Prvky – ktoré informácie o prvkoch je možné vyčítať z PSP 

Názov 
prvku 

Protónové 
číslo 

Počet 
vrstiev 

Číslo 
periódy 

Číslo 
skupiny 

Počet 
valenčných 

e- 

bárium      

 50     

  6  I.B  

   3  5 
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Komentár 2: 

ATÓMOVÝ A IÓNOVÝ POLOMER  

Atómový polomer sa udáva ako polovica vzájomnej vzdialenosti stredov dvoch susedných  

atómov v molekule alebo kryštále spojených chemickou väzbou. Rozlišujeme polomery  

kovalentné, iónové a kovové. 

 

  atómový polomer molekuly H2 

 

Atómové polomery prvkov:  

- sa v periódach zľava doprava zmenšujú 

- v skupinách smerom zhora nadol rastú  

 

 

 

Iónový polomer je polomer nestlačiteľnej nabitej gule, ktorá 

zodpovedá zjednodušenej predstave iónu. Je potrebné poznamenať, 

že ak porovnávame polomery atómov a od nich odvodené ióny 

zistíme, že: 

- katióny sú vždy menšie ako príslušné atómy 

- anióny sú vždy väčšie ako príslušné atómy  

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1 Atómové polomery katiónov a aniónov 

Úloha 3. Z každej dvojice zakrúžkujte prvok s väčším atómovým polomerom. Pomôžte si napísaním rámčekovej schémy 

jednotlivých prvkov/iónov. 

a) Cl  Cl-  b)  Ga B c) O C d) Rb+ Rb  

Úloha 4. Zdôvodnite rozdielnu veľkosť atómových polomerov nasledujúcich dvojíc: 

 a) Ca Ge      b) Se Se2- 

a) .......................................................................................................................................................................................... 

b) .......................................................................................................................................................................................... 

Komentár 3: 

Ionizácia je proces, pri ktorom z elektroneutrálneho atómu vznikajú ióny.  

Ionizačná energia: označenie [ I ],  jednotka [kJ.mol-1] 

 

Definícia:  

Ionizačná energia je energia potrebná na odtrhnutie jedného mólu elektrónov  
z jedného mólu jednoatómových plynných atómov, prípadne iónov (z elektricky  
neutrálnych atómov vznikajú kladne nabité ióny – katióny). 

H H 
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Úloha 5. Zakrúžkujte prvok s najvyššou prvou ionizačnou energiou. Pracujte s informáciami na stránke 

https://www.schoolmykids.com/tools/periodic-table-trends/ . Zdôvodnite svoje tvrdenie. 

       

................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 

Úloha 6. Vyberte správne tvrdenie/tvrdenia o vzťahu medzi ionizačnou energiou berýlia a bóru. Pomôžte si  Obr. 2 na 

základe ktorého vidíte, že prvá ionizačná energia prvkov 2. periódy má stúpajúci charakter. 

 

Obr. 2  Hodnoty prvej ionizačnej energie v 2. perióde 

 

a) Berýlium má nižšiu ionizačnú energiu ako bór, pretože má nižšie protónové číslo. 

b) Berýlium má vyššiu ionizačnú energiu ako bór, pretože na valenčnej vrstve má plne obsadený s orbitál.  

c) Bór má vyššiu ionizačnú energiu ako berýlium, pretože má o jednu vrstvu elektrónov viac ako berýlium. 

d) Bór má nižšiu ionizačnú energiu ako berýlium, pretože v p orbitále má 1 elektrón. Na odštiepenie tohto elektrónu 

je potrebná nižšia energia ako na odštiepenie elektrónu z atómu berýlia.  

 

Komentár 4: 

Podľa počtu odtrhnutých mólov elektrónov z jedného mólu elektroneutrálnych atómov rozlišujeme prvú (I1), druhú (I2), 
tretiu (I3) atď. ionizačnú energiu.  

Prvá ionizačná energia I1 je energia potrebná na odtrhnutie prvého mólu elektrónov z jedného mólu atómov plynnom stave. 

Pre ionizačné energie platí závislosť: I1 < I2 < I3 < ...In 
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Úloha 7. Zdôvodnite, prečo alkalické kovy majú druhú ionizačnú energiu podstatne vyššiu ako je ich prvá ionizačná energia.  

Tab. 2 Prvé tri ionizačné energie atómu sodíka 

 

 

................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 

Komentár 5: 

Elektronegativita: označenie [ X ], bezrozmerná veličina, udáva sa v PSP 

Definícia:  

Elektronegativita je miera schopnosti atómu priťahovať spoločné elektróny (väzbový elektrónový pár).  

Atóm prvku s väčšou hodnotou elektronegativity má schopnosť priťahovať väzbový elektrónový pár, ak sa viaže s atómom 
prvku s menšou hodnotou elektronegativity.  

Úloha 8. Usporiadajte nasledujúce prvky od najnižšej po najvyššiu hodnotu elektronegativity. Pracujte s informáciami na 

stránke https://www.schoolmykids.com/tools/periodic-table-trends/ . 

        a) Ca, Mg, Sr                                             b) O, Ge, P                          c) As, Se, Ca 

    ........................................................   .........................................................    ..................................................... 

Úloha 9. Označte šípkou na väzbe, ktorý atóm viac priťahuje väzbové elektróny. Pracujte s informáciami na stránke 

https://www.schoolmykids.com/tools/periodic-table-trends/  a komentárom 5. 

a) Na         F 

b) H          O        H 

c) K        I 

d) Ag         Br  

e) Na         O         H 

Úloha 10. Zdôvodnite, prečo kryptón a xenón majú vysoké hodnoty elektronegativity a naopak hélium, neón, argón a radón 

nemajú elektronegatívnu povahu. Pracujte s informáciami na stránke 

https://www.schoolmykids.com/tools/periodic-table-trends/ .  

..................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................... 

Úloha 11. Určte pravdivosť nasledujúcich viet.  

          Pravdivý výrok      Nepravdivý výrok 

a) Fluór je prvok s najvyššou hodnotou elektronegativity.               P   N 

b) Alkalické kovy majú vysoké hodnoty elektronegativity.              P   N 

c) Čim je hodnota elektronegativity vyššia, tým atóm menej priťahuje elektróny.            P   N 

d) V rámci skupiny hodnota elektronegativity zhora nadol klesá.              P   N 

e) Prvky 18. skupiny majú najvyššie hodnoty elektronegativity.              P   N  

IONIZAČNÁ ENERGIA Na HODNOTA 

I1 495,8 kJ.mol−1 

I2 4 562 kJ.mol−1 

I3 6 910,3 kJ.mol−1 
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PRACOVNÝ LIST:  KOVALENTNÁ VÄZBA I 

Úloha 1. Každý atóm v základnom stave má rovnaký počet protónov a elektrónov, je teda nábojovo neutrálny. Prečo sa 

atómy zlučujú? Prečo tvoria väzby s inými atómami? Pozrite si animáciu zlučovania dvoch atómov vodíka H 

dostupnú pod názvom Covalent Bond in Hydrogen I na stránke: 

http://www.middleschoolchemistry.com/multimedia/chapter4/lesson4#covalent_bond_hydrogen_animation 

a odpovedajte na otázky. 

1. Na základe animácie a Obr. 1 stručne popíšte priebeh vzniku kovalentnej väzby medzi 2 atómami vodíka. 

 

Obr. 1 Priebeh vzniku kovalentnej väzby medzi atómami vodíka 

................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 

2. Koľkými elektrónmi je tvorená kovalentná väzba? ........................................................................................................ 

3. Prečo je molekula vodíka stabilnejšia ako 2 individuálne atómy vodíka?  

................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 

Úloha 2. Nasledujúcim postupom prakticky overte priebeh elektrolýzy. 

Pomôcky a chemikálie: 

• 9 V monočlánok (batéria) 

• 2 ceruzky zastrúhané na oboch koncoch 

• 2x prepojovací kábel so zúbkovými svorkami na 

oboch koncoch 

• kadička 

• lepiaca páska 

• voda z vodovodu 

 Postup: 

1. Umiestnite 9 V monočlánok (batériu) medzi 2 ceruzky, ktoré sú zastrúhané na oboch koncoch. 

2. Batériu pripevnite lepiacou páskou ku ceruzkám, ako je zobrazené na Obr. 2. 

3. Kadičku naplňte do ½ vodou z vodovodu. 

4. Prepojovací kábel so zúbkovou svorkou pripevnite na jednom konci ku koncovke 

(kolíčku) batérie a druhý koniec kábla pripevnite k jednému koncu ceruzky. 

5. Rovnako spojte aj druhú koncovku batérie s druhou ceruzkou (viď Obr. 2). 

6. Opačné konce ceruziek ponorte do vody v kadičke a sledujte priebeh reakcie. 

Obr. 2 Elektrolýza vody 
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Úloha 3. Napíšte vlastné pozorovanie z priebehu elektrolýzy a odpovedzte na otázky. 

................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 

1. Čo ste pozorovali pri elektrolýze vody na koncoch ceruziek?  

................................................................................................................................................................................................ 

2. Vznikali na koncoch oboch ceruziek bublinky rovnako rýchlo?  

................................................................................................................................................................................................ 

3. Boli vznikajúce bublinky rovnako veľké a vznikali v rovnakom množstve? 

................................................................................................................................................................................................ 

4. Z akých atómov je tvorená molekula vody? Aké je ich pomerné zastúpenie v molekule vody? 

................................................................................................................................................................................................ 

5. Aký typ chemických väzieb sa nachádza medzi atómami v molekule vody? 

................................................................................................................................................................................................ 

Úloha 4. Popíšte chemické väzby vznikajúce medzi atómami v molekule vody – odpovedzte na otázky. 

1. Zapíšte elektrónovú konfiguráciu atómu vodíka rámčekovým diagramom. Koľko nespárených elektrónov sa 

nachádza na valenčnej vrstve atómu vodíka? 

................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 

2. Koľko kovalentných väzieb môže vytvoriť atóm vodíka s iným atómom? ...................................................................... 

3. Zapíšte elektrónovú konfiguráciu atómu kyslíka rámčekovým diagramom. Koľko nespárených elektrónov sa 

nachádza na valenčnej vrstve atómu kyslíka? 

................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 
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4. Koľko kovalentných väzieb môže vytvoriť atóm kyslíka s iným atómom? ...................................................................... 

5. Na základe obrázkov stručne popíšte priebeh vzniku kovalentnej väzby v molekule vody. 

    

 

 

Obr. 3 Vznik kovalentných väzieb v molekule vody 

................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 

6. Koľko kovalentných väzieb sa vytvorilo v molekule vody? ............................................................................................. 

Úloha 5. Vyplňte sebahodnotiaciu kartu žiaka. 

 

Vyznač krížikom, do akej miery súhlasíš s uvedeným výrokom Bez pomoci S pomocou 
S výdatnou 
pomocou 

Viem vysvetliť prečo sa elektroneutrálne atómy vodíka spájajú za 
vzniku molekuly H2.   

   

Viem vysvetliť chemickú podstatu kovalentnej väzby.     

Poznám podmienky vzniku kovalentnej chemickej väzby medzi 
atómami.  

   

Viem uskutočniť experiment rozkladu vody elektrickým prúdom.     

Viem vysvetliť ako vznikajú kovalentné väzby v molekule vody.    
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PRACOVNÝ LIST:  KOVALENTNÁ VÄZBA II 

Úloha 1. Vyplňte nasledujúcu tajničku 

 

 

1. Príťažlivé sily medzi atómami v 

molekule 

2. Väzba sprostredkovaná jedným 

väzbovým párom  

3. Pri chemickej väzbe dochádza k jej 

zväčšeniu v priestore medzi atómovými 

jadrami. Elektrónová.. 

4. Energia potrebná na rozštiepenie 

chemickej väzby 

5. Vzdialenosť zlúčených atómov v 

molekule 

6. Určuje počet kovalentných väzieb 

ktorými sa atóm daného prvku viaže v 

molekule 

 

 

Úloha 2. Aplikujte poznatky o vzniku kovalentnej väzby na iné atómy – odpovedzte na nasledujúce otázky.  

a) Zapíšte skrátenú elektrónovú konfiguráciu atómu kyslíka rámčekovou schémou. Koľko nespárených elektrónov sa 

nachádza na valenčnej vrstve atómu kyslíka? 

 

 

 

 

 

b) Napíšte koľko kovalentných väzieb sa tvorí medzi atómami v molekule O2.  

 

 

c) Zapíšte skrátenú elektrónovú konfiguráciu atómu dusíka N rámčekovou schémou. Koľko nespárených elektrónov sa 

nachádza na valenčnej vrstve atómu dusíka?  

 

 

 

 

d) Napíšte koľko kovalentných väzieb sa tvorí medzi atómami v molekule N2.  
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e) Koľko kovalentných väzieb môže vytvárať atóm fluóru F? Zdôvodnite prečo. 

................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 

Úloha 3. Kovalentná väzba má niekoľko podôb. Na základe rozdielu elektronegativít prvkov, rozlišujeme kovalentné väzby 

nepolárne, polárne a iónové. Nepolárne väzby majú rozdiel elektronegativít Δχ≤0,4. Polárne väzby majú rozdiel 

elektronegativít Δχ=0,4 – 1,7. Iónové väzby majú rozdiel elektronegativít Δχ≥1,7. 

Určte, aká väzba sa nachádza v nižšie uvedených molekulách. 

H2O 

 

NaCl 

 

Br2 

 

Úloha 4. Viete, že kovalentná väzba vzniká interakciou medzi atómami, vždy medzi dvoma nespárenými elektrónmi. Avšak 

kovalentná väzba má viacero podôb. Jeden z typov kovalentnej väzby je koordinačná väzba. Príkladmi molekúl 

s koordinačnou väzbou sú napr. katióny NH4
+ a H3O+. Pokúste sa zakresliť rámčekovou schémou skrátené 

elektrónové konfigurácie atómov v týchto zlúčeninách. 

a) NH3 + H+ 

N
+

H

H

H

HN

H

H
H

+ H
+

 

 

 

 

 

 

 

b) H2O + H+  

O
+

H

H

H

O
H

H

+ H
+
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Úloha 5. Vlastnými slovami vysvetlite rozdiel medzi kovalentnou väzbou v molekule vody a koordinačnou väzbou 

v molekule oxóniového katiónu. Zamyslite sa a napíšte, ako s koordinačnou väzbou súvisia pojmy akceptor 

(príjemca) a donor (darca) voľného elektrónového páru.  

................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 

Úloha 6. Na základe predchádzajúcich úloh sa pokúste formulovať záver. Doplňte nasledovný text. Pomôžu Vám 

slová/slovné spojenia z Úlohy 1. 

Molekuly vznikajú na základe prítomnosti istých súdržných síl medzi 1................................ . Tieto sily vo všeobecnosti 

nazývame 2..................................... ................................ . Pri vzniku kovalentných väzieb dochádza k prekrytiu 

3............................... .............................. viazaných atómov a k spárovaniu dvoch nespárených 4............................................ . 

Atómy, ktoré tvoria molekulu, spoločne zdieľajú jeden alebo viac (väzbových) 5............................................... 

............................... tak, aby každý z interagujúcich atómov dosiahol 6............................................. ........................................ 

atómu najbližšieho vzácneho plynu. Počet kovalentných väzieb, ktorými sa atóm daného prvku viaže v molekule, určuje 

jeho 7....................................... . Napríklad, atóm kyslíka je v molekule O2, dvojväzbový a atóm dusíka v molekule N2 je 

8........................................................ . Násobnosť väzby je definovaná ako počet zdieľaných väzbových párov medzi dvomi 

9......................................... . 

10..................................................... väzba je typ kovalentnej väzby, pričom jeden atóm poskytuje voľný 

11....................................... ..........................., je tzv. darca 12(....................................). Druhý atóm je tzv. príjemca 

13(.....................................) voľného 14............................................... .........................., ktorý disponuje voľným orbitálom. 
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Úloha 7. Vyplňte sebahodnotiacu kartu žiaka. 

Vyznač krížikom, do akej miery súhlasíš s uvedeným výrokom Bez pomoci S pomocou 
S výraznou 
pomocou 

Viem zakresliť skrátenú elektrónovú konfiguráciu rámčekovou schémou.      

Viem vysvetliť chemickú podstatu kovalentnej väzby.     

Poznám podmienky vzniku kovalentnej chemickej väzby medzi atómami.     

Viem porovnať kovalentnú a koordinačnú väzbu.    

Viem vysvetliť ako vznikajú kovalentné väzby v molekule vody.    

Viem určiť na základe elektrónovej konfigurácie atómov prvkov, koľko 
kovalentných väzieb vytvárajú. 

   

Viem zdôvodniť, prečo sa vzácne plyny zlučujú len výnimočne.    
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PRACOVNÝ LIST:  IÓNOVÁ VÄZBA  

Úloha 1. Sledujte priebeh chemickej reakcie vo videu a zapíšte reakciu sodíka s chlórom. Pomenujte produkty tejto reakcie. 

Na základe rozdielu elektronegativít určte, aký typ väzby sa nachádza vo výslednom produkte 

................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 

Úloha 2. Na obrázku je znázornený elektroneutrálny atóm sodíka a atóm chlóru. Doplňte chýbajúce údaje pod obrázkom. 

Zapíšte elektrónovú konfiguráciu oboch atómov. Pomocou rámikovej schémy zakreslite valenčnú vrstvu oboch 

atómov. 

 

 

 

 

 

Elektrónová konfigurácia a rámiková schéma oboch atómov: 

  

Počet protónov:  ……… 

Počet elektrónov:  ……… 

Počet elektrónov na valenčnej vrstve:  ……… 

Počet protónov:  ……… 

Počet elektrónov:  ……… 

Počet elektrónov na valenčnej vrstve:  ……… 
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Úloha 3. Pri vzniku iónovej väzby dochádza počas reakcie k prechodu jedného elektrónu z valenčnej vrstvy sodíka do 

valenčnej vrstvy chlóru. Doplňte chýbajúce údaje a podčiarknite správnu možnosť v tabuľkách pod obrázkami. 

Zapíšte elektrónovú konfiguráciu oboch atómov. Pomocou rámikovej schémy zakreslite valenčnú vrstvu oboch 

atómov. 

    

 

Elektrónová konfigurácia a rámiková schéma oboch iónov: 

 

 

 

 

 

Úloha 4. Vlastnými slovami, stručne charakterizujte podstatu iónovej väzby. 

................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................  

Úloha 5. Pomocou lupy pozorujte kryštáliky kuchynskej soli na tmavom podklade. Aký majú tvar? 

................................................................................................................................................................................................ 

Úloha 6. Pomocou modelov vytvorte molekulu NaCl.  Vytvorte vrstvu o rozmere 4 x 4 ióny. Vytvorenú vrstvu si načrtnite. 

Náčrt  iónovej vrstvy: 

 

 

 

 

 

Ión sodíka: 

Značka vzniknutej častice: ……… 

Náboj vzniknutej častice: ……… 

Počet protónov: ……… 

Počet elektrónov: ……… 

Počet elektrónov na valenčnej vrstve: ……… 

Atóm sodíka prijal/odovzdal elektrón, pričom  získal 

kladný/ záporný celkový náboj a stal sa z neho sodný 

katión/anión. Priebeh tejto reakcie môžeme zapísať 

rovnicou:  

………………………………………………………………………………. 

 

Ión chlóru: 

Značka vzniknutej častice:  ……… 

Náboj vzniknutej častice:  ……… 

Počet protónov:  ……… 

Počet elektrónov:  ……… 

Počet elektrónov na valenčnej vrstve:  ……… 

Atóm chlóru  prijal/odovzdal elektrón, pričom  získal 

kladný/záporný celkový náboj a stal sa z neho 

chloridový katión/anión. Priebeh tejto reakcie 

môžeme zapísať rovnicou:  

………………………………………………………………………………. 
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Úloha 7. Prečo majú kryštály NaCl takýto tvar? Odôvodnite na základe vytvoreného modelu 

................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 

Úloha 8. Prečo sú iónové zlúčeniny krehké? Svoje tvrdenie odôvodnite na základe vytvoreného modelu 

................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................  

Úloha 9. Sledujte priebeh reakcie na videu. Zapíšte reakciu vápnika s chlórom a pomenujte produkty tejto reakcie. 

................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 

Úloha 10. Ku každej zlúčenine doplňte chýbajúce údaje, podčiarknite správnu možnosť v tabuľkách, zapíšte elektrónovú 

konfiguráciu atómov a zakreslite ich valenčnú vrstvu podľa rámikovej schémy. 

Chlorid vápenatý 

 

Elektrónová konfigurácia a rámiková schéma oboch iónov: 

  

Celkový počet prenesených elektrónov: ……… 

Atóm vápnika prijal/odovzdal jeden/viac elektrón(ov), pričom  získal kladný/záporný celkový náboj a stal sa z neho 

vápenatý katión/anión. Priebeh tejto reakcie môžeme zapísať rovnicou:  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Každý atóm chlóru prijal/odovzdal jeden/viac elektrón(ov), pričom  získal kladný/záporný celkový náboj a stal sa z 

neho chloridový katión/anión. Priebeh tejto reakcie môžeme zapísať rovnicou: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Úloha 11. Vyplňte sebahodnotiaciu kartu žiaka. 

Vyznačte krížikom, do akej miery súhlasíte s uvedeným 
výrokom. 

Bez pomoci S pomocou 
S výdatnou 
pomocou 

Viem vysvetliť rozdiel medzi kovalentnou a iónovou väzbou. 
   

Poznám chemickú podstatu vzniku iónovej väzby.  
   

Pomocou rámikovej schémy viem znázorniť vznik katiónu a 
aniónu z elektroneutrálneho atómu.  

   

Dokážem uviesť príklady zlúčenín s iónovou väzbou. 
   

Viem popísať priestorové usporiadanie iónov v iónovej zlúčenine.  
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PRACOVNÝ LIST:  ZÁKON ZACHOVANIA HMOTNOSTI  

Úloha 1. Napíšte stavové rovnice reakcií: a) železa s kyselinou sírovou, b) železa s roztokom síranu meďnatého. 

a) ................................................................................................................................................................................................. 

b) ................................................................................................................................................................................................. 

Úloha 2. Napíšte svoj predpoklad. Aký bude vzťah medzi hmotnosťou východiskových látok a produktov reakcií z Úlohy 1?  

a) ................................................................................................................................................................................................. 

b) ................................................................................................................................................................................................. 

Úloha 3. Prakticky overte priebeh oboch reakcií. Sledujte zmenu hmotnosti východiskových látok a produktov. 

Pomôcky: 

• notebook/počítač s programom LoggerPro 

• digitálne váhy  

• 250 ml kadička 

• odmerný valec 

Chemikálie: 

• 5% H2SO4 (15 ml) 

• 10% CuSO4 (15 ml) 

• 2 x 2,5 g železné piliny 

Postup práce:  

1. V notebooku zapnite počítačový program LoggerPro. K notebooku pripojte digitálne váhy. 

2. Zvoľte „Experiment → „Sběr dát“ a čas merania nastavte na 360 s. 

3. Na váhy položte prázdnu kadičku. Pripravte si 2,5 g železných pilín a 15 ml 10% roztoku CuSO4. 

4. Zapnite Zber dát. Do kadičky dajte železné piliny. Po 10 s pridajte roztok síranu meďnatého. 

5. Sledujte priebeh reakcie a zmenu hmotnosti. Po ukončení reakcie uložte meranie v záložke „Experiment → 

„Uchovat poslední meraní)“. 

6. Na váhy položte prázdnu kadičku. Pripravte si 2,5 g železných pilín a 15 ml 5% H2SO4. 

7. Zapnite Zber dát. Do kadičky dajte železné piliny. Po 10 s pridajte kyselinu sírovú. 

8. Sledujte priebeh reakcie a zmenu hmotnosti. Po ukončení reakcie uložte meranie v záložke „Experiment → 

„Uchovat poslední meraní)“. 

Úloha 4. Navrhnite tabuľku s nameranými údajmi z grafu tak, aby bol viditeľný vzťah medzi hmotnosťou východiskových 

látok a produktov oboch reakcií.  
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Úloha 5. Vypočítajte hmotnosť produktov oboch reakcií. Porovnajte ju s údajmi vo vašej tabuľke. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úloha 6. Sformulujte záver. Napíšte 10 – 15 viet, kde zhrniete rozdiel medzi reakciou železa s kyselinou sírovou a železa 

s roztokom síranu meďnatého, ako sa menila hmotnosť počas chemických reakcií.  

..................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................... 
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PRACOVNÝ LIST:  EXOTERMICKÉ A  ENDOTERMICKÉ REAKCIE 

Úloha 1. Prečítajte si text a odpovedzte na otázky.  

Vrecúška s okamžitým chladivým alebo hrejivým účinkom (obr. 1) sa aktivujú stlačením 

vnútorného priestoru v balení. Tým prebehne  chemická reakcia, ktorou sa obal vrecúška 

stane chladivým alebo hrejivým.  

Obsah chladivého vrecúška tvorí voda a niektorá z látok – dusičnan amónny, dusičnan 

vápenatý, chlorid amónny, močovina. 

Obsah hrejivého vrecúška tvorí voda a niektorá z látok – síran horečnatý, chlorid vápenatý. 

Otázky: 

1. Vysvetlite rozdiel medzi exotermickou a endotermickou reakciou. 

2. Určte, ktorý typ reakcie (exotermická alebo endotermická) sa používa na výrobu 

chladivého a hrejivého vrecúška.  

3. Uveďte konkrétne príklady z bežného života, kde by sa tieto vrecúška dali 

použiť. 

Úloha 2. Predstavte si, že máte overiť jednorazové vrecúška s okamžitým chladivým a hrejivým účinkom. Vrecúška obsahujú 

roztok a pevnú látku, ktoré po reakcii poskytujú požadovaný účinok: 

                  obsah 1. vrecúška tvorí ocot a sóda bikarbóna, 

                  obsah 2. vrecúška tvorí roztok sódy bikarbóny a chlorid vápenatý.  

                  Pokúste sa odhadnúť, ktorý účinok sa prejaví po reakcii vo vrecúškach. Podčiarknite svoj predpoklad:  

a) prvé vrecúško s chladivým/hrejivým účinkom, 

b) druhé vrecúško s chladivým/hrejivým účinkom. 

Úloha 3. Overte prakticky tepelné zmeny pri chemických reakciách a odpovedzte na otázky. 

Pomôcky: 3 kadičky (250 cm3), 2 odmerné valce (50 cm3), odmerná banka (50 cm3), 2 teplomery, 2 lyžičky, tyčinka, zátka, 

                   váhy 

Chemikálie: ocot, sóda bikarbóna (hydrogenuhličitan sodný), chlorid vápenatý (bezvodý), voda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Postup práce:  

1. Nalejte 20 cm3 octu do prvej kadičky.  

2. Odmerajte a zapíšte začiatočnú teplotu t1 do tabuľky 1. 

Obr. 4   Chlorid vápenatý Obr. 2   Ocot Obr. 3   Sóda bikarbóna 

Obr. 1   Vrecúška s okamžitým 
            chladivým a 

             hrejivým účinkom 
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3. Nasypte ½ lyžičky sódy bikarbóny a pozorujte chemickú reakciu. 

4. Počkajte, kým sa ustáli teplota na teplomere. Odčítajte a zapíšte konečnú 

teplotu t2 do tabuľky 1. 

5. Určte Δt a napíšte typ reakcie do tabuľky 1.  

6. Pripravte 50 cm3 10 % roztoku sódy bikarbóny. 

7. Nalejte 20 cm3 roztoku sódy bikarbóny do druhej kadičky. 

8. Odmerajte a zapíšte začiatočnú teplotu t1 do tabuľky 1. 

9. Nasypte ½ lyžičky chloridu vápenatého a pozorujte chemickú reakciu. 

10. Počkajte, kým sa ustáli teplota na teplomere. Odčítajte a zapíšte konečnú 

teplotu t2 do tabuľky 1. 

11. Určte Δt a napíšte typ reakcie do tabuľky 1.  

 

Tabuľka 1 

 

 

 

 

Pozorovanie: 

1. Čo ste pozorovali po nasypaní sódy bikarbóny do octu? 

....................................................................................................................................................................................... 

2. Ako sa zmenila teplota po reakcii octu so sódou bikarbónou? 

....................................................................................................................................................................................... 

3. Čo ste pozorovali po nasypaní chloridu vápenatého do roztoku sódy bikarbóny? 

....................................................................................................................................................................................... 

4. Ako sa zmenila teplota po reakcii roztoku sódy bikarbóny s chloridom vápenatým? 

....................................................................................................................................................................................... 

5. Ktorý plyn sa uvoľňoval pri obidvoch reakciách? 

....................................................................................................................................................................................... 

6. Potvrdili sa Vaše predpoklady z úlohy 2?  

....................................................................................................................................................................................... 

Úloha 4. Napíšte stavové rovnice obidvoch sledovaných reakcií a určte v nich stechiometrické koeficienty. 

 kyselina octová + sóda bikarbóna (hydrogenuhličitan sodný) → octan sodný + voda + oxid uhličitý 

 .................................................................................................................................................................................................... 

 sóda bikarbóna + chlorid vápenatý → uhličitan vápenatý + chlorid sodný + voda + oxid uhličitý  

  ................................................................................................................................................................................................... 

 

Reakcia t1 

začiatočná 

teplota 

[°C] 

t2 

konečná 

teplota 

[°C] 

Δt 

[°C] 

exotermická/ 

endotermická 

reakcia 

ocot a sóda bikarbóna     

sóda bikarbóna (roztok) 

a chlorid vápenatý (bezvodý) 
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Zopakujte si! 

Uvoľnené alebo spotrebované teplo sa pri reakciách prebiehajúcich pri konštantnom tlaku vyjadruje pomocou zmeny 

entalpie produktov a reaktantov (ΔH = HP – HR).  

Úloha 5. Grafy A a B (obr. 5) znázorňujú zmenu entalpie látok počas endotermických a exotermických reakcií. Upravte 

správne tvrdenia o priebehu exotermických a endotermických reakcií (prečiarknite to, čo do vety nepatrí). 

Graf A znázorňuje priebeh exotermickej/endotermickej reakcie. Entalpia produktov je väčšia/menšia ako entalpia 

reaktantov. ΔH>0/ΔH<0 

Graf B znázorňuje priebeh exotermickej/endotermickej reakcie. Entalpia produktov je väčšia/menšia ako entalpia 

reaktantov. ΔH>0/ΔH<0  

 
 

Úloha 6. Rozdeľte nasledujúce chemické reakcie na exotermické a endotermické: horenie dreva, fotosyntéza, hasenie 

páleného vápna, dýchanie, reakcia horčíka s kyslíkom, výroba železa vo vysokej peci, výroba páleného vápna, 

reakcia sodíka s vodou, rozklad manganistanu draselného, reakcia dusíka s kyslíkom, reakcia kyseliny 

chlorovodíkovej a hydroxidu sodného, varenie 

Exotermické reakcie Endotermické reakcie 

  

  

  

  

  

  

 

Obr. 5    Zmeny entalpie látok počas exotermických a endotermických reakcií 
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PRACOVNÝ LIST:  ENERGETICKÉ ZMENY PRI CHEMICKÝCH REAKCIÁCH  
Už viete, že existujú procesy, pri ktorých sa teplo uvoľňuje a pri niektorých sa naopak spotrebuje.  

Úloha 1. Prakticky overte priebeh reakcií, pri ktorých sa teplo spotrebuje/uvoľňuje. 

Pomôcky a chemikálie: 

• kadička a lyžička 

• tablety na odstránenie vlhkosti 

• sóda bikarbóna 

• roztok kyseliny citrónovej 

• voda 

 Postup práce: 

1. Do kadičky si nalejeme vodu, pridáme pol lyžičky sódy bikarbóny a rozdrvenú tabletu na odstránenie vlhkosti 

2. V druhej kadičke zmiešajte pol lyžičky sódy bikarbóny a 10 ml kyseliny citrónovej. 

Úloha 2. Odpovedajte na nasledujúce otázky: 

a) Ak chytíte kadičky do rúk, cítite, že sa zmenila ich teplota? Ak áno, napíšte ako. 

................................................................................................................................................................................................ 

b) Predpona exo- znamená von, predpona endo- znamená do. Slovo termický znamená  tepelný, súvisiaci s termikou 

(odbor zaoberajúci sa teplom a tepelnými javmi). Pomocou týchto slov skúste nazvať nasledujúce reakcie a priradiť 

im príklady z úlohy 1: 

reakcie, pri ktorých sa teplo uvoľňuje - ................................................................................................................................... 

reakcie, pri ktorých sa teplo spotrebuje - ............................................................................................................................... 

Úloha 3. Preskúmajte teplotné zmeny chemickej reakcie kyseliny chlorovodíkovej s horčíkom pomocou počítačom 

podporovaného experimentu. 

a) Napíšte chemickú reakciu kyseliny chlorovodíkovej s horčíkom. 

................................................................................................................................................................................................  

Pomôcky: 

• počítač, interfejs,  

• teplotný senzor 

• kadička (V=250 ml) 

• polystyrénový pohárik 

• odmerný valec (V=50 ml) 

• kovová lyžička  

Chemikálie 

• HCl (w = 0,05) 

• práškový horčík 

 

Počas celej doby dbajte na bezpečnosť a ochranu zdravia a  majte nasadené chemické ochranné okuliare. 
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Obr. 1 Aparatúra 

Postup:  

1. Vložte polystyrénový pohár do 250 ml kadičky podľa Obr.1 

2. Odmerajte 40 ml roztoku HCl a dajte ho do polystyrénového pohára. Do roztoku HCl dajte senzor teploty.  

3. Pripojte senzor teploty k interfejsu, ktorý je prepojený s počítačom. 

4. Pripravte si za malú kovovú lyžičku práškového horčíka. 

5. Spustíte meranie. Po 20s pridajte do roztoku HCl malú yžičku práškového horčíka. 

6. Zaznamenávajte dáta, až kým nedosiahnete maximálnu teplotu a teplota už začne klesať. 

Zastavte meranie. 

7. Uložte priebeh zaznamenaných dát do pamäte. Graf si prekreslite do pracovného listu 

8. Pomocou štatistických údajov grafu zapíšte do tabuľky 1 minimum ako počiatočnú teplotu 

a maximum ako koncovú teplotu a vyberte správne tvrdenie  

 

Tabuľka 1 Namerané a doplnené hodnoty reakcie kyseliny chlorovodíkovej a práškového horčíka 

 Kyselina chlorovodíková a horčík 

Začiatočná teplota t1 °C 

Koncová teplota t2 °C 

Zmena teploty t (t = t2 – t1) °C 

Teplota produktov je vyššia/nižšia ako teplota reaktantov 

Reakcia  exotermická/endotermická 

Teplo sa uvoľňuje/spotrebuje 

 

 

Graf 1 Priebeh reakcie kyseliny chlorovodíkovej a práškového horčíka 

Úloha 4. Preskúmajte teplotné zmeny chemickej reakcie kyseliny citrónovej s jedlou sódou pomocou počítačom 

podporovaného experimentu. 

a) Chemická reakcia bude prebiehať podľa chemickej rovnice. 

H3C6H5O7(aq) + 3 NaHCO3(s) ⎯ → ⎯  3 CO2(g) + 3 H2O(l) + Na3C6H5O7(aq) 

 

 

 

0

1

0 1
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Pomôcky 

•  počítač, interfejs, teplotný senzor  

• kadička (V=250 ml) 

• polystyrénový pohárik, plastová lyžička 

• odmerný valec (V=50 ml) 

 

Chemikálie: 

• kyselina citrónová  (w = 0,30) 

• jedlá sóda  

     Postup: 

1. Vložte polystyrénový pohár do 250 ml kadičky podľa obrázku č.1. Odmerajte  40 ml roztoku kyseliny citrónovej 

a dajte ho do polystyrénového pohára. Do roztoku kyseliny citrónovej dajte senzor teploty.  

2. Pripojte senzor teploty k interfejsu. Pripravte si plastovú lyžičku jedlej sódy.  

3. Spustíte záznam grafu. Po 20 sekundách pridajte do roztoku  kyseliny citrónovej lyžičku jedlej sódy. 

4. Zaznamenávajte dáta, až kým nedosiahnete minimálnu teplotu a teplota už začne rásť. Zastavte meranie. 

9. Záznam dát uložte. Graf si prekreslite do pracovného listu. Pomocou štatistických údajov grafu zapíšte do 

tabuľky 2 maximum ako počiatočnú teplotu a minimum ako koncovú teplotu vyberte správne tvrdenie  

 

Tabuľka 2 Namerané a doplnené hodnoty reakcie kyseliny citrónovej a sódy bikarbóny 

 Kyselina citrónová a jedlá sóda 

Začiatočná teplota t1 °C 

Koncová teplota t2 °C 

Zmena teploty t (t = t2 – t1) °C 

Teplota produktov je vyššia/nižšia ako teplota reaktantov 

Reakcia exotermická /  endotermická 

Teplo sa uvoľňuje/spotrebuje 

 

 

Graf 2 Priebeh reakcie kyseliny citrónovej a sódy bikarbóny 

Je rozdiel medzi teplom a teplotou. Teplo=tepelná energia je vnútorná energia, ktorú teleso príjme, alebo ju odovzdá 

inému telesu pri tepelnej výmene. Teplota je stav telesa, ktorý opisuje kinetickú energiu častíc.  

Teplo reakcie (Q) sa určuje ako rozdiel entalpie produktov reakcie a entalpie reaktantov reakcie.  

Entalpiu (H) môžeme zjednodušene chápať ako tepelný obsah látky. Rozdiel (zmenu) entalpie produktov a reaktantov 

označujeme H, vyjadrujeme ju v jednotkách kJ·mol-1 

Q=H H = entalpia produktov – entalpia reaktantov 

0

1

0 1
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Úloha 5. Preskúmajte teplotné zmeny pozmenenej chemickej reakcie kyseliny chlorovodíkovej s horčíkom pomocou 

počítačom podporovaného experimentu. 

Pomôcky: 

• počítač, interfejs,  

• teplotný senzor 

• kadička (V=250 ml) 

• polystyrénový pohárik 

• odmerný valec (V=50 ml) 

• kovová lyžička 

 

 

 

 

Chemikálie 

• HCl (w = 0,05) 

• práškový horčík 

Postup:  

1. Postupujte presne podľa postupu v úlohe 3, ale namiesto 40 ml HCl pridajte 20 ml roztoku HCl a namiesto 

lyžičky práškového horčíka pridajte polovičku lyžičky práškového horčíka. 

 

Tabuľka 3 Namerané a doplnené hodnoty reakcie kyseliny chlorovodíkovej a práškového horčíka 

 Kyselina chlorovodíková a horčík 

Začiatočná teplota t1 °C 

Koncová teplota t2 °C 

Zmena teploty t (t = t2 – t1) °C 

Úloha 6. Zakrúžkujte správnu možnosť. 

a) Reakcia kyseliny chlorovodíkovej a práškového horčíka je exotermická, pretože entalpia produktov je väčšia/menšia 

ako entalpia reaktantov a H je </> ako 0 

b) Reakcia kyseliny citrónovej a sódy bikarbóny je endotermická, pretože entalpia produktov je väčšia/menšia ako 

entalpia reaktantov a H je </> ako 0 

Úloha 7. Porovnajte výsledky experimentu z úlohy 3 a výsledky experimentu z úlohy 5 

a) V čom sa odlišoval postup v jednotlivých experimentoch? 

.....................................................................................................................................................................................................  

b) V čom sa odlišovali zmeny teplôt v jednotlivých experimentoch? 

..................................................................................................................................................................................................... 

c) Aký záver môžeme z týchto dvoch zistení vyvodiť? 

.....................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 
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Úloha 8. Vyplňte nasledujúcu tabuľku 

Označte krížikom možnosť, ktorá vyjadruje Váš súhlas s uvedenými 
tvrdeniami. 

áno čiastočne nie 

Viem vysvetliť rozdiel medzi exotermickými a endotermickými reakciami    

Viem vymenovať príklady exotermických reakcií    

Viem vymenovať príklady endotermických reakcií    

Viem uskutočniť pokus na overenie tepelných zmien pri chemických reakciách    
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PRACOVNÝ LIST:  FAKTORY OVPLYVŇUJÚCE RÝCHLOSŤ CHEMICKÝC H 

REAKCIÍ 

Úloha 1. Po nasypaní sódy bikarbóny do octu  začne prebiehať chemická reakcia. Napíšte stavovú rovnicu tejto reakcie a 

určte v nej stechiometrické koeficienty. 

kyselina octová + sóda bikarbóna (hydrogenuhličitan sodný) → octan sodný + voda + oxid uhličitý 

..................................................................................................................................................................................................... 

Úloha 2. Napíšte do tabuľky 1, ktorý faktor ovplyvňuje rýchlosť reakcie octu so sódou bikarbónou. 

Tab. 1  Faktory, ktoré ovplyvňujú rýchlosť reakcie octu so sódou bikarbónou  

reaktant  reaktant  Ktorý faktor ovplyvňuje reakciu? 

a) 1 g sódy bikarbóny (prášok) 20 cm3 octu  

5 cm3 octu + 15 cm3 vody 

b) 1 g sódy bikarbóny (prášok) 20 cm3 octu  (reakčná sústava ponorená do 

vodného kúpeľa  – voda/ľad) 

 

20 cm3 octu (reakčná sústava ponorená do 

vodného kúpeľa s teplotou 50 °C) 

c) 20 cm3 octu celá tableta sódy bikarbóny (1 g)  

rozdrvená tableta sódy bikarbóny (1 g) 
 

Úloha 3. Overte prakticky vplyv faktorov na rýchlosť reakcie octu so sódou bikarbónou. 

Pomôcky: 2 rovnaké odmerné banky (fľaše), odmerný valec (50 cm3), 2 kadičky (400 cm3), 6 balónikov rovnakej veľkosti,  

                   filtračný lievik, lyžička, filtračný papier, trecia miska s tĺčikom, váhy, teplomer, varič  

Chemikálie: ocot, sóda bikarbóna – hydrogenuhličitan sodný (prášok, tablety), voda, ľad 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2   Ocot Obr. 3   Sóda bikarbóna 

(prášok, tablety) 
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a) Postup práce: 

1. Nalejte 20 cm3 octu do jednej fľaše a  20 cm3 roztoku octu zriedeného 

v pomere 1:3 do druhej fľaše. 

2. Odvážte dvakrát 1 g sódy bikarbóny.  
3. Naplňte dva balóniky sódou bikarbónou pomocou lievika.  

4. Natiahnite na hrdlo každej fľaše balónik tak, aby sóda bikarbóna 

zostala ešte v balóniku. 

5. Prevráťte balóniky tak, aby sa sóda bikarbóna z balónika nasypala do 

fľaše.  

6. Pozorujte priebeh chemickej reakcie vo fľašiach. 

7. Zaznamenajte výsledky pozorovania do tabuľky 2. 

b) Postup práce: 

1. Pripravte dva vodné kúpele do kadičiek (400 cm3) – prvý voda/ľad, druhý s teplotou 50 °C. 

2. Nalejte 20 cm3 octu do fliaš.  

3. Opakujte kroky 2 až 4 podľa postupu a). 

4. Postavte jednu fľašu s octom do kadičky s chladiacim vodným kúpeľom a druhú fľašu s octom do kadičky s 

teplým vodným kúpeľom. 

5. Nechajte fľaše s octom chvíľu vo vodných kúpeľoch. 

6. Opakujte kroky 5 až 7 podľa postupu a). 

c)     Postup práce: 

1. Pripravte si dve tablety sódy bikarbóny na papier. 

2. Rozdrvte jednu tabletu sódy bikarbóny na prášok tĺčikom v trecej miske a dajte ju na papier vedľa celej tablety. 

3. Porovnajte veľkosť povrchu celej a rozdrvenej tablety sódy bikarbóny.  

4. Naplňte dva balóniky celou a rozdrvenou tabletou sódy bikarbóny. 

5. Nalejte 20 cm3 octu do fliaš.  

6. Opakujte kroky 4 až 7 podľa postupu a).  
 

Tab. 2   Výsledky pozorovania vplyvu jednotlivých faktorov na rýchlosť chemickej reakcie octu so sódou bikarbónou  

reaktant  reaktant  intenzita 

vyvíjania CO2 

(väčšia/menšia) 

rýchlosť nafúknutia 

balónika 

(väčšia/menšia) 

a) 1 g sódy bikarbóny (prášok) 20 cm3 octu   

5 cm3 octu + 15 cm3 vody   

b) 1 g sódy bikarbóny (prášok) 20 cm3 octu  (reakčná sústava ponorená 

do vodného kúpeľa – voda/ľad) 

  

20 cm3 octu (reakčná sústava ponorená 

do vodného kúpeľa s teplotou 50 °C) 

  

c) 20 cm3 octu celá tableta sódy bikarbóny (1 g)   

rozdrvená tableta sódy bikarbóny (1 g)   

 

Úloha 4. Vysvetlite vplyv jednotlivých faktorov na rýchlosť chemickej reakcie octu so sódou bikarbónou. Použite výsledky z 

pozorovania a poznatky z predchádzajúcej výučby („zrážková teória“). 

a) faktor: ............................................................................................................................................................................. 

               Vysvetlenie: ................................................................................................................................................................... 
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.......................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................... 
  

b) faktor: ..................................................................................................................... ....................................................... 

              Vysvetlenie: .................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................... 
 

c) faktor: ............................................................................................................................. ............................................... 

              Vysvetlenie: ........................................................................................................................................ ............................ 

               ............................................................................................................................. ........................................................... 

               ......................................... ............................................................................................................................. .................. 

Úloha 5. Pozrite si animáciu o katalyzátoroch, ktoré sa nachádzajú vo výfukovom systéme áut. Následne diskutujte 

o získaných informáciách s učiteľom a spolužiakmi.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zdroj: How Car Exhaust System Works? [animácia]. Získané 22. marca 2017, z https://www.youtube.com/watch?v=W6dIsC_eGBI 

Úloha 6. Vyplňte tabuľku. 

Inštrukcie 1: Prečítajte si tvrdenia v stĺpcoch „Už som sa to naučil/a“ a „Ako som sa to naučil/a“. Do 3. stĺpca uveďte 

pre každé tvrdenie A až G (1. stĺpec) spôsob učenia sa (číslo zo 2. stĺpca). Zoznam „Ako som sa to naučil/a“ môžete  

doplniť. 

1. Už som sa to naučil/a: 2. Ako som sa to naučil/a: 3. Odpoveď: 

A) Poznám podmienky, ktoré musia byť splnené, 

aby sa reaktanty premenili na produkty, lebo ...  

1. Počúval/a som výklad učiteľa o téme. 

2. Pozoroval/a som činnosť učiteľa. 

3. Robil/a som si poznámky. 

4. Pozrel/a som si to v učebnici. 

5. O téme som diskutoval/a so spolužiakmi. 

6. O téme som diskutoval/a s rodičmi/s 

niekým iným. 

7. Získal/a som poznatok/zručnosť v 

praktickej činnosti. 

8. Použil/a som informačno-komunikačné 

technológie. 

9. Precvičoval/a som si to doma. 

10. Naučil/a som sa to naspamäť. 

11. Iné ... 

A) ... 

 

B) Viem definovať rýchlosť chemických reakcií, 

lebo ...  

B) ... 

C) Viem vymenovať faktory, ktoré ovplyvňujú 

rýchlosť chemických reakcií, lebo ... 

C) ... 

D) Viem vysvetliť, ako koncentrácia reaktantov  

ovplyvňuje rýchlosť chemických reakcií, lebo ... 

D) ... 

E) Poznám aspoň 2 príklady z bežného života, v 

ktorých rýchlosť chemických reakcií ovplyvňuje 

teplota, lebo ... 

E) ... 

F) Poznám spôsob, ktorým zväčšíme veľkosť 

povrchu tuhej látky, lebo ... 

F) ... 

G) Poznám látku, ktorá je katalyzátorom, lebo ...  G) ... 

Obr. 4   Katalyzátor v aute 
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Inštrukcie 2:  

Po vyplnení spočítaj, koľkokrát si priradil k jednotlivým tvrdeniam A až G rôzne čísla a zistíš, ako 

sa najčastejšie učíš.  

Najčastejšie sa učím nasledujúcim spôsobom: 

Chcel/a by som si vyskúšať učenie pomocou: 

Zatiaľ som nepoužil/a spôsob, ako sa učiť: 
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PRACOVNÝ LIST:  VPLYV KONCENTRÁCIE REAKTANTOV NA RÝCHLOSŤ 

ROZKLADU PEROXIDU VODÍKA  
Pri chemických reakciách dochádza k premene reaktantov na produkty. Tieto reakcie môžu prebiehať rôznym spôsobom 

a rôzne rýchlo. Túto rýchlosť vieme ovplyvniť. Má to veľmi dôležitý význam napríklad pri výrobe liekov, potravín, pri ich 

kazení, aj pri ich uskladňovaní. 

Úloha 1. Pozorujte demonštračný pokus učiteľa – reakciu kyseliny chlorovodíkovej a zinku. Odpovedzte na nasledujúce 

otázky. 

1. Napíšte rozdiel medzi reakciami v skúmavke 1 a v skúmavke 2. 

................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 

2. Napíšte vyčíslenú rovnicu reakcie zinku s kyselinou chlorovodíkovou. 

................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 

Úloha 2. Prakticky overte priebeh rozkladu peroxidu vodíka za použitia rôznych koncentrácií roztoku jodidu draselného. 

Doplňte Tabuľku 1. 

Pomôcky: 

• LabQuest 

• počítač a program LoggerPro 

• Vernier senzor tlaku plynu s  plastovou hadičkou 

a gumenou dvojotvorovou zátkou 

• 200 ml Erlenmayerova banka 

• odmerné valce 

• 600 ml kadička 

• magnetické miešadlo 

• 20 ml injekčná striekačka 

Chemikálie: 

• 1,5 % roztok H2O2 

• roztoky KI s koncentráciami 1 mol.dm-3 

0,75 mol.dm-3 0,5 mol.dm-3 0,25 mol.dm-3 

Postup práce: 

1. Do 200 ml Erlenmayerovej banky nalejte 30 ml 1,5% roztoku peroxidu vodíka. Banku uzavrite gumenou 

dvojotvorovou zátkou. Na jeden otvor pripevnite dvojcestný ventil. Skontrolujte, či je ventil uzavretý a potom 

naň pripojte striekačku s 10 ml roztoku jodidu draselného s koncentráciou 0,25 mol.dm-3. Do druhého otvoru 

vsuňte plastovú hadičku spojenú so senzorom tlaku plynu. Do banky vložte magnet a postavte ju na magnetické 

miešadlo. 

2. Pripojte senzor tlaku plynu na LabQeust a počítač . 

3. V programe LoggerPro v menu Experiment → Zber dát → Trvanie merania nastavte na zaznamenávanie jedného 

údaju za sekundu a trvanie pokusu nastavte na 60 sekúnd.  

4. Začnite zber dát. Po asi 10 sekundách otvorte ventil, stlačte piest striekačky a všetkých 10 ml roztoku KI pridajte 

do banky. Zatvorte ventil. 

5. Zber dát sa zastaví po 1 minúte. Pre lepšie znázornenie grafu kliknite na tlačidlo Automatické měřítko grafu 

    . 
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6. Opatrne odstráňte striekačku, neotvárajte dvojcestný ventil na uvoľnenie tlaku v banke. 

7. Namerané hodnoty tlaku zapíšeme do Tabuľky 1. Pripravte si meranie č. 2. 

8. Do čistej a  suchej banky vlejeme 30 ml 1,5% roztoku peroxidu vodíka na druhé meranie. Zopakujte jednotlivé 

kroky 1 - 7 a uskutočnite druhý pokus s rovnakým množstvom KI, ale s koncentráciou 0,5 mol.dm-3. Po kliknutí 

na Zber dát sa objaví ponuka, z ktorej vyberte možnosť Uložiť posledné meranie. 

9. Rovnako zopakujte tretie a štvrté  meranie s  nezmeneným množstvom 30 ml 1,5% roztoku peroxidu vodíka a 10 

ml roztoku KI, ktorý však bude mať  postupne sa zvyšujúcu koncentráciu  0,75 mol.dm-3 a 1 mol.dm-3.    

10. Údaje z každého merania zaznamenajte do Tabuľky 1. 

Tab. 1 Dynamická konštrukcia pre interaktívnu demonštráciu 

 Meranie č. 1 Meranie č.2 Meranie č.3 Meranie č.4 

Objem 1,5% H2O2  [ml] 30 30 30 30 

Objem KI [ml] 10 10 10 10 

Koncentrácia KI [mol.dm-3] 0,25 0,5 0,75 1 

Maximálny tlak [kPa]     

Začiatočný tlak [kPa]     

Zmena tlaku [kPa]     

Úloha 3. Prekreslite graf nameraných hodnôt   

 

Obr. 1 Graf vplyvu koncentrácie reaktantu na rýchlosť rozkladu peroxidu vodíka 

 

Úloha 4. Odpovedzte na nasledujúce otázky: 

1. Napíšte a vyčíslite chemickú rovnicu reakcie rozkladu peroxidu vodíka za použitia katalyzátora KI. 

................................................................................................................................................................................................ 
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2. Pri pokuse ste používali senzor tlaku plynu. Zdôvodnite prečo. 

................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 

3. Na základe ktorého faktora sa sledovaná fyzikálna veličina menila? 

................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 

Úloha 5. Vyberte odpoveď, ktorú ste zistili na základe pozorovania experimentu: 

1. So znižujúcou sa koncentráciou KI klesá / stúpa intenzita vyvíjajúceho sa kyslíka. 

2. Pri nižšej koncentrácii reaktantov sa zníži / zvýši aj počet účinných zrážok. 

3. So znížením počtu účinných zrážok sa zníži / zvýši aj rýchlosť reakcie. 

4. Najrýchlejšie prebiehala chemická reakcia za katalýzy KI s koncentráciou c = ............................ . 

Úloha 6. Doplňte tabuľku. 

Inštrukcie: Prečítajte si tvrdenia v stĺpci „Už som sa to naučil/a“. Uveďte pri každom tvrdení číslo zo stĺpca „Ako som sa 

to naučil/a“. Zoznam „Ako som sa to naučil/a“ môžete doplniť.  

Už som sa to naučil/a: Ako som sa to naučil/a: 

Poznám podmienky, ktoré musia byť splnené, aby sa reaktanty 

premenili na produkty, lebo ...  

1. Počúval/a som výklad učiteľa o téme. 

2. Pozoroval/a som činnosť učiteľa. 

3. Robil/a som si poznámky. 

4. Pozrel/a som si to v učebnici. 

5. O téme som diskutoval/a so 

spolužiakmi. 

6. O téme som diskutoval/a s rodičmi/s 

niekým iným. 

7. Získal/a som poznatok/zručnosť pri 

realizácii pokusov. 

8. Použil/a som informačno-komunikačné 

technológie. 

9. Precvičoval/a som si to doma. 

10. Naučil/a som sa to naspamäť. 

11. Iné ... 

Viem definovať rýchlosť chemických reakcií, lebo ...  

Viem vymenovať faktory, ktoré ovplyvňujú rýchlosť chemických 

reakcií, lebo ... 

Viem vysvetliť, ako koncentrácia reaktantov ovplyvňuje rýchlosť 

chemických reakcií, lebo ... 

Poznám aspoň 2 príklady z bežného života, v ktorých rýchlosť 

chemických reakcií ovplyvňujeme teplotou, lebo ... 

Poznám metódu, ktorou zväčšíme veľkosť povrchu tuhej látky, lebo ... 

Poznám látku, ktorá je katalyzátorom, lebo ... 

Viem uskutočniť pokus na overenie vplyvu jednotlivých faktorov na 

rýchlosť chemických reakcií, lebo...  

Inštrukcie:  

Po vyplnení spočítaj, koľkokrát si priradil k jednotlivým tvrdeniam rôzne čísla a zistíš, ako sa najčastejšie učíš.  

Najčastejšie sa učím nasledujúcim spôsobom: 

Chcel/a by som si vyskúšať učenie pomocou: 

Zatiaľ som nepoužil/a spôsob, ako sa učiť: 
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PRACOVNÝ LIST:  VPLYV TEPLOTY NA RÝCHLOSŤ ROZKLADU PEROXIDU 

VODÍKA 
Peroxid vodíka je dvojprvková zlúčenina kyslíka a vodíka. Jeho vzorec je H2O2. Ako 3% vodný roztok sa peroxid vodíka 

používa na dezinfekciu rán. Tiež sa využíva na bielenie celulózy, zubov, melírovanie a pod. Koncentrovaný peroxid vodíka 

spôsobuje silné popáleniny a poleptanie. 

Peroxid vodíka je nestabilný a pomaly sa rozkladá na vodu a kyslík v prítomnosti zásady alebo katalyzátora. Ako 

katalyzátory sa najčastejšie používajú burel (MnO2) a jodid draselný (KI). Vzhľadom na svoju nestabilitu, sa peroxid vodíka 

zvyčajne skladuje so stabilizátorom v slabo kyslom roztoku.  

Úloha 1. Napíšte vyčíslenú rovnicu rozkladu peroxidu vodíka za prítomnosti katalyzátora jodidu draselného. Pomenujte 

reaktanty a produkty reakcie. 

................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 

Úloha 2. Prakticky overte ako teplota ovplyvňuje rozklad peroxidu vodíka. Merajte tlak kyslíka vznikajúceho pri rozklade 

peroxidu vodíka pri rôznych teplotách. 

Pomôcky:  

 merací systém Vernier 

• meracia interfejsová jednotka LabQuest 2 

• notebook 

• softvér Logger Pro 3 

• senzor tlaku plynu s plastovou hadičkou a 

gumenou dvojotvorovou zátkou a s 20 ml 

injekčnou striekačkou 

• teplotný senzor 

• 200 ml Erlenmayerova banka (2 ks) 

• 50 ml odmerný valec (2 ks) 

• 600 ml kadička 

• magnetické miešadlo 

• miešadielko 

 Chemikálie:  

• 1,5 % roztok H2O2 (2x30 ml) 

• roztok KI s koncentráciou 0,5 mol.dm-3 (2x10 ml) 

• ľad 

• teplá voda z vodovodu  

 Postup práce: 

1. Do 200 ml Erlenmayerovej banky nalejte 30 ml 1,5 % roztoku peroxidu vodíka a vložte miešadielko. Banku 

uzatvorte gumenou dvojotvorovou zátkou. Na jeden otvor pripevnite dvojcestný ventil. Skontrolujte, či je 

uzavretý a potom naň pripojte striekačku s 10 ml  roztoku jodidu draselného s koncentráciou 0,5 mol.dm-3. Do 

druhého otvoru vsuňte plastovú hadičku spojenú so senzorom tlaku plynu. Banku potom postavte do 600 ml 

kadičky naplnenej aspoň do polovice ľadom. Kadičku s bankou položte na magnetické miešadlo. 

2. Odmerajte teplotu vodného kúpeľa pomocou senzora teploty a hodnotu zapíšte do Tabuľky 1. 

3. Pripojte senzor tlaku plynu na LabQeust 2 a notebook. 

4. V programe LoggerPro 3 v menu Experiment → Zber dát → Trvanie merania nastavte meranie na 

zaznamenávanie jedného údaju za sekundu a trvanie experimentu nastavte na 60 sekúnd.  

5. Zapnite magnetické miešadlo a začnite zber dát. Po asi 10 sekundách otvorte ventil, stlačte piest  striekačky 

a všetkých 10 ml roztoku KI pridajte do banky. Uzatvorte ventil. 
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6. Opatrne odstráňte striekačku, neotvárajte však dvojcestný ventil na uvoľnenie tlaku v banke.  

7. Kliknite na tlačidlo Statistics . Zobrazia sa rozličné štatistické hodnoty vrátane minimálnej a maximálnej 

hodnoty tlaku.  

8. Namerané hodnoty maximálneho tlaku, minimálneho tlaku a zmeny tlaku zapíšte do Tabuľky 1.  

9. Po kliknutí na Zber dát sa objaví ponuka, z ktorej vyberte možnosť Uložiť posledné meranie. 

10. Pripravte sa na meranie č. 2. 

11. Do čistej a  suchej Erlenmayerovej banky nalejte 30 ml 1,5 % roztoku peroxidu vodíka na druhé meranie. 

Zopakujte jednotlivé kroky 1 - 8 a uskutočnite druhý experiment s rovnakým množstvom a koncentráciou KI, ale 

banku tentoraz vložte do 600 ml kadičky s teplou vodou z vodovodu. Odmerajte teplotu vodného kúpeľa 

a teplotu zapíšte do Tabuľky 1. 

Tab. 1 Hodnoty tlaku plynu namerané pri rôznej teplote vodného kúpeľa 

 Meranie č. 1 voda s ľadom Meranie č.2 teplá voda 

Teplota vodného kúpeľa °C 0 40 

Objem  1,5 % H2O2 [ml] 30 30 

Objem KI s c=0,5mol.dm-3[ml] 10 10 

Maximálny tlak [kPa]   

Minimálny tlak [kPa]   

Zmena tlaku [kPa]   

Úloha 3. Prekreslite graf získaný sledovaním vplyvu teploty na rýchlosť rozkladu peroxidu vodíka. 

 

Obr. 1 Graf vplyvu teploty na rýchlosť rozkladu peroxidu vodíka 

Úloha 4. Odpovedzte na nasledujúce otázky: 

1. Napíšte, ako vplýva teplota na rýchlosť chemickej reakcie. 

................................................................................................................................................................................................ 
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2. S čím súvisí nárast tlaku plynu, ktorý ste pozorovali v grafickom priebehu rozkladu peroxidu vodíka? 

................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 

3. Podčiarknite správne tvrdenie: 

Vyššia teplota spôsobuje väčšiu/menšiu kinetickú energiu častíc látok, takže sa častice pomalšie/rýchlejšie pohybujú a tak 

môže dôjsť k zvyšovaniu/znižovaniu počtu účinných zrážok. 

4. Pri experimente ste používali senzor tlaku plynu. Zdôvodnite prečo. 

................................................................................................................................................................................................ 

Úloha 5. Na základe počítačom podporovaného experimentu sformulujte záver.  

a) Vysvetlite, prečo pri vyššej teplote prebieha reakcia rýchlejšie. 

................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 

b) Ako sa prejavila vyššia rýchlosť chemickej reakcie v grafe závislosti tlaku plynu od času? 

................................................................................................................................................................................................ 

Úloha 6. Vyplňte sebahodnotiacu kartu žiaka. 

Pravdivo sa vyjadri k tvrdeniam Samostatne S pomocou 
S veľkou 
pomocou 

Poznám podmienky, ktoré musia byť splnené, aby sa reaktanty 
premenili na produkty. 

   

Viem definovať rýchlosť chemických reakcií.    

Viem vymenovať faktory, ktoré ovplyvňujú rýchlosť chemických 
reakcií. 

   

Viem vysvetliť, ako teplota ovplyvňuje rýchlosť chemických reakcií.    

Poznám aspoň 2 príklady z bežného života, v ktorých rýchlosť 
chemických reakcií ovplyvňujeme teplotou. 

   

Viem uskutočniť pokus na overenie vplyvu teploty na rýchlosť 
chemickej reakcie. 
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PRACOVNÝ LIST:  VPLYV KATALYZÁTOROV NA RÝCHLOSŤ ROZKLADU 

PEROXIDU VODÍKA  
Chemické reakcie vieme na základe rýchlosti rozdeliť na rýchle a pomalé. Rýchlosť chemických reakcií je možné 

ovplyvňovať. Medzi faktory ovplyvňujúce rýchlosť chemických reakcií patria teplota, koncentrácie reaktantov, veľkosť 

povrchu reaktantov a prítomnosť katalyzátora. 

Čo je to katalyzátor? Aký je rozdiel medzi katalyzátorom a inhibítorom? Aký vplyv má katalyzátor na veľkosť aktivačnej 

energie? Je možné tento vplyv aj graficky znázorniť? 

Riešte nasledujúce úlohy a dozviete sa odpovede na uvedené otázky. 

Úloha 1. Zistite, ktoré z látok urýchľujú a ktoré spomaľujú priebeh chemickej reakcie. 

Pomôcky: 

• LabQuest počítač a program LoggerPro 

• Vernier senzor tlaku plynu s plastovou hadičkou 

a gumenou dvojotvorovou zátkou 

• 200 ml Erlenmayerova banka 

• 10 ml odmerné valce 

• magnetické miešadlo s miešadielkom 

• 20 ml injekčná striekačka 

Chemikálie: 

• peroxid vodíka (w = 3 %) 

• železné piliny 

• oxid manganičitý 

• kyselina trihydrogénfosforečná (c= 0,5 mol.dm-3) 

• kyselina sírová (c = 0,5 mol.dm-3) 

• jodid draselný (c = 1 mol.dm-3) 

Postup: 

Budete pozorovať priebeh chemických reakcií, prebiehajúci podľa nasledovných chemických rovníc: 

a) 2 𝐻2𝑂2
𝑀𝑛𝑂2
→   2 𝐻2𝑂 + 𝑂2 

b) 2 𝐻2𝑂2
𝐾𝐼
→ 2 𝐻2𝑂 + 𝑂2 

c) 2 𝐻2𝑂2
𝐻2𝑆𝑂4
→   2 𝐻2𝑂 + 𝑂2 

d) 2 𝐻2𝑂2
𝐹𝑒
→ 2 𝐻2𝑂 + 𝑂2 

e) 2 𝐻2𝑂2
𝐻3𝑃𝑂4
→    2 𝐻2𝑂 + 𝑂2 

Pri meraní budete používať systém Vernier so senzorom merajúcim tlak plynu. 

1. Do 200 ml Erlenmayerovej banky vsypte malú lyžičku železných pilín. Banku 

uzatvorte gumenou dvojotvorovou zátkou. Na jeden otvor pripevnite 

dvojcestný ventil. Skontrolujte, či je uzavretý a potom naň pripojte striekačku 

s 5 ml 3% roztoku peroxidu vodíka. Do druhého otvoru vsuňte plastovú 

hadičku spojenú so senzorom tlaku plynu. Pripojte senzor tlaku plynu na 

LabQeust a počítač, viď Obr. 1. 

2. V programe LoggerPro v menu Experiment → Zber dát nastavte meranie na 

zaznamenávanie 1 údaju za sekundu a trvanie pokusu nastavíme na 

60 sekúnd. 

Obr. 1 Aparatúra 

3. Začnite zber dát. Po asi 10 sekundách otvorte ventil, stlačte piest  striekačky a všetkých 5 ml roztoku H2O2 pridajte 

do banky. Zatvorte dvojcestný ventil. Zber dát sa zastaví po 60 sekundách. 

4. Opatrne odstráňte striekačku, neotvárajte dvojcestný ventil na uvoľnenie tlaku v banke. Pripravte si meranie č. 2. 

Pripravte si čistú a suchú banku na druhé meranie. Do suchej 200 ml Erlenmayerovej banky pridajte polovicu malej 

lyžičky MnO2 a do striekačky opäť 5 ml roztoku peroxidu vodíka. Do banky vložte magnetické miešadlo a banku 
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položte na magnetickú miešačku. Po kliknutí na Zber dát sa objaví ponuka, z ktorej vyberte možnosť Uložiť posledné 

meranie. 

5. Údaje z druhého pokusu zapíšte do Tabuľky 1. 

6. Rovnako zopakujte tretie až piate meranie postupne s 2,5 ml kyseliny sírovej s c = 0,5 mol·dm-3, s 5 ml jodidu 

draselného s c = 1 mol·dm-3 a s 2,5 ml kyseliny trihydrogénfosforečnej s c = 0,5 mol·dm-3, pričom v striekačke budete 

mať pri každom pokuse 5 ml 3% roztoku peroxidu vodíka. 

7. Údaje z každého merania zaznamenajte do Tabuľky 1. 

Tab. 1 Namerané hodnoty 

 
Meranie č. 1 Meranie č.2 Meranie č.3 Meranie č.4 Meranie č.5 

Peroxid vodíka (w = 3%) [ml] 
5 5 5 5 5 

Katalyzátor 
Fe MnO2 

H2SO4  
c = 0,5 mol·dm-3 

KI  
c = 1 mol·dm-3 

H3PO4  
c = 0,5 mol·dm-3 

Množstvo katalyzátora 
1 lyžička ½ lyžičky 2,5 ml 5 ml 2,5 ml 

Maximálny tlak [kPa] 
     

Začiatočný tlak [kPa] 
     

Zmena tlaku [kPa] 
     

 

Úloha 2. Zakreslite graf získaný sledovaním vplyvu katalyzátorov na rýchlosť rozkladu peroxidu vodíka.  

 

Obr. 1 Graf závislostí tlaku plynu od času v prítomnosti katalyzátorov 
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Úloha 3. Dozvedeli ste sa, že niektoré látky chemické reakcie urýchľujú a niektoré ich naopak spomaľujú. Odpovedzte na 

nasledujúce otázky. 

a) Zdôvodnite, prečo ste k pozorovaniu rozkladu peroxidu vodíka používali senzor tlaku plynu. 

..................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................... 

b) Napíšte, ktoré látky môžeme považovať za katalyzátory chemickej reakcie rozkladu peroxidu vodíka? Zdôvodnite 

prečo. 

..................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................... 

c) Napíšte, ktoré látky pôsobili ako inhibítory chemickej reakcie rozkladu peroxidu vodíka? Zdôvodnite prečo. 

..................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................... 

Úloha 4. O aktivačnej energii vieme, že je to energia potrebná na to, aby pri vzájomnom stretnutí dvoch molekúl prebehla 

chemická reakcia. Pod pojmom aktivačná energia môžeme rozumieť aj akúsi bariéru, ktorú molekuly musia 

prekonať, aby prebehla chemická reakcia. Obr. 3 znázorňuje priebeh nekatalyzovanej chemickej reakcie. Obr. 4 

znázorňuje priebeh katalyzovanej chemickej reakcie. Na základe týchto dvoch obrázkov popíšte vplyv katalyzátora 

na veľkosť aktivačnej energie. 

 

Obr. 2 Graf nekatalyzovanej reakcie Obr. 3 Graf katalyzovanej reakcie 

 

Vysvetlivky: EA – aktivačná energia; A+B – reaktanty; AB – produkty; K – katalyzátor; AK – medziprodukt 

..................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................... 

E EA nekatylyzovanej reakcie

A+B 

AB 

EA 

E

EA katylyzovanej reakcie

EA1 

EA2 

A+B+K AK+B 

AB+K 
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Úloha 5. Doplňte text: 

Katalyzátor je chemická látka, ktorá .......................................... chemické reakcie. Katalyzátor vychádza z reakcie 

v ................................. množstve ako do nej vstupuje. Inhibítor je chemická látka, ktorá ........................................... chemické 

reakcie. Katalyzátor ovplyvňuje veľkosť aktivačnej energie tým, že ju .................................., preto prebieha katalyzovaná 

reakcia ....................................... ako nekatalyzovaná. 

Úloha 6. Prečítajte si nasledujúci text a vypíšte príklady využitia katalyzátorov v bežnom živote aj v priemysle. 

Katalyzátory sú jednoducho povedané urýchľovače. Tieto látky neovplyvňujú priebeh chemickej reakcie v zmysle vzniku 

nových/iných produktov. Ovplyvňujú len rýchlosť chemickej reakcie. Počas katalyzovanej chemickej reakcie nedochádza 

k spotrebe katalyzátora. Katalyzátory, ktoré spomaľujú chemické reakcie sa nazývajú inhibítory. 

Na prvý pohľad sa možno zdá, že katalyzátory sú látky patriace len do chemického laboratória. To však nie je pravda. 

V ľudskom tele sa nachádza množstvo takýchto látok, ktorým sa hovorí biokatalyzátory. Sú to predovšetkým enzýmy, 

hormóny, vitamíny. Úlohou enzýmov je urýchliť metabolické deje prebiehajúce v organizme, ako sú napríklad trávenie, 

tvorba bielkovín a pod. Pri alkoholovom kvasení kvasinky poskytujú také enzýmy, ktoré sú schopné štiepiť cukor na alkohol 

a oxid uhličitý.  

Katalyzátory sa využívajú aj v priemysle pri výrobe plastov. Katalyzátory v autách odstraňujú jedovaté látky vo výfukových 

plynoch a to tým, že obsahujú platinu, ktorá urýchli premenu jedovatého oxidu uhoľnatého na netoxický oxid uhličitý. 

Katalyzátory ako aj inhibítory sa využívajú aj vo farmaceutickom priemysle. Množstvo liekov je založených práve na tom, 

že po ich požití sa niektoré reakcie v organizme urýchlia, iné spomalia. 

Využitie katalyzátorov a inhibítorov: 

..................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................... 

Úloha 7. Vyplňte tabuľku  o skupinovej spolupráci. Krížikom označte, do akej miery je dané tvrdenie o vás pravdivé. 

Sebareflexia po skupinovej spolupráci Takmer vždy Zriedkavo Takmer nikdy 

Počas skupinovej práce som sa vedel/a dohodnúť so spolužiakmi, 

čo budem robiť. 

   

Pri skupinovej práci som bol/a pre skupinu užitočný. 
   

Ostatní členovia skupiny rešpektovali aj moje názory  

a diskutovali so mnou. 

   

Práca v skupine sa mi páčila a chcel/a by som tak pracovať  

aj nabudúce. 
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PRACOVNÝ LIST:  VPLYV VEĽKOSTI POVRCHU REAKTANTOV NA RÝCHLOSŤ 

CHEMICKEJ REAKCIE  

Úloha 1. Vyplňte tajničku. 

    1. P R O D U K T Y  

2. R Ý C L O S Ť       

3. A K T I V A Č N Á     

    4. R E A K T A N T Y 

    5. C É M I A     

 

1. Výsledkom chemickej reakcie sú ... 

2. ... chemickej reakcie je definovaná ako zmena koncentrácie reaktantov alebo produktov za určitý čas 

3. Energia, ktorú častice musia mať, aby úspešne prebehla chemická reakcia sa nazýva ... 

4. Látky, ktoré vstupujú do chemickej reakcie sa nazývajú ... 

5. Predmet, ktorý sa práve učíte sa nazýva ... 

Úloha 2. Prečítajte si nasledujúci odsek a napíšte vyčíslenú chemickú rovnicu reakcie uhličitanu vápenatého s kyselinou 

chlorovodíkovou. K východiskovým látkam a produktom do zátvorky napíšte ich skupenstvo. 

Uhličitan vápenatý je chemická zlúčenina, ktorej vzorec je CaCO3. V prírode sa vyskytuje ako minerál kalcit a aragonit 

alebo ako hornina vápenec. Uhličitan vápenatý je vo vode nerozpustný, ale v kyslom prostredí kyselín sa rozkladá za vzniku 

oxidu uhličitého. Konkrétne reakciou uhličitanu vápenatého a kyseliny chlorovodíkovej vzniká zrazenina chlorid vápenatý, 

oxid uhličitý a voda. 

................................................................................................................................................................................................ 

Úloha 3. Výskumná otázka: Ako bude veľkosť povrchu reaktantov ovplyvňovať rýchlosť chemickej reakcie? Doplňte 

hypotézu. 

Pri väčšom povrchu reaktantov bude rýchlosť reakcie .............................................. . 

Úloha 4. Na základe uvedeného postupu prakticky overte ako veľkosť povrchu tuhej reagujúcej látky uhličitanu vápenatého 

ovplyvňuje priebeh chemickej reakcie s kyselinou chlorovodíkovou. 

Pomôcky:  

• LabQuest, počítač a program LoggerPro 

• Vernier senzor tlaku plynu s plastovou hadičkou 

a gumenou dvojotvorovou zátkou 

• odmerné valce 

• 200 ml Erlenmayerova banka 

• 20 ml injekčná striekačka 

Chemikálie:  

• uhličitan vápenatý (práškový 0,4 g, kusový 0,4 g) 

• HCl (zriedená v objemovom pomere 1:2) (2 x 5 ml) 
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Postup práce: 

1. Odvážte si 0,4 g kusového uhličitanu vápenatého a vhoďte to do 200 ml Erlenmayerovej banky. Do banky vložte 

magnet. Banku uzavrite gumenou dvojotvorovou zátkou. Na jeden otvor pripevnite dvojcestný ventil. Skontrolujte, 

či je uzavretý a potom naň pripojte striekačku naplnenú 5 ml roztoku HCl zriedenej v pomere 1:2. Do druhého 

otvoru vsuňte plastovú hadičku spojenú so senzorom tlaku plynu. Banku postavte na magnetickú miešačku. 

2. Pripojte senzor tlaku plynu na LabQeust a počítač . 

3. V programe LoggerPro zvoľte v menu Experiment → Zber dát → Trvanie merania nastavte na zaznamenávanie 

jedného údaju za sekundu a trvanie pokusu nastavte na 60 sekúnd.  

4. Začnite zber dát. Po asi 10 sekundách otvorte ventil, stlačte piest striekačky a všetkých 5 ml roztoku HCl  pridajte 

do banky. Potom zatvorte ventil. 

5. Zber dát sa zastaví po 60 sekundách. Pre lepšie znázornenie grafu kliknite na tlačidlo Automatické meřítko grafu 

        . 

6. Opatrne odstráňte striekačku, neotvárajte dvojcestný ventil na uvoľnenie tlaku v banke. 

7. Kliknite na tlačidlo Statistics . Zobrazia sa rozličné štatistické hodnoty vrátane minima a maxima.  

8. Zapíšte do tabuľky maximálny tlak, minimálny tlak a zmenu tlaku. 

9. Do čistej a suchej banky odvážte 0,4 g práškového uhličitanu vápenatého na druhé meranie. Zopakujte jednotlivé 

kroky 1 - 7 a uskutočnite druhý pokus. Po kliknutí na tlačidlo Zber dát si vyberte z ponuky Uložiť posledný priebeh. 

10. Údaje z druhého pokusu zaznamenajte do tabuľky. Namerané údaje zaznamenávajte do jedného grafu. 

Úloha 5. Doplňte nasledovnú tabuľku na základe hodnôt odčítaných z grafu. 

Tab. 1 Hodnoty tlaku namerané pri  rôznom plošnom obsahu reaktantov 

 Meranie č. 1 Meranie č.2 

HCl (zried. 1:2) [ml] 5 5 

Hmotnosť  CaCO3 [g] 0,4 0,4 

Typ povrchu CaCO3 kusový prášok 

Maximálny tlak [kPa]   

Minimálny tlak [kPa]   

Zmena tlaku [kPa]   
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Úloha 6. Prekreslite graf získaný sledovaním vplyvu veľkosti povrchu reaktantov na rýchlosť chemickej reakcie. 

 

Obr. 1 Graf závislosti tlaku plynu od času vplyvom rôznej veľkosti povrchu tuhého reaktantu 

Úloha 7. Pri tomto pokuse ste využívali senzor tlaku plynu. Zdôvodnite prečo. 

..................................................................................................................................................................................................... 

Úloha 8. Vysvetlite, prečo má rôzna veľkosť povrchu vplyv na rýchlosť chemickej reakcie. 

..................................................................................................................................................................................................... 

Úloha 9. Zdôvodnite grafický priebeh reakcie práškového a kusového uhličitanu vápenatého s kyselinou chlorovodíkovou 

..................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................... 

Úloha 10. V Tabuľke 2 máte napísané dvojice reakcií. Porovnajte rýchlosť týchto chemických reakcií (<, >, =). 

Tab. 2 Príklady chemických reakcií 

Chemické reakcie 

horenie kúskového horčíka < horenie práškového horčíka 

reakcia práškového zinku s kyselinou 
chlorovodíkovou 

> 
reakcia granulovaného zinku s kyselinou 

chlorovodíkovou 

horenie kúskov uhlia < horenie uhoľného prachu 

reakcia práškovej sódy bikarbóny s octom > reakcia sódy bikarbóny vo forme tablety s octom 

horenie práškového hliníka > horenie alobalovej fólie 
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Úloha 11. Napíšte, prečo  je dôležité dostatočne rozhrýzť potravu na menšie kúsky? 

..................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................... 

Úloha 12. Vyplňte Lístok pri odchode. 

3 veci, ktoré som sa dnes naučil   

 

 

2 veci, ktoré považujem za zaujímavé

  

 

 

1 otázku, ktorú mám k tejto téme   
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PRACOVNÝ LIST:  CHEMICKÁ  ROVNOVÁHA 
Výskum chemických reakcií ukázal, že v sústavách reagujúcich látok neprebiehajú reakcie väčšinou až do úplného 

zreagovania východiskových látok, ale že nastáva stav chemickej rovnováhy. Je to stav sústavy, v ktorom sa nemení jej 

zloženie, aj keď v nej neustále prebiehajú chemické deje. Sústava obsahuje všetky látky, reaktanty aj produkty, v určitých 

koncentráciách, ktoré sa už s časom nemenia, nastáva tzv. rovnovážny stav chemickej reakcie. Chemická rovnováha má 

dynamický charakter, nastáva v sústave látok, ktorých reakcie sú vratné. Rýchlosti priamej a spätnej reakcie sa rovnajú. 

Rovnovážny stav chemickej reakcie je charakterizovaný rovnovážnou konštantou reakcie Kc. Je to bezrozmerná veličina, 

index c pri označení veličiny znamená, že na jej vyjadrenie sa použili rovnovážne koncentrácie príslušných zložiek. Pre 

chemickú reakciu aA + bB  cC + dD, kde a, b, c a d sú stechiometrické koeficienty je vzťah pre rovnovážnu konštantu: 

Kc = [C]c·[D]d / [A]a·[B]b 

[A], [B], [C], [D] – rovnovážne koncentrácie látok po dosiahnutí chemickej rovnováhy, vyjadrujú sa v mol·dm–3. 

Uvedený vzťah pre výpočet rovnovážnej konštanty pltí pre ideálne roztoky. Pri reálnych roztokoch sú vo vzťahu pre výpočet 

rovnovážnej konštanty rovnovážne koncentrácie zložiek nahradené efektívnymi koncentráciami zložiek, ktoré sa nazývajú 

aktivity. 

 

Vašou úlohou v tejto aktivite bude precvičiť si vaše základné vedomosti o chemickej rovnováhe. 

Úloha 1. Uveďte názov zákona vzťahu pre výpočet rovnovážnej konštanty. 

..................................................................................................................................................................................................... 

Úloha 2. Doplňte text: Zo vzťahu pre výpočet hodnoty rovnovážnej konštanty reakcie platí, že čím kvantitatívnejšie sa 

reakcia uskutoční, tým je hodnota rovnovážnej konštanty ............................. . 

 

Úloha 3. Vyberte, ktorý systém je v dynamickej rovnováhe: 

 a) otvorená fľaša minerálky, 

 b) éter v uzatvorenej fľaši pri konštantnej teplote, 

 c) sodík vo vaničke s vodou, 

 d) tuhý chlorid strieborný v jeho nasýtenom roztoku v uzavretej sústave. 

 

Pre reakciu plynných látok je možné rovnovážne zloženie sústavy vyjadriť aj pomocou rovnovážny parciálnych tlakov zložiek. 

Takto vyjadrenú rovnovážnu konštantu označujeme Kp. 

Úloha 4. Napíšte vzťah pre výpočet rovnovážnej konštanty reakcií: 

 a) Hg2+ + Cl–  [HgCl]+ 

 b) N2 (g) + 3H2 (g)  2NH3 (g) 

 c) CO(g) + 3H2(g)  CH4(g) + H2O(g). 

 

Úloha 5. Napíšte vzťah na výpočet rovnovážnej konštanty Kp reakcie: CaCO3(s) → CaO(s) + CO2(g). 
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Hodnota rovnovážnej konštanty poskytuje informácie o smere a miere priebehu vratnej reakcie. Platí, že veľká hodnota 

rovnovážnej konštanty (Kc  1) znamená, že rovnovážny stav je posunutý na stranu produktov, malá hodnota rovnovážnej 

konštanty (Kc  1) znamená, že rovnovážny stav je posunutý na stranu reaktantov. 

Úloha 6. Na základe uvedených hodnôt rovnovážnych konštánt určite, v ktorej z reakcií je rovnováha najviac posunutá na 

stranu produktov. 

 a) H2 (g) + Br2 (l)  2HBr (g)   Kc = 7,2·104 

 b) 2SO3 (g)  2SO2 (g) + O2 (g)   Kc = 3,4 

 c) 2HI (g)  H2 (g) + I2 (g)   Kc = 1,8·10−2 

 

Úloha 7. Vypočítajte rovnovážnu konštantu reakcie 2NO + O2  2NO2, ak rovnovážne koncentrácie látok sú NO: 0,056 

mol·dm–3, O2: 0,028 mol·dm–3 a NO2: 0,044 mol·dm–3. 

 

Úloha 8. Vyberte správne tvrdenie. Hodnota rovnovážnej konštanty: 

 a) je veľká, ak je rovnováha posunutá na stranu reaktantov, 

 b) nezávisí od teploty, pri ktorej reakcia prebieha, 

 c) je priamo úmerná koncentrácii reaktantov, 

 d) zníži sa, ak sa zvýši teplota exotermickej reakcie. 

Hodnota rovnovážnej konštanty závisí nielen od teploty a tlaku, ale aj od hodnôt rovnovážnych koncentrácií reaktantov a 

produktov reakcie. Pomocou hodnôt rovnovážnych konštánt sa vypočítavajú rovnovážne koncentrácie, alebo rovnovážne 

látkové množstvá zložiek rovnovážnej sústavy, a naopak, zo známych rovnovážnych koncentrácií je možné vypočítať 

rovnovážnu konštantu. Pre rôzne typy chemických rovnováh sú charakteristické iné veličiny, parametre, ktoré súvisia 

s hodnotou rovnovážnej konštanty. 

Zvyšovaním teploty reakčnej sústavy sa rovnováha pri exotermických reakciách mení v neprospech zvyšovania koncentrácie 

produktov, pri endotermických reakciách v prospech zvyšovania koncentrácie produktov. Zvýšenie tlaku reakčnej sústavy 

posúva rovnováhu reakcie na stranu menšieho počtu mólov plynných látok. 

Úloha 9. Určite, v ktorom z uvedených rovnovážnych stavov chemických reakcií sa posunie rovnováha zmenšením objemu 

reakčného systému v smere k produktom. 

 a) 2NH3(g)  3H2(g) + N2(g) 

 b) 2SO2(g) + O2(g)  2SO3(g) 

 c) H2O(g) + C(s)  CO(g) + H2(g) 

 d) CO(g) + NO2(g)  NO(g) + CO2(g) 

 

Úloha 10. V akom smere sa posunie rovnováha nesledujúcich reakcií pri pridávaní kyseliny? 

 a) HCO3
– + H3 O+  2H2O + CO2 

 b) CH3COOH + H2O  H3O+ + CH3COO– 

..................................................................................................................................................................................................... 
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Úloha 11. Rovnovážna konštanta reakcie N2 + O2  2NO má pri teplote 25 °C hodnotu K = 1,0 · 10–30. Je táto chemická 

reakcia výhodná na viazanie vzdušného kyslíka? 

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 

AK VÁM EŠTE ZOSTAL ČAS 

Úloha 12. Na ktorú stranu sa posunie rovnováha chemickej reakcie: SO3 (g)  2SO2 (g) + O2 (g)  ΔH = 196 kJ·mol−1: 

 a) znížením koncentrácie kyslíka, 

 b) ochladením reakčného systému, 

 c) zväčšením objemu reakčného systému, 

 d) pridaním katalyzátora? 

.....................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 

HODNOTENIE 

Úloha 13. Vyplňte nasledujúcu tabuľku. 

3 veci, ktoré som sa dnes naučil. 
 

 

 

2 veci, ktoré považujem za zaujímavé. 
 

 

1 otázka, ktorú mám k tejto téme. 
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PRACOVNÝ LIST:  VPLYV KONCENTRÁCIE NA POSUN CHEMICKEJ 

ROVNOVÁHY 
 

 Hodnota rovnovážnej konštanty vyjadruje stav reakčnej rovnováhy, ale nevyjadruje rýchlosť, akou sa táto 

rovnováha dosiahne. Poloha rovnováhy sa môže zmeniť zmenou teploty, tlaku alebo zmenou koncentrácie reaktantov alebo 

produktov reakcie. Vplyv reakčných podmienok na rovnovážne zloženie sústavy je daný všeobecným princípom akcie 

a reakcie. Porušením rovnováhy vonkajším zásahom (akciou) sa vyvolá dej (reakciu) smerujúci k zrušeniu účinku tohto 

vonkajšieho zásahu. Zmenu rovnováhy vplyvom zmeny koncentrácie reaktantov alebo produktov reakcie v  rovnovážnom 

stave vyjadruje Le Chatelierov - Braunov princíp akcie a reakcie. 

 

Vašou úlohou v tejto aktivite bude overiť vplyv koncentrácie na posun chemickej rovnováhy. Na úvod si precvičte však 

vaše základné vedomosti o chemickej rovnováhe, o vplyve faktorov na posun chemickej rovnováhy a výpočty súvisiace 

s určením hodnoty rovnovážnej konštanty, východiskových a rovnovážnych koncentrácií látok chemickej reakcie.. 

 

SKÔR AKO ZAČNETE EXPERIMENTOVAŤ 

Úloha 1. Vratná reakcia vyjadrená schémou A + 2B  C má v rovnovážnom stave koncentrácie reagujúcich látok: [A] = 0,5 

mol·dm–3, [B] = 1,6 mol·dm–3, [C] = 2,56 mol·dm–3. Vypočítajte: 

 a) rovnovážnu konštantu reakcie, 

 b) východiskové koncentrácie látok A a B. 

.....................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................... 

 

Úloha 2. Na základe termochemickej rovnice:  

 2H2(g) + O2(g)  2H2O(g)  ΔH = −483,9 kJ·mol−1  

 napíšte, ktoré tvrdenia sú správne: 

 a) Priama reakcia (vznik vody) je exotermická reakcia. 

 b) Zvýšenie koncentrácie kyslíka posúva rovnováhu doľava. 

 c) Zmenšenie tlaku spôsobené zväčšením reakčnej nádoby zvyšuje rovnovážnu koncentráciu vody. 

 d) Aktivačná energia spätnej reakcie (rozklad vody) je väčšia ako aktivačná energia priamej reakcie (vznik vody). 

 

Úloha 3. Ak sa vzorka s obsahom 1,50 mólu chloridu fosforečného pridá do 500 ml banky a zahreje sa na 250 °C, uskutoční 

sa rozkladná reakcia, ktorej produktami sú chlorid fosforitý a chlór. Reakcia dosiahne rovnováhu Kc = 1,80. Aké je 

rovnovážne zloženie zmesi? 

.....................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................... 
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Úloha 4. Rovnovážna konštanta Kc reakcie vodíka s jódom v plynnom stave má pri teplote 448 °C hodnotu 56,4. Aké látkové 

množstvo jodovodíka obsahuje rovnovážna zmes, ak zmiešame 1 mól vodíka a jeden mól jódu? 

.....................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................... 

Úloha 5. Určite, akým pôsobením na systém C(g) + D(g)  CD(g) možno zväčšiť rovnovážnu koncentráciu produktu, ak 

vieme, že ΔH > 0. 

 a) Pridaním katalyzátora. 

 b) Zvýšením teploty. 

 c) Pridaním látky. 

 d) Znížením tlaku. 

 

POĎME EXPERIMENTOVAŤ 

 

V nasledujúcom experimente budete sledovať vplyv koncentrácie na posun chemickej rovnováhy, teda ja na zmenu hodnoty 

rovnovážnej konštanty. 

Pomôcky: 

kadičky, 4 skúmavky, stojan na skúmavky, kvapkadlo, špachtlička, sklená tyčinka, lyžička  

Chemikálie: 

FeCl3 (c = 0,03 mol·dm–3 ), KSCN (c = 0,1 mol·dm–3), KCl (s), destilovaná voda 

Postup: 

1. V kadičke zmiešajte 25 cm3 roztoku FeCl3 s 25 cm3 roztokom KSCN. 

2. Vzniknutý krvavočervený roztok tiokyanatanu železitého zrieďte vodou tak, aby mal svetločervenú farbu a rozdeľte ho 

do 4 skúmaviek.  

3. Prvá skúmavka slúži ako porovnávacia.  

4. Do druhej skúmavky pridajte niekoľko kvapiek roztoku FeCl3. 

5. Do tretej skúmavky pridajte niekoľko kvapiek KSCN.  

6. Do štvrtej skúmavky nasypte 2-3 špachtličky tuhého KCl.  

7. Pozorujte. 
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VYHODNOTENIE VÝSLEDKOV 

Po experimentovaní vyhodnoťte zmeny, ktoré ste pozorovali. 

Úloha 6. Vysvetlite vznik farebného krvavočerveného produktu. Chemickou reakciou zapíšte podstatu vzniku tohto 

sfarbenia. 

..................................................................................................................................................................................................... 

Úloha 7. Potvrdil sa Vás predpoklad zmeny sfarbenia roztoku po pridaní roztoku FeCl3? Svoju odpoveď zdôvodnite. 

..................................................................................................................................................................................................... 

Úloha 8. Potvrdil sa Vás predpoklad zmeny sfarbenia roztoku po pridaní pár kvapiek KSCN? Svoju odpoveď zdôvodnite. 

..................................................................................................................................................................................................... 

Úloha 9. Akú farebnú zmenu ste pozorovali po pridaní tuhého KCl do roztoku? Vysvetlite vznik sfarbenia, ktoré ste 

pozorovali. 

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 

AK VÁM EŠTE ZOSTAL ČAS 

Úloha 10. Zapíšte chemickú rovnicu reakcie. Napíšte názvy vzniknutých produktov. 

.....................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 

HODNOTENIE 

Úloha 11. Vyplňte nasledujúcu tabuľku. 

3 veci, ktoré som sa dnes naučil. 
 

 

 

2 veci, ktoré považujem za zaujímavé. 
 

 

1 otázka, ktorú mám k tejto téme. 
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PRACOVNÝ LIST:  VPLYV TEPLOTY NA CHEMICKÚ ROVNOVÁHU 

Úloha 1. Diskutujte s učiteľom a spolužiakmi o experimente na overenie vplyvu teploty na chemickú rovnováhu medzi 

roztokom a tuhou látkou.  

Pomôcky: skúmavka, 2 kadičky, lyžička, zátka, tyčinka, teplomer, ľad, trojnožka, sieťka s keramickým stredom (výplňou) a 

kahan alebo varič, vodeodolná fixka 

Chemikálie: chlorid draselný (KCl), destilovaná voda 

Postup práce:  

1. Pripravte ľadový (t1 = 0 °C) a horúci (t2 = 60 °C) kúpeľ.  

2. Naplňte skúmavku do polovice vodou a pridajte malé množstvo KCl. 

3. Zazátkujte skúmavku a pretrepte ju. Ak sa rozpustí všetok KCl, pridávajte do skúmavky postupne ďalšie množstvo 

KCl  a pretrepávajte, kým nevznikne nasýtený roztok s určitým nadbytkom tuhej látky. 

4. Zaznamenajte farbu roztoku pri teplote miestnosti do tab. 1.  
5. Označte fixkou úroveň hornej časti tuhej látky v skúmavke. 

6. Umiestnite skúmavku do horúceho kúpeľa na 30 minút. Zaznamenajte svoje pozorovania do tabuľky 1.  

7. Umiestnite skúmavku do ľadového kúpeľa na ďalších 30 minút. Zaznamenajte svoje pozorovania do tabuľky 1. 

 

Tabuľka 1   

teplota Pozorovanie 

teplota 

miestnosti  
 

 

60 °C  

 

 

0 °C  

 

Úloha 2. Prečítajte si! 

Chemické reakcie môžu prebiehať buď za úplného zreagovania reaktantov na produkty (napr. horenie zemného plynu) alebo 

sa v reakčnej sústave po chemickej reakcii môžu nachádzať tak reaktanty ako aj produkty. Príkladom je syntéza vodíka a jódu 

za vzniku jodovodíka. 

H2(g) + I2(g) 2 HI(g)     ΔH < 0 

Po určitom čase sa v sústave ustaľuje chemická rovnováha medzi koncentráciou reaktantov a koncentráciou produktov. 

Koncentrácie reaktantov a produktov sa v sústave už ďalej nemenia. Je to však dynamická rovnováha, pri ktorej chemické 

reakcie ďalej prebiehajú v oboch smeroch rovnakou rýchlosťou (pozri Obr. 1). Chemickú rovnováhu ovplyvňuje napr. 

koncentrácia ako reaktantov tak i produktov, teplota a tlak. 
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Obr. 1 Dynamická rovnováha v reakčnej sústave H2(g) + I2(g)  2 HI(g) 

Úloha 3. Reakcia H2(g) + I2(g) 2 HI(g) bola prvou reakciou, na ktorej sa detailne študovala reakčná rýchlosť a  chemická  

rovnováha v plynnej fáze. Čistý jodovodík sa počas dvoch hodín zahrieval v  uzavretej trubici pri teplote 423°C. 

Analýzou vzniknutej zmesi sa zistili tieto rovnovážne koncentrácie zložiek:  

                  [H2] = 1,8313 . 10-3 mol.dm-3 [I2] = 3,1292 . 10-3 mol.dm-3 [HI] = 17,671 . 10-3 mol.dm-3 

                 Pre chemickú reakciu 2 HI(g) H2(g) + I2(g)          ΔH < 0                                                                                                   

 

3a) Vypočítajte hodnotu rovnovážnej konštanty Kc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3b) Určte, aký vplyv majú na rovnováhu reakcie nasledujúce zmeny a vyplňte tabuľku 2. 

Tabuľka 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmena 

Rovnováha 

(sa posunie smerom 
k reaktantom/produktom) 

Hodnota Kc 

(sa zvýši/sa zníži/sa nezmení) 

a) zvýšenie c(I2)   

b) zvýšenie teploty   

c) zníženie c(HI)   

d) zníženie c(H2)   
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Úloha 4. Obr. 2 zobrazuje vplyv zmeny teploty na rovnováhu v rovnovážnom systéme hnedého monoméru oxidu dusičitého 

(NO2) a jeho bezfarebného diméru (N2O4).  

                   2NO2 (g) N2O4 (g)     ΔH = -57,3 kJ.mol-1 

 Vyberte správne tvrdenia a svoj výber zdôvodnite.  

A) Zvýšenie teploty reakčnej zmesi pri exotermických reakciách posunie 
rovnováhu v smere reaktantov. 

B) Zvýšenie teploty reakčnej zmesi pri endotermických reakciách posunie 

rovnováhu v smere k produktom. 
C) Zníženie teploty reakčnej zmesi pri endotermických reakciách posunie 

rovnováhu v smere k produktom. 

D) Zníženie teploty reakčnej zmesi pri exotermických reakciách posunie 
rovnováhu v smere reaktantov. 

 

Vplyv teploty na chemickú rovnováhu môžeme sledovať i pri tvorbe komplexov kobaltu [CoCl4]2- a [Co(H2O)6]2+. 
 

Čo sú koordinačné (komplexné) zlúčeniny? 

Koordinačná (komplexná) zlúčenina obsahuje centrálny atóm, na ktorý sú koordinačnými (donorovo -akceptorovými) 

väzbami naviazané ligandy. Centrálnym atómom je väčšinou atóm d-prvku s kladným oxidačným číslom. Ligandy môžu 

byť anióny alebo neutrálne molekuly, ktoré vždy obsahujú atóm s voľným elektrónovým párom (tzv. donorový atóm). Počet 

atómov ligandov, ktoré sa koordinačnou väzbou viažu na centrálny atóm udáva koordinačné číslo centrálneho atómu. 

Príklady ligandov: neutrálne ligandy (H2O – akva, NH3 – ammin a pod.), aniónové ligandy (Cl- - chlorido, H- - hydrido a pod.). 

V závislosti od oxidačného čísla centrálneho atómu, náboja a počtu ligandov môžu vzniknúť:  

a) komplexné katióny, napr. [Cu(NH3)4]2+ – tetramminmeďnatý katión, 

b) komplexné anióny, napr. [CoCl4]2- – tetrachloridokobaltnatý anión, 

c) neutrálne komplexy, napr. [CuCl2(NH3)2] – diammin-dichlororido meďnatý komplex. 

Zlúčeniny s komplexným katiónom, napr. [Cu(H2O)(NH3)4]S04 – síran akva-tetraamminmeďnatý 

Zlúčeniny s komplexným aniónom, napr. K4[Fe(CN)6] – hexakyanidoželeznatan draselný 

Zdroj: Kmeťová, J., Silný, P., Medveď, M., Vydrová, M. (2010). Chémia pre 1. ročník gymnázií. Bratislava: EXPOL 

PEDAGOGIKA, s. 76 – 77. 
 

Úloha 5. Určte centrálny atóm, ligand, donorový atóm a koordinačné číslo v komplexoch kobaltu (Obr. 3) 

komplex centrálny atóm ligand donorový atóm koordinačné číslo 

[Co(H2O)6]2+ 

hexaakvakobaltnatý  

    

 [CoCl4]2-   

tetrachloridokobaltnatý  

    

Obr. 2  Farba zmesi monoméru a diméru NO2 pri rôznej teplote 

a) sfarbenie zmesi monoméru a diméru NO2 vo vode s ľadom  

b) sfarbenie zmesi monoméru a diméru NO2 v rovnováhe 

c) sfarbenie zmesi monoméru a diméru NO2 v horúcej vode 
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Úloha 6. Prečítajte si! 

Rozpúšťaním bezvodého chloridu kobaltnatého (CoCl2) vo vode vzniká hexaakvakobaltnatý komplex [Co(H2O)6]2+. 

Pridaním koncentrovanej kyseliny chlorovodíkovej do roztoku dochádza k vzniku tetrachloridokobaltnatého komplexu 

[CoCl4]2-. Vznik komplexov kobaltu je charakterizovaný farebnými zmenami. V systéme sa po čase ustáli rovnováha, ktorú 

môžeme ovplyvniť zmenou teploty.  

Rovnováhu vzniku komplexov kobaltu vyjadruje termochemická rovnica:  

[Co(H2O)6]2+(aq) + 4Cl-(aq) ⇄[CoCl4]2-(aq) + 6H2O(aq)     Δ H > 0  

 

Úloha 6a) Doplňte správne tvrdenia (prečiarknite to, čo do vety nepatrí). 

Priama reakcia je exotermická/endotermická.  

Ak chceme získať viac produktov priamej reakcie, je potrebné rovnovážnu reakčnú zmes ochladiť/zahriať.  

Ak chceme získať viac produktov spätnej reakcie, je potrebné rovnovážnu reakčnú zmes ochladiť/zahriať.  

Úloha 6b) Pozorujte vplyv teploty na rovnováhu vzniku komplexov kobaltu vo videu a doplňte text. 

Rovnováhu vzniku komplexov kobaltu vyjadruje ................ (farba) sfarbenie roztoku. 

Pridaním vody do rovnovážneho systému vznikol .................... (farba roztoku) –  akvakomplex kobaltu. 

Pridaním koncentrovanej kyseliny chlorovodíkovej do rovnovážneho systému vznikol ...................... (farba roztoku) –  

tetrachloridokobaltnatý komplex. 

V horúcom kúpeli sa roztok v rovnováhe sfarbil do ................... V ľadovom kúpeli sa roztok v rovnováhe sfarbil do 

....................  

Video-odkaz: 

Angie Miller. Chemistry Demonstration Lab. The Ohio State University. Cobalt Complexes (LeChatelier's Principle).  

Zverejnené: 1. 2. 2017. Dostupné na https://www.youtube.com/watch?v=XqboaYTTxo8    

 

Úloha 6c) Doplňte správne tvrdenia o skúmanej rovnováhe (prečiarknite to, čo do vety nepatrí). 

Zvýšením teploty sa chemická rovnováha posunula v smere uvoľnenia/naviazania molekúl vody, čo vysvetľuje vznik 

modrého roztoku.                     

Znížením teploty sa chemická rovnováha  posunula v smere vzniku/rozpadu akvakomplexu kobaltu.                                                                                    

V ľadovom kúpeli sa intenzita sfarbenia roztoku zväčšila/zmenšila, pretože sa rovnováha posunula v smere exotermickej 

/endotermickej reakcie.       

 

 

Obr. 3  Komplexy kobaltu, [Co(H2O)6]2+ a  [CoCl4]2- 
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Úloha 7. Doplňte správne tvrdenia (prečiarknite to, čo do vety nepatrí). 

Zvýšením teploty reakčnej zmesi pri endotermických reakciách sa rovnováha chemickej reakcie posúva smerom 

k reaktantom/produktom reakcie. Pri vyššej teplote bude v rovnovážnom stave menšia/väčšia koncentrácia reaktantov 

a menšia/väčšia koncentrácia produktov.  

Znížením teploty reakčnej zmesi pri exotermických reakciách sa rovnováha chemickej reakcie posúva smero m 

k reaktantom/produktom reakcie. Pri nižšej teplote bude v rovnovážnom stave menšia/väčšia koncentrácia reaktantov 

a menšia/väčšia koncentrácia produktov.  

Zmenou teploty sa menia hodnoty rovnovážnych konštánt reakcií. S rastúcou teplotou sa pri endotermických reakciách 

hodnota rovnovážnej konštanty zmenšuje/zväčšuje a pri exotermických reakciách sa hodnota rovnovážnej konštanty 

zmenšuje/zväčšuje. 

Úloha 8. Vyplňte tabuľku. 

 

3 veci, ktoré som sa dnes naučil/a 

 

 

 

2 veci, ktoré ma zaujali 

 

 

1 otázka, ktorú stále mám  

 

 

 

 

 

672



 

 

PRACOVNÝ LIST:  VÝLUH ČERVENEJ KAPUSTY AKO INDIKÁTOR  

Úloha 1. Prečítajte si! 

V prírode sa vyskytujú indikátory, ako sú rastlinné farbivá tzv. antokyaníny (odvodené 

z gréckeho slova anthos – kvet a latinského slova kyano – modrý). Antokyaníny nájdeme 

v stonkách, listoch, koreňoch alebo v kôre, taktiež sa hromadia v plodoch a kvetoch plodín. 

Farba antokyanínov v závislosti od pH prostredia môže prechádzať od červenej po fialovú až 

modrú farbu. Antokyaníny sa nachádzajú aj vo výluhu z červenej kapusty (obr. 1). 

 

                                                                                                                                            Obr. 1  Prírodný indikátor z červenej kapusty 

Úloha 2. Pripravte stupnicu pH pre indikátor z výluhu červenej kapusty. 

Pomôcky: 15 ks skúmavka, 2 ks stojan na skúmavky, 3 ks pipeta (10 cm3), 15 ks odmerné banky (100 cm3), strička, fixka  

Chemikálie: 100 cm3 NaOH (1 mol.dm-3), 100 cm3 HCl (1 mol.dm-3), výluh z červenej kapusty (100 cm3), destilovaná voda 

Postup práce:  

1. Pripravte do odmerných baniek roztoky HCl a NaOH s rôznou koncentráciou podľa tabuľky 1. Každý nasledujúci 

roztok pripravíte z predchádzajúceho tak, že odpipetujete 10 cm3 tohto roztoku do odmernej banky a doplníte 

vodou na objem 100 cm3 (Obr. 2). 
 

 

Obr. 2  Pracovná schéma prípravy roztokov HCl a NaOH s rôznou koncentráciou  

 

2. Pripravte stupnicu pH pre indikátor z výluhu červenej kapusty. 

A) Odpipetujte do skúmaviek v stojane 5 cm3 pripravených roztokov HCl a NaOH podľa stúpajúcej hodnoty pH 

v tabuľke 1. Pre pH = 7 naplňte skúmavku destilovanou vodou.  

B) Odpipetujte 1 cm3 výluhu z červenej kapusty do každej skúmavky. 

C) Zapíšte do tabuľky 1 sfarbenie indikátora z výluhu červenej kapusty v závislosti od pH.  
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Tab. 1  stupnica pH pre indikátor z výluhu červenej kapusty  

 c(HCl) [mol.dm-3] H2O c(NaOH) [mol.dm-3] 

1 10-1 10-2 10-3 10-4 10-5 10-6 10-7 10-6 10-5 10-4 10-3 10-2 10-1 1 

pH 

pOH 
kyslá oblasť n.o. zásaditá oblasť 

Farba  

 

 

 

 

 
               

 

Úloha 3. Určte pH roztokov uvedených v tabuľke 2 pomocou univerzálneho indikátorového papierika a indikátora z výluhu 

červenej kapusty. 

Pomôcky: skúmavky (6 ks), stojan na skúmavky, univerzálny indikátorový papierik, výluh z červenej kapusty, sklená tyčinka, 

hodinové sklíčko, kadičky (6 ks), fixka  

Chemikálie: ocot, popol, citrónová šťava, neperlivá minerálka, soľ, sóda bikarbóna, voda 

1. Zapíšte do tabuľky 2 svoje predpoklady o tom, ktoré roztoky sú kyslé, neutrálne a zásadité. 

2. Umiestnite 6 skúmaviek do stojana. 

3. Nalejte do polovice skúmavky č. 1 ocot. 

4. Pomocou tyčinky preneste kvapku octu na kúsok univerzálneho indikátorového papierika umiestneného na 

hodinovom sklíčku. Zaznamenajte sfarbenie papierika do tabuľky 1 a pomocou stupnice pH univerzálneho 

indikátora určte hodnotu pH.  

5. Otestujte rovnakým spôsobom roztoky v skúmavkách 2 až 6. Nezabudnite tyčinku vždy očistiť a vysušiť.   

6. Postup zopakujte, ale do každej skúmavky pridajte asi 1 cm3 výluhu červenej kapusty. Zaznamenajte sfarbenie 

výluhu červenej kapusty do tabuľky 2 a pomocou stupnice pH pre indikátor z výluhu červenej kapusty (tab. 1) určte 

hodnotu pH. 

7. Skontrolujte svoje predpoklady s výsledkami v tabuľke 2. 
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Tab. 2  Určovanie pH roztokov pomocou univerzálneho indikátorového papierika a indikátora z výluhu červenej kapusty 

 

Úloha 4. Rozdeľte roztoky z tabuľky 2 na kyslé, neutrálne a zásadité. 

                              

                                kyslé neutrálne     zásadité 
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Roztok 

Predpoklad 

Kyslý (K) 

Zásaditý (Z) 

Neutrálny (N) 

roztok 

Sfarbenie 

univerzálneho 

indikátorového 

papierika/ 

hodnota pH 

 

Sfarbenie indikátora 

z výluhu červenej 

kapusty/ hodnota 

pH 

 

 

Porovnanie  

predpoklad 

správny (✓)/ 

nesprávny (x) 

1 ocot 

 

    

  

2 voda s popolom 

(suspenzia) 

    

  

3 citrónová šťava 

 

    

  

4 neperlivá minerálka 

 

    

  

5 roztok sódy bikarbóny 

 

    

  

6 slaná voda 
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Úloha 5. Vyplňte tabuľku. Roztoky uvedené v tabuľke majú nasledovné koncentrácie: pomarančový džús [c(H3O+)=3,2.10-4 

mol.dm-3], čistič odpadového potrubia c(OH-) = 1.10-1 [mol.dm-3], mlieko c(H3O+) = 3,2.10-7 [mol.dm-3], sódová 

voda c(H3O+) = 3,2.10-3 [mol.dm-3] a mydlo na ruky c(OH-) = 1.10-4 [mol.dm-3].  

Roztok Vyhľadajte na internete 

látku, ktorá spôsobuje 

kyslosť alebo zásaditosť 

roztoku 

Vypočítajte 

pH roztoku  

Skontrolujte vypočítané pH 

roztokov* 

správne (✓)/nesprávne (x)  

*Na stránke 

https://phet.colorado.edu/sims/ht

ml/ph-scale/latest/ph-

scale_sk.html (úroveň Mikro) 

nájdete hodnoty pH roztokov 

s danou koncentráciou. 

Určte poradie 

roztokov od 

najkyslejšieho 

po 

najzásaditejší 

Pomarančový 

džús 

 pH =   

Čistič odpadového 

potrubia  

 pH =   

Mlieko  pH =   

Sódová voda  pH =   

Mydlo na ruky  pH =   

 
Poznámka:  
Na výpočet pH potrebujeme poznať tieto základné vzťahy: 

pH = -log c(H3O+) (pH zodpovedá zápornému dekadickému logaritmu koncentrácie H3O+ iónov v roztoku) 

pOH  = -log c(OH-) (pOH zodpovedá zápornému dekadickému logaritmu koncentrácie OH- iónov v roztoku) 

pH + pOH = 14 

Kv = c(H3O+). c(OH-) = 1.10-14 , Kv je iónový súčin vody pri teplote 25 °C  

 

Úloha 6. Vysvetlite, ako sa zmení pH kyslých a zásaditých roztokov po pridaní určitého množstva destilovanej vody (zväčší 

sa/nezmení sa/zmenší sa). Zdôvodnite svoje tvrdenia. Potom sa skontrolujte na stránke 

https://phet.colorado.edu/sims/html/ph-scale/latest/ph-scale_sk.html (úroveň Mikro). 

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 
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Úloha 7. Vyplňte tabuľku.  

Otázky Odpovede 

Čo sme robili? 

 

Čo som sa dnes naučil/a? 

 
 
 
 

Prečo sme to robili? 

 
 
 
 

Aké otázky stále mám k tejto téme? 
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PRACOVNÝ LIST:  AKO OXID UHLIČITÝ OVPLYVŇUJE PH ROZTOKOV  

Úloha 1. Oboznámte sa s farebnými prechodmi prírodného indikátora z výluhu červenej kapusty v závislosti pH (obr. 1). 

 

 

 

  

 

 
 

 

Obr. 1 Farebné prechody prírodného indikátora z výluhu červenej kapusty v závislosti od pH 

Úloha 2. Dokážte oxid uhličitý vo vydychovanom vzduchu a odpovedzte na otázky. 

Pomôcky: priehľadný plastový pohár (0,2 dm3), slamky, odmerný valec (50 cm3) 

Chemikálie: prírodný indikátor (z výluhu červenej kapusty), voda  

Postup práce: 

1. Nalejte 15 cm3 vody do pohára.  

2. Pridajte pár kvapiek prírodného indikátora.  

3. Vložte slamku do pohára a začnite fúkať asi 2 minúty (obr. 2). 

4. Pozorujte sfarbenie prírodného indikátora.        

Obr. 2 Fúkanie do vody s prírodným 

                                                                                                                                                                                  indikátorom 

Otázky: 

1. Napíšte, akú zmenu ste pozorovali v pohári. 

........................................................................................................................................................................................

............................................... ............................................................................................................................. ............ 

2. Určte podľa stupnice pH (obr. 1), či vznikol roztok kyslý, zásaditý alebo neutrálny. 

........................................................................................................................................................................................ 

3. Napíšte schému chemickej reakcie, ktorá prebehla v pohári. 

              ......................................................................................................................................................................................... 

Úloha 3. Dokážte oxid uhličitý v prírodnej minerálnej vode a odpovedzte na otázky. 

Pomôcky: 2 ks priehľadné plastové poháre (0,08 dm3), 4 ks priehľadné plastové poháre (0,2 dm3), odmerný valec (50 cm3) 

Chemikálie: prírodný indikátor (z výluhu červenej kapusty), voda z vodovodu, prírodná minerálna voda (sýtená) 

Postup práce: 

1. Nalejte 15 cm3 prírodného indikátora do dvoch menších pohárov.  

2. Nalejte 25 cm3 vody z vodovodu do jedného väčšieho pohára a 25 cm3 prírodnej 

minerálnej vody do druhého väčšieho pohára. 

3. Vložte malé poháre do väčších pohárov (obr. 3). 

4. Prikryte poháre druhými pohármi obrátenou stranou (obr. 4). 

5. Pridržte rukou oba poháre a opatrne zamiešajte. 

6. Pozorujte sfarbenie prírodného indikátora. 

Obr. 3 Príprava aparatúry na pozorovanie  
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Otázky: 

1. V ktorom pohári zmenil prírodný indikátor svoje sfarbenie?  

.................................................................................................................................. 

2. Určte podľa stupnice pH (obr. 1), či vznikol roztok kyslý, zásaditý alebo neutrálny. 

.................................................................................................................................. 

Obr. 4 Aparatúra na pozorovanie 

3. Vysvetlite, prečo sa zmenilo sfarbenie prírodného indikátora aj bez toho, aby sa zmiešal s vodou v menšom pohári. 

........................................................................................................................................................................................

........................................................................ ................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................ 

 

Úloha 4. Navrhnite spôsob prípravy oxidu uhličitého. 

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................... ............................................................................... 

Úloha 5. Pripravte oxid uhličitý a odpovedzte na otázky. 

Pomôcky: 2 ks priehľadné plastové poháre (0,08 dm3), 4 ks priehľadné plastové poháre (0,2 dm3), odmerný valec  (50 cm3), 

lyžička 

Chemikálie: prírodný indikátor (z výluhu červenej kapusty), voda, ocot, sóda bikarbóna (hydrogenuhličitan sodný) 

Postup práce: 

1. Nalejte 15 cm3 prírodného indikátora do dvoch menších pohárov.  

2. Nalejte 25 cm3 octu do dvoch väčších pohárov.  

3. Vložte malé poháre do väčších pohárov. 

4. Pridajte ½ lyžice sódy bikarbóny do jedného väčšieho pohára (obr. 5). 

5. Prikryte poháre druhými pohármi obrátenou stranou  (obr.4). 

6. Pridržte rukou oba poháre a opatrne zamiešajte. 

7. Pozorujte sfarbenie prírodného indikátora.  

Obr. 5 Príprava aparatúry na pozorovanie 

Otázky: 

1. V ktorom pohári zmenil prírodný indikátor svoje sfarbenie?  

 ........................................................................................................................................................................................ 

2. Určte podľa stupnice pH (obr. 1), či vznikol roztok kyslý, zásaditý alebo neutrálny. 

 ....................................................................................................................................................................................... . 

3. Vysvetlite, prečo sa použil pohár s octom. 

.......................................................................................................................................................................................

.................................................................. .....................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................... 

4. Napíšte chemickú rovnicu reakcie octu so sódou bikarbónou (hydrogenuhličitan sodný) a určte typ reakcie.  

kyselina octová + hydrogenuhličitan sodný → octan sodný + oxid uhličitý + voda  

....................................................................................................................................................... ................................

................................................................................................... ...................................................... .............................. 

Úloha 6. Vysvetlite, ako oxid uhličitý z vydychovaného vzduchu, prírodnej minerálnej vody a  reakcie octu so sódou 

bikarbónou ovplyvňuje pH. 
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..................................................................................................................................................................................................... 

.......................................................... ............................................................................................................................. .............. 

..................................................................................................................................................................................................... 

Úloha 7. V roztoku oxidu uhličitého je vo vode iba veľmi malé množstvo kyseliny uhličitej (aj to ionizovanej do prvého alebo 

druhého stupňa), väčšinu molekúl tvorí nezreagovaný oxid uhličitý, ktorý je s kyselinou uhličitou v chemickej 

rovnováhe: CO2 + H2O ⇌ H2CO3 (obr. 6). Už viete, že zvýšená koncentrácia oxidu uhličitého v atmosfére spôsobuje 

skleníkový efekt, no veľmi vážnym dôsledkom je i acidifikácia (okysľovanie) oceánov. Vyhľada jte informácie o 

acidifikácii (okysľovaní) oceánov, jej dôsledkoch z poskytnutých zdrojov a odpovedzte na otázky.  

 

Obr. 6 Rovnováha v roztoku oxidu uhličitého 

 

Otázky: 

1. Uveďte, ktoré oblasti ľudskej činnosti sú hlavnými zdrojmi produkcie oxidu uhličitého. 

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................ 

2. Vysvetlite, prečo dochádza k acidifikácii oceánov. 

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................... . 

3. Acidifikácia oceánov bráni rôznym morským organizmom vo vytváraní skeletu. Vysvetlite, čo je príčinou tohto javu.  

................................................................................................................................................................................................

............................................................................. ...................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................ 

4. Diskutujte v skupine o spôsoboch, ako znížiť emisie CO2. Svoje návrhy napíšte. 

................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................. ...

.................................................. ............................................................ .................................................................................. 

5. Vyhľadajte informácie o Klimatickom summite OSN v Paríži (2015). Diskutujte s učiteľom a spolužiakmi o získaných 

informáciách. 

............................................................................................................................................................................................. ...

................................................................................................................................................................................................
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................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................ 

Zdroje: 

1. EarthLabs. Ocean Acidification Part A: CO2 and Ocean pH - What's the Connection? Získané 4. apríla 2017, z 

https://serc.carleton.edu/eslabs/carbon/7a.html 

2. The Ocean Portal Team; Reviewed by Jennifer Bennett-Mintz (NOAA) Ocean Acidification Program. Ocean Acidification. 

Získané 5. apríla 2017, z http://ocean.si.edu/ocean-acidification 

3. Ocean Chemistry by the Alliance for Climate Education. Ocean Acidification Chemistry [animácia]. Získané 4. apríla 2017, 

z https://www.youtube.com/watch?v=ObiJIuRYr3g 

4. Pecho,  J. (Ústav fyziky atmosféry AV ČR). Kolabujúce oceány. Článok bol uverejnený 14. 8. 2014 na portáli ClimateMap. 

Získané 5. apríla 2017 z https://energoportal.org/274-kolabujuce-oceany 

5. Demystifying ocean acidification and biodiversity impacts [video]. California Academy of Sciences. Získané 4. apríla 2017, 

z https://www.youtube.com/watch?v=GL7qJYKzcsk&feature=youtu.be 

Úloha 8.  

Označte krížikom mieru súhlasu s nasledovnými tvrdeniami.  bez pomoci 

  

s pomocou 

 

s výdatnou 

pomocou 

Viem určiť 

pH roztoku pomocou prírodného indikátora z výluhu červenej kapusty 
   

Viem uviesť  

príklady výskytu oxidu uhličitého 
   

Poznám spôsob,  

ako pripraviť oxid uhličitý 
   

Viem vysvetliť,  

prečo oxid uhličitý vytvára kyslý roztok  
   

Viem vysvetliť,  

čo je neutralizácia 
   

Viem vymenovať 

príčiny zvýšenej koncentrácie oxidu uhličitého v atmosfére 
   

Viem opísať 

dôsledky zvýšenej koncentrácie oxidu uhličitého v atmosfére  
   

Viem vysvetliť,  

prečo dochádza k okysľovaniu oceánov 
   

Viem opísať, 

dôsledky okysľovania oceánov 
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PRACOVNÝ LIST:  SKÚSME ROZPUSTIŤ GLOBÁLNY PROBLÉM  
Jedným z vážnych ekologických problémov súčasnosti sú emisie oxidu uhličitého (CO2). Prevažná väčšina celosvetovej 

produkcie oxidu uhličitého pochádza zo spaľovania fosílnych palív. Oxid uhličitý pritom patrí medzi skleníkové plyny. Ich 

najväčším producentom je v súčasnosti Čína, ktorá má v celosvetovom meradle asi 30 % podiel. Nadmerné vypúšťanie oxidu 

uhličitého a iných skleníkových plynov do atmosféry spôsobuje vážne ekologické zmeny globálneho charakteru, napr.: 

• Významne narastá teplota na všetkých kontinentoch. Zažívame menej chladných a viac teplých dní. Navyše, teplé 

dni sú v priemere teplejšie ako v minulosti. 

• Počasie sa mení. Napríklad narástlo množstvo silných búrok. Môže za to skutočnosť, že teplejšia atmosféra dokáže 

zadržať viac vlhkosti, ktorá následne spadne vo forme silnejších zrážok. 

• Zmenšuje sa plocha morského ľadu. Ľad pritom dokáže odrážať slnečné žiarenie späť do vesmíru a tým brzdiť nárast 

teploty. Tým, že sa vplyvom otepľovania topí, odráža planéta menej lúčov a strácajúci sa ľad tak de facto zrýchľuje 

vlastné topenie. 

• Strácajú sa aj vysokohorské ľadovce. 

• Stúpa morská hladina. Vedci v tejto súvislosti hovoria o dvoch príčinách - topení ľadovcov - napr. z Grónska denne 

odíde priemerne toľko vody, ako Los Angeles spotrebuje za rok. Druhou príčinou je tepelná expanzia vody - čím je 

voda teplejšia, tým väčší objem zaberá. Jedna aj druhá príčina má pritom potenciál narastať na intenzite. 

• Vlny tepla sú čoraz častejšie a dlhšie. 

• Produkcia potravín. Hoci na niektorých miestach môže vyššia teplota produkcii potravín prospieť, z globálneho 

hľadiska prispieva k horším výnosom. 

Je zrejmé, že problém nadmernej produkcie oxidu uhličitého je potrebné akútne riešiť. So zaujímavou myšlienkou prišiel 

desaťročný talentovaný žiak Simo z Fínska, ktorý v rámci riešenia školského projektu navrhol zavádzať oxid uhličitý systémom 

potrubí do mora a jednoducho ho rozpustiť v morskej vode. Vody je predsa v mori dosť. 

Pomôžte Simovi zistiť, či je jeho návrh reálny - preskúmajte, či sa oxid uhličitý rozpúšťa vo vode. 

 

SKÔR AKO ZAČNETE EXPERIMENTOVAŤ 

Úloha 1. Vysvetlite princíp skleníkového efektu. 

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 

Úloha 2. Aké skleníkové plyny, okrem oxidu uhličitého, poznáte? 

.....................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 
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POĎME EXPERIMENTOVAŤ 

Proces rozpúšťania oxidu uhličitého vo vode je sprevádzaný postupnou zmenou koncentrácie oxóniových katiónov H3O+ 

(resp. vodíkových katiónov H+), teda aj zmenou pH roztoku. Preto budeme zavádzanie oxidu uhličitého do vody sledovať 

prostredníctvom pH-metra, ktorý bude súčasťou počítačového meracieho systému. 

Prístroje a pomôcky: 

počítačový merací systém (pH-meter), kadička (250 cm3), elektromagnetická miešačka s miešadielkom, vyvíjač plynu 

(frakčná banka s oddeľovacím lievikom, príp. Kippov prístroj), hadička, príp. sklená rúrka ohnutá do pravého uhla. 

Materiál a chemikálie: 

destilovaná voda, kyselina chlorovodíková (1:1), CaCO3 (kúsky mramoru). 

Postup: 

1. Pripravte vyvíjač plynu: do frakčnej banky (alebo 

skúmavky) vložte niekoľko kúskov mramoru, do 

oddeľovacieho lievika nalejte roztok kyseliny 

chlorovodíkovej. Vyvíjač plynu pripevnite na 

laboratórny stojan. Na tubus frakčnej skúmavky napojte 

gumenú hadičku, ktorú podľa potreby možno ukončiť 

sklenou rúrkou ohnutou do pravého uhla.  

2. Do kadičky vložte miešadielko a odmerajte 150 cm3 

destilovanej vody. 

3. Kadičku umiestnite na elektromagnetickú miešačku. 

Nastavte nízke otáčky miešania (okolo 100 

otáčok/min.). 

4. Druhý koniec gumenej hadičky (resp. sklenej rúrky) 

z vyvíjača plynu ponorte do destilovanej vody v kadičke 

(tak, aby neprekážal miešadielku). 

5. Uskutočnite kalibráciu pH-metra (podľa postupu, ktorý 

uvádza výrobca vášho meracieho zariadenia). 

Opláchnite elektródu destilovanou vodou a ponorte ju 

do destilovanej vody v kadičke. 

6. Čas merania nastavte na 10 minút. Ak to vaše zariadenie 

umožňuje, vzorkovaciu frekvenciu zberu dát nastavte na hodnotu 1 Hz. 

7. Spustite zaznamenávanie a zároveň začnite vyvíjať plyn vo vyvíjači plynu (prikvapkávaním HCl z oddeľovacieho 

lievika na mramor vo frakčnej banke). 

8. Po skončení merania uložte získané dáta (graf). 

 

VYHODNOTENIE VÝSLEDKOV 

Úloha 3. Ako sa v priebehu experimentu mení hodnota pH? 

..................................................................................................................................................................................................... 

Úloha 4. Aký rozdiel pH ste dosiahli počas desaťminútového merania? 

..................................................................................................................................................................................................... 
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Úloha 5. Dokazujú vaše výsledky, že sa oxid uhličitý rozpúšťa vo vode? 

..................................................................................................................................................................................................... 

Úloha 6. Čo je príčinou meniacej sa hodnoty pH počas experimentu? Napíšte chemickú rovnicu chemického deja? 

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 

Úloha 7. Myslíte si, že by bolo možné oxid uhličitý neobmedzene zavádzať do morskej vody aj vo väčšom meradle? 

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 

Úloha 8. Aký vplyv by mohlo mať zavádzanie oxidu uhličitého do morskej vody na vodný ekosystém? 

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 
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HODNOTENIE 

Úloha 9. Vyplňte nasledujúcu tabuľku. 

3 veci, ktoré som sa dnes naučil. 
 

 

 

2 veci, ktoré považujem za zaujímavé. 
 

 

1 otázka, ktorú mám k tejto téme. 
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PRACOVNÝ LIST:  CHÉMIA KOŽE  

Úloha 1. Prečítajte si základné informácie o ľudskej koži. Následne analyzujte úvodný problém 1 a napíšte svoje úvahy.  

Čo je koža 

Základné informácie  

Koža je najväčším orgánom človeka. Podľa telesnej výšky a hmotnosti jej plocha je 1,5 až 2 m², má 

hmotnosť 3,5 – 10 kg, čo je približne 16 % telesnej hmotnosti. Spolu s ostatnými kožnými útvarmi ako 

sú vlasy/chlpy, nechty, potné a mazové žľazy, tvorí koža geneticky podmienený fenotyp človeka. 

Koža nás chráni pred vonkajšími vplyvmi a má významné funkcie:  

✓ Ochranná funkcia, koža ochraňuje vnútorné časti tela ako mechanická a chemická bariéra 

✓ Regulácia teploty, napr. zúžením, alebo rozšírením krvných ciev 

✓ Regulovanie hospodárenia s vodou, napr. vylučovaním tekutiny a solí (potenie)  

✓ Zmyslová funkcia, napr. vnímanie tepelných podnetov, dotykov, bolestí  

✓ Imunitná funkcia, napr. v rámci infekčných ochorení a alergií 

✓ Komunikácia, napr. sčervenaním alebo zblednutím 

Koža nie je rovnaká na celom tele. Možno rozlišovať kožu na dlaniach a chodidlách od kože na ostatných 

častiach tela. 

Koža má tri vrstvy: 

Epidermis, vonkajšia vrstva pokožky, 

zabezpečuje vodotesnú bariéru a 

vytvára našu pleť. (Farba kože je 

vytvorená špeciálnymi bunkami - 

melanocyty, ktoré produkujú pigment 

melanín. Melanocyty sa nachádzajú v 

epidermis.)  

Dermis, ktorá je umiestnená pod 

epidermis, obsahuje ťažké spojivové 

tkanivá, vlasové folikuly a potné žľazy.  

Hlbšie podkožné tkanivo (podkožie) je 

vyrobené z tuku a spojivového 

tkaniva.  

Zdroje: 

https://primar.sme.sk/c/4117014/stavba-koze.html#ixzz4GBPyCZKF 

http://displus.sk/anatomia/scroll2/koza.htm 

 

Koža je veľmi citlivý a dôležitý orgán nášho tela. Často sa ale stáva, že každý z nás má občas problémy 

s kožou: svrbenie, alergie, zápaly.... 

 
Obrázok 1Anatómia kože https://www.zdravie.sk/clanok/51175/anatomia-

koze 
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Je veľa faktorov, ktoré to môžu spôsobovať.  

Pozri sa na nasledujúce obrázky, ako vyzerá zdravá, poškodená a chorá koža. 

 

 

Problém 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

Problém 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čo by sa stalo, keby sme nemali kožu?  

(Analyzujte svoje vedomosti z biológie a svoje životné skúsenosti a napíšte Vaše riešenie problému). 

 

 

Zamysli sa nad tým čo môže spôsobiť, že zo zdravej kože vznikne poškodená, alebo chorá koža? 

Ako chemik môže zistiť čo robí problém našej koži?  
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                          Objav a experimentálne zisti aký má súvis chémia a koža! 

Úloha 2. Porozmýšľajte a napíšte odpovede na nasledovné otázky: 

1. Analyzujte, či je koža na našom tele všade rovnaká. Zdôvodnite. 
 
 
 
 

2. Čo rozumiete pod pojmom koža ako chemická bariéra ? Vytvorte opis vlastnými slovami. 

 

 

 

 

3. Napíšte, čo najviac látok, s ktorými prichádza ľudská koža často do styku. Hlavne si uvedomte s akými látkami 
prichádza Vaša koža do styku doma, v škole, vonku. 

 

 

 

 

 

 

Úloha 3. Odhadnite, alebo zistite, aké pH má ľudská koža.  

 

Odhadujem, že pH kože je:  

Zistil som, že pH kože je:  

(uveďte zdroje odkiaľ si zistil pH kože) 

 

 

Úloha 4. Navrhnite postup svojej experimentálnej práce. Napíšte jednotlivé kroky, ako budete postupovať pri príprave 

roztokov a pri meraní pH roztokov. 

Pomôcky: 

8 ks 150 ml kadičiek, 2 ks  250 ml kadičiek, 1 ks 1000 ml kadička,  8 ks sklenených tyčiniek na miešanie, strička na oplachovanie 

senzora s destilovanou vodou, notebook (tablet, IPhone), pH senzor, merací systém Vernier a interfejsová jednotka 

LabQuest 2 (PASCO, Coach), softvér Vernier Graphical Analysis. 

 

Chemikálie: 

Destilovaná voda 1000 ml, voda z vodovodu, chemické látky z domácnosti podľa navrhovaných 8 experimentov. 
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Úloha 5. Experimentálne namerajte pH roztokov 8 látok, s ktorými naša koža prichádza často do styku. Odfotografujte si 

priebehy meraní (grafy vložte do pracovného listu) a zapíšte výslednú hodnotu pH jednotlivých roztokov látok do 

tabuľky 1.  

  Tab.1 Namerané pH roztokov 8 látok 

č. e. Roztoky chemických látok Namerané pH roztokov 

1 Voda z vodovodu  

2 Roztok tekutého mydla na ruky  

3 Roztok vlasového šampónu  

4 Roztok pracieho prostriedku  

5 Roztok umývacieho prostriedku na riad  

6 Roztok čistiacej pleťovej vody na tvár  

7 Roztok čistiaceho prostriedku na okná  

8 Roztok sprchového gélu  

Ak má byť Vaša práca výskumníka efektívna a správna treba si uvedomiť, že vedecky správny postup si vyžaduje pri 

experimente rovnaké podmienky pre všetky merania: 

- rovnaká teplota a tlak v miestnosti počas experimentovania, 

- rovnaké množstvá látok rozpustené  v 100 ml destilovanej vody,  

- čistenie pH senzora po jednotlivých meraniach, 

- rovnaké časové dĺžky merania pH (odporúčam  60 – 90 s intervalom 5 s ) 

- až po ustálení hodnoty pH pri meraní roztoku látky, zapíš nameranú ustálenú hodnotu pH 

Teda okrem 8 kadičiek s roztokmi látok potrebujete aj kadičku na oplachovanie pH senzora (destilovanou vodou) a ďalšiu 

kadičku s destilovanou vodou na odloženie pH senzora, keď zapisujete dáta z prvého a postupne ďalšieho merania (pH 

senzor musí byť čistý pri každom meraní, aby neovplyvňovali predchádzajúce roztoky hodnotu pH práve meraného 

roztoku).   

Postup experimentálnej práce: 

 

1.  

 

2.  

 

3.  

 

4.  

 

5.  

 

6.  
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Grafy 1-8 pH roztokov látok  

                      

 Analýza výsledkov a záver 

 

Problém 3 

Analyzujte získané dáta z nameraných grafov a formulujte závery experimentu týkajúce sa pH kože a vplyvu látok na pH 

kože, s ktorými prichádzame často do styku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na základe informácií a zistených experimentálnych dát o vplyve látok na pH kože, navrhnite čo najviac spôsobov ako 

chrániť  kožu pred negatívnymi vplyvmi látok, s ktorými prichádzame do styku v životnom prostredí  (doma a vonku). 

 

690



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Vaše sebahodnotenie: 

Pozrite sa teraz na Problém 1, 2 a 3 a charakterizujte seba, ako ste ich riešili pred realizáciou experimentov a čo ste po 

realizácii experimentov získali. 

(stručne to napíšte). 
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PRACOVNÝ LIST:  AKO „UHASIŤ“  PÁLENIE ZÁHY  
Pomôžte pacientovi, ktorého trápi „pálenie záhy“, vybrať v lekárni ten najúčinnejší prípravok. Najprv si prečítajte 

nasledujúci text. 

Prostredie v ľudskom žalúdku je značne kyslé. Žalúdočná šťava je z väčšej časti tvorená kyselinou chlorovodíkovou s 

látkovou koncentráciou približne 0,01 mol·dm–3. Takéto kyslé prostredie je potrebné na denaturáciu bielkovín a aktiváciu 

enzýmov (napr. pepsín), ktoré sú zodpovedné za trávenie bielkovín. Na druhej strane, nadmerné množstvo žalúdočnej 

kyseliny môže spôsobovať problémy. Ak sa v žalúdku práve nenachádza potrava, kyselina chlorovodíková môže spôsobovať 

denaturáciu aj tých bielkovín, ktoré sú normálnou súčasťou žalúdočnej steny, čo môže viesť k vytvoreniu žalúdočných alebo 

dvanástnikových vredov. 

Nadmernú kyslosť v žalúdku zvyčajne pociťujeme ako pálenie alebo tlak v samotnom žalúdku a hrudníku (v prípade 

refluxu). Tento pocit označujeme ako „pálenie záhy“. Na zmiernenie  „pálenia záhy“ zvyčajne používame antacidá. 

Antacidum je medicínsky pojem označujúci látku, ktorá neutralizuje kyselinu (z gréckeho anti = proti a latinského acidum = 

kyselina). 

Súčasné lekárne ponúkajú množstvo rôznych typov antacíd vo forme tabliet, práškov alebo gélov. Rozdielne antacidá 

zvyčajne obsahujú rozličné aktívne látky. To je dôvodom, prečo majú rozdielne antacidá rozdielnu účinnosť. Preto pacient, 

ktorý sa rozhoduje, ktoré antacidum si vybrať na zmiernenie jeho „pálenia záhy“, môže mať pri výbere pomerne ťažkú úlohu. 

Aby sme pacientovi pomohli vyriešiť tento problém, potrebujeme zodpovedať nasledujúcu otázku: 

Ktoré z antacíd predávaných v lekárňach je najúčinnejšie? 

 

SKÔR AKO ZAČNETE EXPERIMENTOVAŤ 

Úloha 1. Z nasledujúcich potravín (s danými hodnotami pH) vyberte tie, ktoré podľa vás môžu spôsobovať pálenie záhy. 

Označte ich a zdôvodnite svoj názor. 

čaj (pH = 7,2) varená biela ryža (pH = 6,0 – 6,7) 
paradajky (pH = 4,0 – 4,4) kravské mlieko (pH = 6,4 – 6,8) 
sóda (pH = 2,0 – 4,0) citrónová šťava (pH = 2,0 – 2,6) 
tofu (pH = 7,2) čierna káva (pH = 5,0 – 5,1) 

Úloha 2. Aký charakter majú, podľa vás, aktívne látky používané v antacidách, kyslý alebo zásaditý? 

..................................................................................................................................................................................................... 

POĎME EXPERIMENTOVAŤ 

Vašou hlavnou úlohou bude uskutočniť experiment, v ktorom budete analyzovať rôzne druhy antacíd, aby ste zistili, ktoré 

z nich najúčinnejšie neutralizuje žalúdočnú kyselinu. Meranie budete realizovať pomocou počítačového meracieho systému 

s pH-metrom. 

Ak chceme v laboratórnych podmienkach simulovať procesy neutralizácie prebiehajúce v žalúdku, musíme si najprv 

vytvoriť laboratórny model ľudského žalúdka. Objem ľudského žalúdka sa mení v závislosti od jeho obsahu. Jeho maximálny 

objem sa však pohybuje okolo 1 dm3. Samozrejme, ľudský žalúdok nie je celý vyplnený len žalúdočnou kyselinou, ale z väčšej 

časti obsahuje prijatú potravu. Preto na ilustráciu nášho prípadu môžeme uvažovať o účinku štandardnej dávky antacida 

v 150 cm3 HCl s látkovou koncentráciou c = 0,01 mol·dm–3. 

Prístroje a pomôcky: 

počítačový merací systém (pH-meter), kadička (250 cm3), elektromagnetická miešačka s miešadielkom, roztieračka 

s roztieradlom. 
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Materiál a chemikálie: 

niekoľko rôznych druhov antacíd dostupných v lekárňach, kyselina chlorovodíková (c = 0,01 mol·dm–3), roztoky potrebné na 

kalibráciu pH-metra. 

Postup: 

1. Do kadičky objemu 250 cm3 odmerajte 150 cm3 roztoku HCl (c = 0,01 mol·dm–3). 

2. Uskutočnite kalibráciu pH-metra (podľa postupu, ktorý uvádza výrobca vášho 

meracieho zariadenia). Opláchnite elektródu destilovanou vodou a ponorte ju 

do roztoku HCl v kadičke. 

3. Na napodobenie prirodzených pohybov žalúdka reakčnú zmes počas celého 

experimentu miešajte pomocou elektromagnetickej miešačky pri nízkych 

otáčkach (do 100 ot./min.). 

4. Čas merania nastavte minimálne na 10 minút (ak nie ste obmedzení časom, 

ideálne je nastaviť čas merania na 20 minút). Ak to vaše zariadenie umožňuje, 

vzorkovaciu frekvenciu zberu dát nastavte na hodnotu 1 Hz. 

5. Spustite zaznamenávanie a zároveň do kadičky s HCl pridajte predpísanú dávku 

a formu antacida (podľa príbalovej informácie). Ak je antacidum v tabletovej 

forme, rozdrvte ho na prášok pomocou roztieračky. 

6. Po skončení merania uložte získané dáta (graf) a zopakujte rovnaký postup 

s ďalším druhom antacida. 

 

VYHODNOTENIE VÝSLEDKOV 

Po experimente porovnajte výsledky (grafy) získané s rôznymi druhmi použitých antacíd. 

Úloha 3. Na každom experimentálne získanom grafe vyznačte maximálnu hodnotu pH dosiahnutú počas merania. 

Porovnajte pH maximá dosiahnuté pri použití rozdielnych antacíd a napíšte ich v zostupnom poradí. 

.....................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 

Úloha 4. Porovnajte tvar kriviek v získaných grafoch. Čo hovorí tvar krivky o priebehu sledovanej reakcie? 

.....................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 

Úloha 5. Ktoré z použitých antacíd spôsobilo najväčšiu zmenu pH reakčnej zmesi? Ktoré z antacíd reagovalo najrýchlejšie? 

..................................................................................................................................................................................................... 

Úloha 6. Ktorý druh antacida považujete za najúčinnejší. Zostavte rebríček prvých troch najúčinnejších antacíd. 

..................................................................................................................................................................................................... 
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AK VÁM EŠTE ZOSTAL ČAS 

Úloha 7. Zistite, aké účinné látky sú použité v antacidách, ktoré ste skúmali. Chemickými rovnicami zapíšte reakcie 

prebiehajúce medzi týmito aktívnymi látkami a žalúdočnou kyselinou chlorovodíkovou. 

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 

Úloha 8. Ak má pacient zvýšený krvný tlak a mal by sa preto vyhýbať zvýšenému príjmu sodíka, ktoré z vami skúmaných 

antacíd by ste mu odporučili? 

..................................................................................................................................................................................................... 

Úloha 9. Predstavte si, že ste výrobcom antacíd. Vo svojom výrobku môžete ako aktívnu látku použiť Mg(OH)2 alebo Al(OH)3. 

Obidve látky môžete kúpiť za cenu 3 € za kilogram. Ktorá z látok je výhodnejšia, teda bude mať vyššiu účinnosť za 

rovnakú cenu? Zdôvodnite svoju odpoveď. 

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 

Úloha 10. Aké jedlo (potravinu) by ste použili na zmiernenie „pálenia záhy“, ak by ste nemali k dispozícii žiadne farmaceutické 

antacidum? Zdôvodnite svoju odpoveď. 

.....................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 
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HODNOTENIE 

Úloha 11. Vyplňte nasledujúcu tabuľku. 

3 veci, ktoré som sa dnes naučil. 
 

 

 

2 veci, ktoré považujem za zaujímavé. 
 

 

1 otázka, ktorú mám k tejto téme. 
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PRACOVNÝ LIST:  NEUTRALIZAČNÉ TITRÁCIE  I  A II 

Úloha 1. Prečítajte si! 

Neutralizačné (acidobázické) titrácie sú jedným z druhov titrácií. Ich podstatou sú protolytické reakcie medzi odmerným 

roztokom a roztokom stanovovanej látky. Čo vyjadruje chemická rovnica: H3O+(aq) + OH-(aq) → 2 H2O(l)  

Odmerný roztok (roztok so známou koncentráciou) sa pridáva do roztoku stanovovanej látky so známym objemom, ale 

s neznámou koncentráciou dovtedy, kým stanovovaná látka s ním úplne nezreaguje (tzv. bod ekvivalencie). V tomto bode 

je pridané látkové množstvo odmerného roztoku ekvivalentné látkovému množstvu stanovovanej látky. Dosiahnutie bodu 

ekvivalencie sa pri neutralizačných titráciách určuje vizuálne pomocou acidobázických indikátorov (napr. fenolftaleín, 

metyloranž a i.). 

Odmerným roztokom môžu byť kyseliny (hovoríme o acidimetrii) alebo zásady (hovoríme o alkalimetrii). 

Úloha 2. Uskutočnite na základe obrázkov 1 až 3 neutralizačnú titráciu hydroxidu sodného kyselinou chlorovodíkovou. 

 

Obr. 1 Postup titrácie 

Pomôcky: banka (100 cm3), pipeta (10 cm3), byreta (25 cm3), lievik, stojan, svorka, držiak, odmerný valec 

Chemikálie:  25cm3 roztok HCl (2,5 mol.dm3), 10 cm3 roztok NaOH , fenolftaleín (1 %) 

 

Úloha 3. Zapíšte schémou, rovnicou a iónovým zápisom reakciu HCl a NaOH. 

Schéma: ________________________ + ____________________→ _____________________ + ___________________ 

Rovnica: ___________ + ___________ → ___________ + ___________ 

Iónový zápis: ______ +______ + ______ + ______ →  ______ +  ______ + ______  
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Úloha 4. Doplňte tabuľku. 

Tab. 1  Namerané a vypočítané údaje 

Koncentrácia HCl  

Objem HCl pridanej v bode ekvivalencie  

Počet mólov HCl  

Počet mólov NaOH  

Koncentrácia NaOH  

Výpočet koncentrácie NaOH: 

 

 

 

 

 

 

 

Úloha 5. Uskutočnite neutralizačnú titráciu hydroxidu draselného kyselinou sírovou vo virtuálnom laboratóriu na stránke 

http://introchem.chem.okstate.edu/DCICLA/acid_base.html Použite ako indikátor metylčerveň.  

reakcia KOH a H2SO4  

Schéma: _______________________ + ___________________→ ____________________ + __________________ 

Rovnica: _________ + _________ → _________ + _________ 

Tab. 2  Namerané a vypočítané údaje 

Koncentrácia KOH  

Objem NaOH  

Objem H2SO4 pridanej v bode ekvivalencie  

Počet mólov H2SO4  

Počet mólov KOH  

Koncentrácia H2SO4  

Výpočet koncentrácie H2SO4: 
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Úloha 6. V tabuľke 3 sú uvedené niektoré kyselinotvorné a zásadotvorné potraviny. Diskutujte v skupine o tom, prečo je 

potrebná rovnováha kyselín a zásad v organizme. 

Tab. 3  Kyselinotvorné a zásadotvorné potraviny (na poslednej strane) 

Úloha 7. Doplňte tabuľku. 

 

  

bez pomoci 

 

s malou pomocou 
učiteľa alebo 
spolužiakov 

 

s výdatnou 
pomocou učiteľa alebo 

spolužiakov 

Poznám princíp neutralizačných titrácii. 
   

Viem definovať bod ekvivalencie. 
   

Poznám funkciu indikátorov pri 
neutralizačnej titrácii. 

   

Viem zapísať rovnicu reakcie HCl a 
NaOH. 

   

Viem pomenovať častice, ktoré sa 
nachádzajú v roztokoch HCl a NaOH. 

   

Poznám význam rovnováhy kyselín a 
zásad v organizme. 
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PRACOVNÝ LIST:  POZNÁTE TERMOMETRICKÉ TITRÁCIE? 
Odmerná analýza (titrácia) je metóda kvantitatívnej chemickej analýzy, ktorá je založená na stanovení neznámej 

koncentrácie vzorky (titrand) prostredníctvom špecifickej chemickej reakcie s odmerným roztokom titračného činidla 

(titrant) s presne známou koncentráciou. Zisťuje sa pritom objem titračného činidla potrebný na úplné zreagovanie 

stanovovanej zložky v analyzovanom roztoku. Stav, pri ktorom je pridané látkové množstvo titračného činidla chemicky 

ekvivalentné látkovému množstvu stanovovanej zložky sa nazýva bod ekvivalencie. Bod ekvivalencie je teda kvantitatívnym 

koncovým bodom titrácie, kedy stanovovaná látka zreagovala s titračným činidlom bezo zvyšku. 

Na jednoznačné zistenie, kedy bod ekvivalencie nastal, sa používajú rozličné metódy. Medzi klasické spôsoby patrí 

použitie tzv. indikátorov – látok, ktoré v prípade náhlej zmeny chemických pomerov v reakčnom prostredí (práve také 

nastanú v bode ekvivalencie) výrazne zmenia svoje sfarbenie. 

Modernejšie metódy využívajú na zistenie bodu ekvivalencie rozličnú prístrojovú techniku, ktorá v bode ekvivalencie 

zaregistruje náhlu zmenu niektorej z meraných fyzikálnych veličín. Napr. pri potenciometrických titráciách (meranie pH-

metrom) dochádza v bode ekvivalencie k náhlej zmene pH titrovaného roztoku, pri konduktometrických titráciách dochádza 

v bode ekvivalencie k zmene vodivosti, presnejšie mernej vodivosti, tzv. konduktivity titrovaného roztoku (meranie 

konduktometrom). 

Špeciálnym prípadom titrácií sú termometrické titrácie, ktoré možno použiť napr. pri zisťovaní bodu ekvivalencie 

výrazných exotermických reakcií. Pri termometrických titráciách na určenie bodu ekvivalencie použijeme graf závislosti 

teploty titračnej zmesi od objemu pridávaného odmerného roztoku, tzv. termometrická titračná krivka. 

Uskutočnite termometrickú titráciu roztoku hydroxidu sodného odmerným roztokom kyseliny chlorovodíkovej. 

Pomocou termometrickej titračnej krivky určte bod ekvivalencie reakcie a výpočtom overte skutočnú koncentráciu 

titrovaného roztoku hydroxidu sodného. 

 

SKÔR AKO ZAČNETE EXPERIMENTOVAŤ 

Úloha 1. Medzi aké typy reakcií patrí reakcia hydroxidu sodného s kyselinou chlorovodíkovou? 

..................................................................................................................................................................................................... 

Úloha 2. Vysvetlite, čo sú to acidobázické titrácie? Aký je rozdiel medzi acidimetriou a alkalimetriou? 

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 

POĎME EXPERIMENTOVAŤ 

Vašou úlohou bude uskutočniť termometrickú titráciu roztoku hydroxidu sodného odmerným roztokom kyseliny 

chlorovodíkovej. Budete zaznamenávať krokové zmeny teploty titrovanej zmesi v závislosti od objemu pridaného 

odmerného roztoku (HCl). Hľadanou hodnotou je hodnota objemu odmerného roztoku, ktorá zodpovedá bodu ekvivalencie 

titrácie. 

Prístroje a pomôcky: 

počítačový merací systém (modul teplomer), elektromagnetická miešačka s miešadielkom, kadička alebo titračná banka (250 

cm3), byreta  (25 cm3), pipeta  (10 cm3), odmerný valec, byretový lievik. 
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Materiál a chemikálie: 

NaOH (c = 0,1 mol·cm–3), roztok HCl (c = 0,1 mol·cm–3), destilovaná voda. 

Postup: 

1. Byretu upevnite na laboratórny stojan a naplňte odmerným 

roztokom HCl. 

2. Do kadičky s miešadielkom umiestnenej na elektromagnetickej 

miešačke pipetou odmerajte presne 10 cm3 roztoku NaOH. 

Pomocou odmerného valca pridajte ešte 50 cm3 destilovanej 

vody. Zmes nechajte vytemperovať na laboratórnu teplotu. 

3. Elektromagnetickú miešačku nastavte na nízke otáčky (do 10 

ot./min.) a zapnite miešanie. 

4. Do kadičky ponorte teplotnú sondu pripojenú k počítačovému 

meraciemu systému. 

5. V softvéri nastavte krokový typ zaznamenávania dát (nie časové 

meranie). 

6. Spustite zaznamenávanie a začnite titrovať. Po každom 

prídavku odmerného roztoku HCl v softvéri zadajte hodnotu 

pridaného objemu a zaznamenajte aktuálnu teplotu titrovanej 

zmesi. 

7. Po pridaní 20 cm3 odmerného roztoku ukončite titráciu a uložte 

získané dáta (graf). 

 

VYHODNOTENIE VÝSLEDKOV 

Úloha 3. Podľa tvaru termometrickej titračnej krivky rozhodnite, kde sa podľa vás nachádza hľadaná hodnota objemu 

titračného činidla zodpovedajúca bodu ekvivalencie sledovanej reakcie. 

 

Úloha 4. Prečo po dosiahnutí určitého maxima teplota ďalej nestúpa, napriek tomu, že ste stále pridávali odmerný roztok? 

.....................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 

Úloha 5. Aká je konkrétna hodnota hľadaného objemu odmerného roztoku zodpovedajúca bodu ekvivalencie sledovanej 

reakcie? 

..................................................................................................................................................................................................... 
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Úloha 6. Vypočítajte skutočnú látkovú koncentráciu titrovaného roztoku NaOH. 

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 

HODNOTENIE 

Úloha 7. Vyplňte nasledujúcu tabuľku. 

3 veci, ktoré som sa dnes naučil. 
 

 

 

2 veci, ktoré považujem za zaujímavé. 
 

 

1 otázka, ktorú mám k tejto téme. 
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PRACOVNÝ LIST:  TITRÁCIA KYSELINY CHLOROVODÍKOVEJ  

ROZTOKOM NAOH 
Titrácia je laboratórna metóda na určovanie množstva látky v roztoku. Pri tomto experimente budete titrovať roztok 

kyseliny chlorovodíkovej (titrovaný roztok) roztokom hydroxidu sodného (titračné činidlo). Dôležité je stanovenie bodu 

ekvivalencie, kedy obe látky spolu zreagovali bez zvyšku (celý objem HCl zreagoval s ekvivalentným množstvom NaOH – 

podľa stechiometrického vzorca rovnice). 

Pri titrácii roztoku HCl roztokom NaOH je pH kyslého roztoku na začiatku nízke (je tam iba kyselina) (Obr. 1). Pridávaním 

zásady sa pH pomaly mení, až do blízkosti bodu ekvivalencie. V blízkosti bodu ekvivalencie pH prudko rastie (všetka kyselina 

zreaguje so zásadou). Potom, pri pridávaní ďalšieho množstva zásady, pH opäť rastie pomaly (je tam iba zásada). 

Ak do roztoku kyseliny pridáme správny pH indikátor, vieme túto zmenu sledovať aj vizuálne. 

Grafickým znázornením tejto závislosti je titračná krivka. 

 

 

Obr. 1 Ilustračný priebeh titračnej krivky -  kyselina o neznámej koncentrácii sa nachádza v banke. V byrete sa 

nachádza roztok NaOH, s koncentráciou ktorú poznáme. Na základe objemu pridaného NaOH v bode ekvivalencie 

vieme vypočítať koncentráciu kyseliny. 

 

Úloha 1. Na základe grafu 1 doplňte nasledujúcu tabuľku 

 

Spotreba NaOH pH roztoku 
v banke je väčšie 
množstvo kyseliny 
alebo zásady 

0 ml   

5 ml   

15 ml   

 2  

25 ml   

 7  

 12  

45 ml   

 

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

p
H

Objem NaOH

Graf 1 Acidobázická titrácia HCl roztokom NaOH 
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Úloha 2. Zodpovedajte nasledujúce úlohy: 

 

a) Napíšte vzťah pre výpočet látkového množstva titrovanej látky, ak poznáme jej koncentráciu a objem.  

................................................................................................................................................................................................ 

b) Napíšte a stechiometricky vyrovnajte rovnicu reakcie hydroxidu sodného a kyseliny chlorovodíkovej. 

................................................................................................................................................................................................ 

Úloha 3. Prakticky overte nasledujúci postup 

Pomôcky: 

• počítač  

• zariadenie LabQuest 2 a software Logger Pro 

• pH senzor 

• kadička (V=100 ml) 

• magnetické miešadielko 

• miešačka 

• odmerný valec 

• odmerná banka (V=100 cm3) 

• byreta (V=25 cm3) 

• pipeta (V=10 cm3)  

Chemikálie 

• 25 ml NaOH (c = 1 M) 

• 10 cm3 HCl (10 cm3 koncentrovanej HCl doplniť do 100 cm3 odmernej banky) 

• destilovaná voda 

• fenolftaleín  

Postup: 

1. Spustite program Logger Pro a pripojte pH senzor 

2. Do kadičky na laboratórnom miešadle odpipetujte 10 cm3 roztoku kyseliny. Do kvapaliny vnorte elektródu a uveďte 

do chodu miešanie. Pridajte 2-3 kvapky fenolftaleínu. 

3. K stojanu upevnite byretu a naplňte ju roztokom NaOH o vyššie uvedenej koncentrácii (Obr. 2). 

4. V programe Logger Pro zvoľte „Experiment a Sběr dat“ a zmeňte mód 

„časová závislost“ na „události se vstupy“. Nazvite udalosť „objem činidla“, 

značka „V“, jednotky „ml“ a kliknite na „Hotovo“. Kliknite na oblasť grafu 

pravým tlačidlom myši a vyberte „Nastavení grafu“. V záložke „Nastavení 

grafu“ zrušte voľbu „Spojovat body“ a zvoľte „Symboly bodů“. V záložke 

„Nastavení souřadnicových os“ zvoľte pri osi X hodnoty „vlevo“ 0 a „vpravo“ 

napíšte číslo 20 (20 ml titračného činidla). Potvrďte kliknutím na „Hotovo“.  

5. Spustite meranie - „Sběr dat“. Chvíľku (asi 10s) počkajte, kým sa hodnota pH 

ustáli a potom kliknite na modré koliesko „Zachovat“. Doplňte 0 – 0ml 

činidla. V grafe sa objaví bod označujúci namerané pH po pridaní 0 ml 

činidla. Pomaly pridávajte po 0,5 ml činidla a po každom prídavku zapisujte 

celkový objem pridaného činidla.  

6. Rovnako postupujte pri pridávaní ďalšieho množstva titračného činidla. Od 

10 ml titračného činidla pridávajte po 0,2 ml. Po skončení merania určte bod 

ekvivalencie (obrat v krivke grafického záznamu).  

  

Obr. 2 Aparatúra 
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Úloha 4. Doplňte nasledujúcu tabuľku a vypočítajte koncentráciu kyseliny chlorovodíkovej 

Tab. 1 Tabuľka nameraných a vypočítaných dát 

Koncentrácia NaOH  

Objem NaOH pridaného v bode ekvivalencie  

Počet mólov NaOH  

Počet mólov HCl  

Koncentrácia HCl  

Výpočet koncentrácie kyseliny chlorovodíkovej: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úloha 5. Dusičnan strieborný má baktericídne, antiseptické a leptavé účinky, preto sa využíva v lekárenstve. Zdravotná 

sestrička si pred týždňom pripravila roztok dusičnanu strieborného, ale zabudla si poznačiť jeho koncentráciu. Na 

určenie koncentrácie sa preto rozhodla titrovať. Pri titrácii dala do banky 25 ml roztoku chloridu zinočnatého 

(c=0,01261 mol/dm3) a postupne pridávala roztok dusičnanu strieborného o neznámej koncentrácii. Na 

dosiahnutie bodu ekvivalencie spotrebovala 16,25 cm3 roztoku dusičnanu strieborného. Vypočítajte koncentráciu 

roztoku dusičnanu strieborného: 

 

Výpočet koncentrácie roztoku dusičnanu strieborného: 
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PRACOVNÝ LIST:  TITRÁCIA A ENERGETICKÝ PRIEBEH NEUTRALIZÁCIE  
Titrácia je laboratórna metóda na určovanie množstva látky v roztoku. Pri tomto experimente budete titrovať roztok 

kyseliny chlorovodíkovej (titrovaný roztok) roztokom hydroxidu sodného (titračné činidlo). Dôležité je stanovenie bodu 

ekvivalencie, kedy obe látky spolu zreagovali bez zvyšku (celý objem HCl zreagoval s ekvivalentným množstvom NaOH – 

podľa stechiometrického vzorca rovnice). 

Naša kyselina o neznámej koncentrácii sa nachádza v banke. V byrete sa nachádza roztok NaOH, s koncentráciou ktorú 

poznáme. Na základe objemu pridaného NaOH v bode ekvivalencie vieme vypočítať koncentráciu kyseliny. 

Grafickým znázornením tejto závislosti je titračná krivka. 

Reakcia kyseliny chlorovodíkovej a hydroxidu sodného je príkladom neutralizácie. 

Úloha 1. Vyslovte svoj predpoklad – podčiarknite svoje tvrdenie. Zapíšte priebeh reakcie: 

Pri reakcii kyseliny chlorovodíkovej s hydroxidom sodným sa bude teplo uvoľňovať/spotrebovať a reakcia bude preto 

exotermická/endotermická 

................................................................................................................................................................................................ 

Úloha 2. Svoj predpoklad z úlohy 1 prakticky overte 

Pomôcky: 

• počítač 

• meracie zariadenie 

• senzor teploty 

• kalorimeter (termoska, plastový pohárik, dve kadičky vsunuté do seba) 

• magnetické miešadlo 

• odmerný valec 

• 25 cm3 byreta 

• 10 cm3 pipeta  

Chemikálie 

• 25 ml NaOH (c=1mol/dm3) 

• 10 ml HCl (asi 10 cm3 koncentrovanej HCl v 100 cm3 destilovanej vody) 

• fenolftaleín 

• destilovaná voda 

 Postup: 

1. Spustite program Logger Pro a zapojte teplotný senzor. Do kadičky na laboratórnom miešadle odpipetujte 10  cm3 

roztoku kyseliny. Do kvapaliny vnorte senzor a zapnite miešačku. Pridajte indikátor. 

2. K stojanu upevnite byretu a naplňte ju roztokom NaOH (Pipetu nezabudnite prepláchnuť!). 

3. V programe Logger Pro zvoľte Sběr dat (ikonka so stopkami) a zmeňte mód „časová závislost“ na „události se 

vstupy“. Nazvite udalosť „objem činidla“, značka „V“, jednotky „ml“ a kliknite na „Hotovo“. Kliknite na oblasť grafu 

pravým tlačidlom myši a vyberte „Nastavení grafu“. V záložke „Nastavení grafu“ zrušte voľbu „Spojovat body“ a 

zvoľte „Symboly bodů“. V záložke „Nastavení souřadnicových os“ zvoľte pri osi X hodnoty „vlevo“ 0 a  „vpravo“ 

napíšte číslo 25 (25 ml titračného činidla). Potvrďte kliknutím na „Hotovo“. 
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4. Spustite meranie kliknutím na zelené tlačidlo „Sběr dat“. Ak sa teplota ustáli, kliknite na tlačidlo „zachovať“ – 

doplňte „0“ – pridali ste 0 ml titračného činidla. 

5. Po pridaní prvého mililitra titračného činidla, nechajte ustáliť teplotu roztoku (asi 10 s) a potom kliknite na  modré 

koliesko „Zachovat“. V grafe sa objaví bod označujúci nameranú teplotu po pridaní 1 ml činidla.  

6. Rovnako postupujte pri pridávaní ďalšieho množstva titračného činidla. Po skončení merania určte bod ekvivalencie 

(obrat v krivke grafického záznamu). 

Úloha 3. Doplňte nasledujúcu tabuľku. 

Tab. 1 Namerané a vypočítané dáta 

Koncentrácia NaOH  

Objem NaOH pridaného v bode ekvivalencie  

Počet mólov NaOH  

Počet mólov HCl  

Koncentrácia HCl  

Výpočet koncentrácie kyseliny: 

 

 

 

 

 

 

Úloha 4. Označte, ktorý graf znázorňuje priebeh endotermickej a ktorý priebeh exotermickej reakcie 

     

...................................................................................   ..................................................................................... 

Úloha 5. Ktorá z dvojice reakcií prebehne rýchlejšie? Graficky znázornite priebeh reakcií b) (aj s ich aktivačnými energiami) 

a) HCl + NaOH → NaCl + H2O pri izbovej teplote (reakcia je exotermická)   

HCl + NaOH → NaCl + H2O pri teplote 50°C (reakcia je exotermická) 

b) CaCO3 → CaO + CO2 pri izbovej teplote (reakcia je endotermická) 

CaCO3 → CaO + CO2 pri teplote 50°C (reakcia je endotermická) 
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Úloha 6. Uhlie obsahuje 70 – 90% uhlíka. Energia sa pri jeho spaľovaní uvoľňuje (exotermická reakcia) vo forme tepla, čo 

možno zapísať pomocou chemickej rovnice:  C + O2 → CO2 (Qm = -393,5kJ/mol) kde Qm je množstvo uvoľneného 

tepla pri reakcii. Roztrieďte uvedené chemické reakcie na exotermické a endotermické a správne odpovede zapíšte 

dole. 

a) CaCO3 + 2 HCl → H2O + CO2 + CaCl2                                Qm = -16kJ/mol 

b) 2 H2O → 2 H2 + O2     Qm = 572kJ/mol 

c) C + H2O → CO + H2     Qm = 131,4kJ/mol 

d) 2 CO + O2 → 2 CO2     Qm = -565kJ/mol 

e) 2 H2O2 → 2 H2O + O2     Qm = -196kJ/mol 

f) CaCO3 → CaO + CO2     Qm = 178kJ/mol 

Exotermické reakcie: ............................................................................... 

Endotermické reakcie: ............................................................................. 

Úloha 7. Silné anorganické kyseliny, napr. kyselina chlorovodíková, sírová alebo dusičná, sú vo vodnom roztoku úplne 

disociované. Slabšie anorganické kyseliny a organické kyseliny sú disociované iba čiastočne. Mieru disociácie 

udáva disociačná konštanta kyseliny KA. Zoraďte nasledujúce kyseliny od najsilnejšej po najslabšiu.  

 

HIO4 (KA= 2,82·10-2), HClO (KA= 2,95·10-8), HCN (KA=6,03·10-10), HNO2 (KA=5,13·10-4), HCl (KA=1,3·106) 

................................................................................................................................................................................................ 

 

Úloha 8. Na základe výsledkov z praktického overenia vášho tvrdenia z úlohy 1 zhodnoťte, či váš predpoklad bol správny. 

Svoje tvrdenie zdôvodnite a podložte údajmi z úloh 4,5,6,7  (priebeh grafu, Qm <> 0, KA kyseliny chlorovodíkovej) 

................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................
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PRACOVNÝ LIST: STANOVENIE KONCENTRÁCIE KYSELINY OCTOVEJ 

V POTRAVINÁRSKOM OCTE  
Potravinársky ocot sa používa pri príprave pokrmov v teplej aj studenej kuchyni, tiež pri konzervovaní potravín a 

odstraňovaní vodného kameňa.  Ocot sa získava riedením kyseliny octovej. Kyselina octová patrí medzi karboxylové kyseliny. 

 

 

Príklad karboxylovej kyseliny:   kyselina etánová  

(triviálny názov - kyselina octová) 

Úloha 1. Riešte jednotlivé úlohy: 

a) Ako sa nazýva proces výroby octu? Napíšte aj reakciu jeho prípravy. 

..................................................................................................................................................................................................... 

b) Koľko percentný roztok kyseliny octovej je potravinársky ocot?  

..................................................................................................................................................................................................... 

c) Kyselina octová je slabá/silná kyselina, hydroxid sodný je slabá/silná zásada (odpoveď podčiarknite). 

d) Napíšte vzťah na výpočet koncentrácie roztoku (ak poznáte objem a látkové množstvo) a na stanovenie 

hmotnostných percent. 

..................................................................................................................................................................................................... 

Koncentráciu kyseliny octovej v octe môžeme stanoviť na základe pH- metrickej indikácie bodu ekvivalencie (=kyselina 

octová a hydroxid sodný sú v ekvivalentnom množstve (majú rovnakú hodnotu)) pri titrácií hydroxidom sodným. Ide 

o acidobázickú titráciu, kedy hľadáme bod ekvivalencie (kvantitatívny koniec reakcie, stanovovaná zložka práve zreagovala 

s ekvivalentným množstvom titračného činidla). 

e) Je možné overiť, akú koncentráciu má potravinársky ocot zakúpený v obchode? Navrhnite ako. 

................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 

Úloha 2. Napíšte reakciu titrácie, pomenujte reaktanty a produkty reakcie a vyznačte jednotlivé ióny.  

................................................................................................................................................................................................ 
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Úloha 3. Prakticky overte nasledujúci postup: 

Pomôcky:  

• počítač s programom Logger Pro   

• Vernier – LabQuest2  

• pH senzor 

• byreta (V=25 ml) 

• magnetická miešačka a miešadielko 

• vyššia kadička (V=50 ml) 

• kadička (V=100 ml) 

• pipeta (V=10 ml)  

• stojan, držiak, svorka 

Chemikálie:  

• 25 ml roztoku NaOH (c = 1 mol/dm3) 

• 10 ml potravinársky ocot 

• fenolftaleín 

• destilovaná voda 

Postup:  

1. V programe Logger Pro zvoľte „Zber dát“ (ikonka so stopkami) a zmeňte mód „časová závislost“ na „události se vstupy“. 

Nazvite udalosť „objem činidla“, značka „V“, jednotky „ml“ a kliknite „Hotovo“. Kliknite na oblasť grafu pravým 

tlačidlom a vyberte „Nastavení grafu“. V záložke „Nastavení grafu“ zrušte voľbu „Spojovat body“ a zvoľte „Symboly 

bodů“. V záložke „ Nastavení souřadnicových os“ zvoľte pri osi X hodnoty „vlevo“ 0 a „vpravo“ napíšte číslo 25 (25 ml 

titračného činidla). Potvrďte kliknutím na „Hotovo“. 

2. Zostavte titračnú aparatúru podľa obrázka 1 

3. Do 100 ml kadičky dajte 10 ml potravinárskeho octu a niekoľko kvapiek fenolftaleínu.  

4. Naplňte 25 ml byretu odmerným roztokom NaOH (pred vlastným plnením najprv vypláchnite byretu malým 

množstvom odmerného roztoku).  

5. Kadičku s roztokom octu umiestnite na magnetickú miešačku. Do kadičky s analyzovaným roztokom octu vložte 

miešadielko a pH senzor. (Ak nemáte k dispozícii miešačku, miešajte kadičku krúživými pohybmi). 

6. Zapnite magnetickú miešačku a nastavte ju tak, aby sa analyzovaný roztok nerozstrekoval po stenách kadičky. 

7. Spustite meranie. Chvíľu počkajte (cca 10 s) kým sa hodnota pH ustáli a zaznamenajte počiatočnú hodnotu pH, 

kliknutím na modré koliesko „Zachovat“. V okienku, ktoré sa objavilo vyplňte aktuálny objem pridaného titračného 

činidla v ml (0). V grafe sa objaví bod označujúci nameranú hodnotu pH pred titráciou.  

8. Do roztoku s octom pomaly pridávajte po 0,5 ml odmerného roztoku NaOH z 

byrety. Po pridaní prvého 0,5 ml titračného činidla, nechajte ustáliť pH roztoku 

(asi 10 s alebo kým sa ustáli hodnota pH) a potom kliknite na „Zachovat“. V 

okienku, ktoré sa objavilo vyplňte aktuálny objem pridaného titračného činidla v 

ml. V grafe sa objaví bod označujúci nameranú hodnotu pH po pridaní 0,5 ml 

činidla. 

9. Rovnako postupujte pri pridávaní ďalšieho množstva titračného činidla. Pri 

objeme cca 12 ml použitého titračného činidla pridávajte titračné činidlo po 0,2 

ml, počkajte kým sa ustáli hodnota pH a zaznamenajte ju. Keď dôjde k skoku pH, 

pridajte ešte niekoľko ďalších ml titračného činidla (môžete pridávať po 0,5 ml) a 

potom ukončite meranie. Sledujte zmenu sfarbenia roztoku.  

10. Po ukončení opláchnite koniec pH-senzora destilovanou vodou a vráťte ho do 

skladovacieho roztoku. 

 

Obr. 1 Aparatúra 
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Úloha 4. Doplňte nasledujúcu tabuľku s využitím údajov z grafu:  

Tab. 1 Tabuľka nameraných dát 

Hodnota pH na začiatku experimentu  

Hodnota pH na konci experimentu  

Koncentrácia NaOH  

Objem NaOH (pridaného pred veľkým nárastom pH)  

Objem NaOH (pridaného po veľkom náraste pH)  

Objem NaOH v bode ekvivalencie  

Hodnota pH v bode ekvivalencie  

Úloha 5. Vypočítajte látkovú koncentráciu kyseliny octovej v octe a doplňte tabuľku 2: 

Výpočet látkovej koncentrácie kyseliny octovej: 

 

 

 

 

Tab. 2 Tabuľka vypočítaných dát 

Počet mólov NaOH  

Počet mólov CH3COOH  

Koncentrácia CH3COOH  

Koncentráciu kyseliny octovej prepočítajte na hmotnostné % (hustota roztoku octu 1,01 g/cm3). Vypočítanú hodnotu 

porovnajte s údajom na etikete potravinárskeho octu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypočítaná hodnota:  .......................................... 

Údaj na etikete:  .......................................... 
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Úloha 6. Čím môžu byť spôsobené prípadné odchýlky medzi stanovenými výsledkami a údajmi na etikete?  

................................................................................................................................................................................................ 

..................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 

Úloha 7. Riešte nasledujúci problém: Na diaľnici D1 došlo k nehode, kde sa prevrátil kamión. Ďalším pátraním sa zistilo, že 

kamión viezol nebezpečný náklad – kyselinu, ktorá vytiekla do jazierka. Na základe poznatkov z dnešnej hodiny 

skúste navrhnúť spôsob, ako by expertní chemici mohli zabrániť škodám. Svoju odpoveď zdôvodnite. 

................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 
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PRACOVNÝ LIST:  STANOVENIE KONCENTRÁCIE KYSELINY 

TRIHYDROGENFOSFOREČNEJ V NEALKOHOLICKÝCH NÁPOJOCH  
Kyselina trihydrogenfosforečná sa využíva v potravinárstve ako ochucovadlo – E338. V malých množstvách nie je 

škodlivá. Táto kyselina obsahuje vo svojej štruktúre fosfor, ktorý je veľmi dôležitý minerálny prvok v našom tele. Pri nadbytku 

sa uvoľňuje z tela vo forme fosforečnanu vápenatého. Ak telo nemá dostatok vápnika, je nútené ho odbúravať z kostí a tak 

môže dochádzať k vyššej náchylnosti k zlomeninám alebo k osteoporóze. Maximálna denná dávka prijatej kyseliny 

trihydrogenfosforečnej je 70 mg/kg váhy hmotnosti tela. 

Úloha 1. Navrhnite pokus, pomocou ktorého dokážete kyslosť nealkoholického nápoja -  koly. Zapíšte všetky potrebné 

pomôcky a postup  si zapíšte v bodoch. Svoj postup aj prakticky overte. 

................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 

Úloha 2. Množstvo kyseliny trihydrogenfosforečnej budeme stanovovať pomocou hydroxidu sodného reakciou – 

neutralizáciou. Zapíšte priebeh reakcie do prvého, druhého a tretieho stupňa pomocou stavového zápisu 

a pomenujte reaktanty aj produkty. 

................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 

Úloha 3. Prakticky stanovte množstvo kyseliny trihydrogenfosforečnej v nealkoholickom nápoji pomocou tohto postupu 

Pomôcky: 

• počítač a meracie zariadenie 

• pH senzor 

• byreta (V=25 ml) 

• laboratórny stojan a svorky 

• magnetické miešadlo 

• sklenená tyčinka  

Chemikálie 

• NaOH (V=25 ml, c= 0,05M) 

• nealko nápoja kola – zbavený CO2 (V=40ml) 

• destilovaná voda 

•  odmerný valec (V=100 ml) 

• kadička (V=250 ml) 

 

Počas celého experimentu dbajte na bezpečnosť práce v laboratóriu. Nejedzte a nepite v laboratóriu! 
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Postup: 

1. Do 250 ml kadičky nalejte 40 ml nápoja kola zbaveného oxidu uhličitého a 60 

ml destilovanej vody 

2. Položte kadičku na magnetickú miešačku a vložte do nej miešadielko alebo 

miešajte roztok pomocou sklenenej tyčinky. 

3. Zapojte pH senzor a spolu s 25 ml byretou ho umiestnite na stojan podľa 

aparatúry na obrázku 1. 

4. V programe Logger Pro zvoľte „Zber dát“ (ikonka so stopkami) a zmeňte mód 

„časová závislost“ na „události se vstupy“. Nazvite udalosť „objem činidla“, 

značka „V“, jednotky „ml“ a kliknite „Hotovo“. Kliknite na oblasť grafu 

pravým tlačidlom a vyberte „Nastavení grafu“. V záložke „Nastavení grafu“ 

zrušte voľbu „Spojovat body“ a zvoľte „Symboly bodů“. V záložke „ 

Nastavení souřadnicových os“ zvoľte pri osi X hodnoty „vlevo“ 0 a „vpravo“ 

napíšte číslo 25 (25 ml titračného činidla). Potvrďte kliknutím na „Hotovo“. 

5. Byretu vypláchnite malým množstvom 0,05 M roztokom NaOH a naplňte roztokom NaOH. 

6. Teraz môžete začať s titráciou. Postup bude rýchlejší, keď jedna osoba bude obsluhovať a odčítavať byretu a 

druhá osoba bude obsluhovať prístroj a zadávať objemy. 

7. Spustite záznam dát. Ešte pred pridaním roztoku NaOH kliknite na „zachovať“ a zadajte 0, ako objem byrety v 

ml. 

8. Pridajte 0,5 ml titrantu NaOH. Keď sa pH stabilizuje, kliknite na „zachovať“ a zadajte hodnotu v ml odčítanú z 

byrety. Týmto ste zaznamenali druhú dvojicu dát tohto experimentu. 

9. Pokračujte v pridávaní titrantu po 0,5 ml a v zadávaní hladiny z byrety. Keď sa pH ustáli ukončite záznam dát. 

Úloha 4. Pomocou výsledkov a výpočtov doplňte tabuľku 1 

Obr. 1 Tabuľka 1 Namerané a vypočítané údaje 

Koncentrácia NaOH M 

Objem NaOH pridaného v prvom bode ekvivalencie ml 

Objem NaOH pridaného v druhom bode ekvivalencie ml 

Počet mólov NaOH mol 

Počet mólov H3PO4 mol 

Koncentrácia H3PO4 v prvom bode ekvivalencie mol/l 

Koncentrácia H3PO4 v druhom bode ekvivalencie mol/l 

Výpočet koncentrácie H3PO4 v prvom bode ekvivalencie: 

 

 

 

 

 

Výpočet koncentrácie H3PO4 v druhom bode ekvivalencie: 
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Úloha 5. Pomocou titrácie ste stanovili koncentráciu kyseliny trihydrogenfosforečnej v nealkoholickom nápoji. Vypočítajte, 

aké množstvo tohto nápoja môže vypiť človek o hmotnosti 40 kg, aby neprekročil maximálne prípustné množstvo 

kyseliny trihydrogenfosforečnej za deň. Výsledok uvádzajte v litroch (použite priemernú hodnotu koncentrácie 

v prvom a druhom bode ekvivalencie) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úloha 6. Prečo musel byť nápoj pred titráciou zbavený oxidu uhličitého? 

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................ 

Úloha 7. Aké nežiadúce účinky môže mať zvýšené pitie takéhoto typu nealkoholického nápoja na náš organizmus? Napíšte 

aspoň 4 nežiadúce účinky. 

1. ........................................................................................................................................................................................ 

2. ........................................................................................................................................................................................ 

3. ........................................................................................................................................................................................ 

4. ........................................................................................................................................................................................ 

Úloha 8. Vypočítajte, aké množstvo tohto nápoja môžete vypiť vy, ak poznáte svoju hmotnosť, aby ste neprekročili 

maximálne prípustné množstvo kyseliny trihydrogenfosforečnej za deň. Výsledok uvádzajte v litroch. 

Výpočet:  
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PRACOVNÝ LIST:  ZÁHADNÁ VRAŽDA KLENOTNÍKA BEKETOVA 

Úloha 1. Zoznámte sa s prípadom dvojnásobnej vraždy, klenotníka Beketova a policajného vyšetrovateľa Markovnikova. 

Máte k dispozícii jednotlivé útržky informácií z policajnej správy, ktoré musíte najskôr zoradiť v správnom poradí. 

Pri zoraďovaní postupujte na orientačnej mape zo začiatočnej pozície ( ) podľa číslic (počet štvorčekov) a smeru 

šípok, ktoré sú uvedené na každom útržku. Napríklad: „3“ znamená 3 štvorčeky doprava. Nezabudnite sledovať 

na mape jednotlivé orientačné body, pri ktorých budete prechádzať na ceste k cieľu (určitý orientačný bod mapy). 

 

Orientačné body na mape: 

1            pošta 

2            historická pamiatka 

3            kostol 

4            hodinová veža 

5            knižnica 

6            cintorín 

7            škola 

8            začiatočná pozícia 

 A B C D E F G H K L  

1. Napíšte, pri ktorých orientačných bodoch mapy ste prešli počas Vašej cesty. 

........................................................................................................................................................................................... 

2. Ktorý orientačný bod na mape je cieľom? 

........................................................................................................................................................................................... 

3. Napíšte Vaše otázky k prípadu. 

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................... 

4. Napíšte, ktorý z dodávateľov kovu podľa Vás spáchal zločin? 

........................................................................................................................................................................................... 
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Úloha 2:    V policajnej správe ste sa dočítali, že v osudné popoludnie bol u klenotníka Beketova jeden z jeho troch dodávateľov 

kovu (A- dodávateľ striebra, B - dodávateľ hliníka, C - dodávateľ zinku). Nie je však známe, ktorý dodávateľ to bol, 

pretože každý z nich má na danú dobu alibi. Vašou úlohou je pomôcť pri vyšetrovaní prípadu  dvojnásobnej vraždy 

a nájdení vraha. Máte k dispozícii tri vzorky kovov zinok, hliník a striebro z klenotníctva zavraždeného Beketova. 

Prakticky overte, ako reagujú tieto kovy s nasledujúcimi roztokmi AgNO3, Al2(SO4)3, ZnSO4 a HCl. 

 
Pomôcky: 12 ks skúmaviek, stojan na skúmavky, pipety, pinzeta, 600 cm3 kadička (na odpad), gumové rukavice, ochranné 
okuliare 
Chemikálie: 5 % roztoky AgNO3, Al2(SO4)3, ZnSO4, HCl, striebro, hliník, zinok 

Postup práce: 

1. Umiestnite skúmavku do stojana a naplňte 5 cm3 roztoku AgNO3 pomocou pipety.  
2. Vložte kúsok striebra do roztoku pomocou pinzety. 
3. Pozorujte priebeh chemickej reakcie v skúmavke.  
4. Napíšte svoje pozorovania do tabuľky. Použite nasledujúce označenia: kov reaguje , kov je v roztoku vlastnej soli 

, kov nereaguje . 
5. Zopakujte postup s ďalšími skúmanými kovmi a roztokmi.  

 

Tab. 1  Pozorovanie 

kov 

                           roztok 

AgNO3  

 

Al2(SO4)3  

 

ZnSO4 

 

HCl 

 

Ag      

Al     

Zn   

 

  

 

Úloha 3:   A. Doplňte v reakčných schémach vzorce produktov a upravte ich na chemické rovnice.                                           

                  B.  Vyznačte oxidáciu a redukciu atómov a iónov. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Úloha 4:   Zoraďte skúmané kovy Ag, Al a Zn do radu podľa ich klesajúcich schopností oxidovať sa na svoje katióny. 

......................................................................................................................................................................................................... 

 

Reaktanty                                                 Produkty 

Ag +  Al2(SO4)3      

Ag + ZnSO4    

Ag + HCl (zr.)    

Al + AgNO3  

Al + ZnSO4  

Al + HCl (zr.)  

Zn +  AgNO3   

Zn + HCl (zr.)  

Zn +  Al2(SO4)3  
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Úloha 5:   Ktorý zo skúmaných kovov bol „falošný“? Ako to môžete dokázať?  

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................... 

Úloha 6:   Ktorý z dodávateľov kovu klenotníka Beketova bol vrahom? 

......................................................................................................................................................................................................... 

Úloha 7:   Doplňte sebahodnotiaciu tabuľku. 

Otázky Odpovede  

Čo sme dnes robili?   

  

Prečo sme to robili? 
 

Čo som sa dnes naučil?  

Kde to môžem využiť?   

Aké otázky stále mám k tejto téme?   
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PRACOVNÝ LIST:  PRAKTICKÉ VYUŽITIE REDOXNÝCH DEJOV  

Úloha 1. Zakrúžkujte, ktoré z reakcií (a-c) sú redoxné na základe vedomostí o vlastnostiach jednotlivých typov chemických 

reakcií. Svoju odpoveď zdôvodnite.  

a) Fe2O3 + 3CO → 2Fe + 3CO2 

b) (NH4)OH + HCl → NH4Cl + H2O      

c) 2KMnO4 + 5H2O2 + 3H2SO4 → 5O2 + K2SO4 + 2MnSO4 + 8H2O 

 

..................................................................................................................................................................................................... 

Úloha 2. Prečítajte si krátky text o elektrolýze a vypracujte otázky vzťahujúce sa k tomuto deju.   

Elektrolýza je proces, ktorý prebieha pri prechode jednosmerného elektrického prúdu roztokom elektrolytu alebo taveninou. 

Takto vyvolané chemické reakcie patria medzi redoxné. Jej praktické využitie v bežnom živote je široké (výroba prvkov 

a zlúčenín, pri galvanickom pokovovaní, čistení kovov, dezinfekcii bazénov a iné).  

                                 
                                                                            Obrázok 1  

 

a) Vyznačte na Obrázku 1 náboje (+/-) jednotlivých elektród.  

b) Pomenujte na Obrázku 1 (zelené rámčeky) základné časti zariadenia na elektrolýzu.  

c) Ako sa nazýva zariadenie, kde prebieha elektrolýza?  

....................................................................... 

d) Napíšte čo je to oxidácia. Na ktorej elektróde prebieha? 

....................................................................................................................................................................................... 

e) Napíšte čo je to redukcia. Na ktorej elektróde prebieha?  

....................................................................................................................................................................................... 

f) Uveďte, ktoré pevné látky, roztoky alebo suspenzie vedú elektrický prúd. Napíšte aspoň 3 príklady.  

719



 

 

..................................................................................................................................................................................... 

Úloha 3. Realizujte experiment elektrolýzy na zemiaku v malých skupinách.  

Pri elektrolýze prebiehajú chemické deje, oxidácia a redukcia. Elektrolýzu je možné realizovať aj na zemiaku, pretože obsahuje 

vodu, v ktorej sú prítomné ióny a škrob. Škrob slúži ako dôkaz prebiehajúcich dejov. Prítomnosť vylúčeného jódu sa potvrdí 

modrým sfarbením škrobu.  

 

Napíšte, na ktorej elektróde bude možné pozorovať modré sfarbenie. 

Váš predpoklad: .......................................................................................................................................................................... 

Pomôcky: zemiak, nôž, 2 železné klince, jodid draselný (KI), 2 vodiče s krokosvorkami, 

batéria (9-12 V), voda, kadička, fenolftaleín  

Pracovný postup:  

1. Zemiak umyte a osušte.  

2. Pomocou noža vyrežte v strede zemiaka okrúhlu dierku hlbokú asi 2 cm. 

3. Odmastite 2 železné klince.  

4. Klince zapichnite po bokoch zemiaka čo najbližšie k otvoru, ale tak, aby klince neprenikli do otvoru.  

5. Pripravte si nasýtený roztok KI. 

6. Do otvoru v zemiaku nalejte roztok KI.  

7. Klince pripojte pomocou krokosvoriek a vodičov k zdroju jednosmerného prúdu (Obr. 2).  

8. Nechajte reakciu prebiehať aspoň 10 minút.  

9. Odpojte zdroj jednosmerného prúdu. 

10. Vylejte z otvoru roztok KI. 

11. Vyberte klince zo zemiaku.  

12. Prerežte zemiak v rovine elektród (Obr. 3). 

13. Na nezafarbené miesto, kde bol klinec kvapnite fenolftaleín (2-3 kvapky).  

14. Pozorujte miesta, kde boli zapichnuté železné klince.  

15. Nakreslite svoje pozorovanie po rozkrojení zemiaka, označte katódu a anódu znamienkami. 

16. Zapíšte rovnicami čiastkové reakcie prebiehajúce na elektródach, typ redoxného deja a pozorovanú farebnú zmenu 

zemiaka do Tabuľky 1.  

 

Napíšte, na ktorej elektróde ste pozorovali modré sfarbenie.   

Záver: .......................................................................................................................................................................................... 

Úloha 4. Na základe experimentu v úlohe 3 zapíšte prebiehajúce redoxné procesy do Tabuľky 1. Následne odpovedzte na 

otázky.                                                                                             

Tabuľka 1 Zápis redoxných procesov reakcie 

2KI + 2H2O → 2KOH + I2 + H2 

Obrázok 2 

Obrázok 3 
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1. Vysvetlite, čo sa stalo s miestom na zemiaku po pridaní fenolftaelínu. Prítomnosť ktorého produktu reakcie ste tým 

dokázali?  

....................................................................................................................................................................................... 

2. Napíšte, dôkazom prítomnosti ktorého produktu reakcie je modré sfarbenie na zemiaku. 

....................................................................................................................................................................................... 

3. Napíšte, či môže prebiehať elektrolýza bez dodania energie (napr. batéria)? Vysvetlite.  

....................................................................................................................................................................................... 

Navrhnite ďalšie druhy ovocia a zeleniny na uskutočnenie elektrolýzy, ktorú by ste si chceli sami vyskúšať realizovať..  

..................................................................................................................................................................................................... 

Úloha 5. Preskúmajte bližšie proces korózie prostredníctvom otázok, krátkeho úryvku o korózii a videozáznamu. 

• Vysvetlite čo je to hrdza. Napíšte ako súvisí s pojmom KORÓZIA.  

..................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................... 

• Vytvorte zoznam 3 vecí/miest, kde sa stretávate so zhrdzavenými predmetmi.  

..................................................................................................................................................................................................... 

                  

  

Korózia v kuchyni 

Železná drôtenka podlieha korózii v kuchyni tak ako všetky kovové predmety. Pri korózii železa vzniká 

hydratovaný oxid železitý. Bližšie preskúmajte proces korózie zmenami, ktoré nastanú keď drôtenku 

ponoríme do pitnej vody, zriedenej citrónovej šťavy a roztoku chloridu sodného. Svoje predpoklady 

zapíšte do Tabuľky 2 a následne ich overte pozorovaním videozáznamu dostupného na:  

Elektróda Čiastková reakcia Redoxný dej Farebná zmena 

KATÓDA 
 

 

  

ANÓDA 
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https://www.youtube.com/watch?v=31MKbrHxvtw&feature=youtu.be 

 

Tabuľka 2 Prehľad predpokladov a pozorovaní korózie kovovej drôtenky 

 Predpoklad Pozorovanie 

Pitná voda  

 

 

Roztok chloridu sodného  

 

 

Zriedená citrónová šťava  

 

 

 

a) Vymenujte, aké vplyvy prostredia môžu spôsobiť koróziu kovových predmetov. Vymenujte aspoň 3. 

...................................................................................................................................................................................... 

b) Navrhnite aspoň 2 spôsoby ochrany kovov pred koróziou.  

...................................................................................................................................................................................... 

Úloha 6. Vyplňte tabuľku. 

 

Otázky Odpovede 

Čo sme dnes robili?  

Prečo sme to robili?  

 

Čo som sa dnes naučil/a?  

 

Kde to môžem ešte využiť?  

 

Aké otázky stále mám k tejto téme?   
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PRACOVNÝ LIST:  TYPY CHEMICKÝCH REAKCIÍ 

Úloha 1. Doplňte do nasledujúcej mapy:  

Pojmy: skladné reakcie (syntézy), rozkladné reakcie (analytické), substitučné reakcie (vytesňovacie), podvojná zámena 

(konverzia), redoxné reakcie, protolytické reakcie, zrážacie reakcie, komplexotvorné reakcie. 

Princíp: A + B → C,  A → B + C,  AB + C → A + CB, AB + CD → AD + CB, zmena oxidačných čísel, prijímanie a odovzdávanie 

protónov, vznik zrazeniny, vznik komplexnej zlúčeniny. 

Príklady chemických reakcií: N2 + 3 H2 → 2 NH3       CaCO3→ CaO + CO2        CuSO4 + Fe  → Cu + FeSO4          

                                                  BaCl2 + K2SO4→ BaSO4 + 2 KCl       Cu2+ + 4 H2O → [Cu(H2O)4]2+ 

Niektoré príklady doplňte až v závere vyučovacej hodiny! 
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Úloha 2.  

1. Pozorujte demonštračný pokus učiteľa (alebo video s pokusom):  

    A. chemickú reakciu síranu meďnatého s hydroxidom sodným, 

    B. chemickú reakciu vzniknutej suspenzie hydroxidu meďnatého s roztokom kyseliny chlorovodíkovej. 

2. Napíšte chemické rovnice pozorovaných chemických reakcií a upravte ich podľa zákona zachovania hmotnosti. 

3. Pomenujte reaktanty a produkty.  

4. Určte typ chemickej reakcie podľa mechanizmu priebehu.                                                

A. ......................... + ........................ → ......................... + .........................    typ chemickej reakcie: ....................................... 

Reaktanty: ............................................................................... Produkty: .................................................................................. 

B. ......................... + ........................ → ......................... +  .........................   typ chemickej reakcie: ........................................ 

Reaktanty: ............................................................................... Produkty: .................................................................................. 

Úloha 3. Uskutočnite chemické reakcie zinku s roztokom kyseliny chlorovodíkovej a s roztokom síranu meďnatého.  

Pomôcky: 3 ks kadička (250 ml), 3 ks plastová pipeta (1 ml), kus látky, lesklý euroobal, čierna fixka 

Chemikálie: zriedené roztoky HCl, CuSO4, AgNO3, Zn (2 ks granuly), destilovaná voda 

 

Postup práce: 

1. Vložte druhú stranu pracovného lista do lesklého euroobalu. 

2. Vyskúšajte si prácu s plastovou pipe tou tak, že do nej natiahnite destilovanú vodu a vytlačte pár kvapiek na prázdne 

miesto. Potom nanesenú vodu zotrite kusom látky. 

3. Označte čiernou fixkou prvú plastovú pipetu písmenom K  (kyselina), druhú plastovú pipetu písmenom S (síran)  

a tretiu plastovú pipetu písmenom D (dusičnan). 

4. Položte v obrázku 1 na každé prázdne miesto granulku zinku. 

5. Natiahnite do plastovej pipety K roztok HCl a vytlač te 5 kvapiek roztoku na granulku zinku. Potom odložte bokom 

plastovú pipetu so zvyšným roztokom. 

6. Natiahnite do plastovej pipety S roztok CuSO4 a vytlačte 5 kvapiek roztoku na granulku zinku. Potom odložte bokom 

plastovú pipetu so zvyšným roztokom. 

7. V obrázku 2 vytlačte 5 kvapiek roztoku HCl na čierne miesto. Natiahnite do plastovej pipety D roztok AgNO3 a 

vytlačte 5 kvapiek roztoku k roztoku HCl. Potom odložte bokom plastovú pipetu so zvyšným roztokom. 

8. Pozorujte priebeh chemických reakcií asi 5 minút. 

9. Navlhčite kus látky destilovanou vodou a zotrite pracovnú plochu. 

10. Nevyhadzujte zinok do odtoku v umývadle! 

11. Prepláchnite plastové pipety destilovanou vodou. 

12. Vyberte druhú stranu pracovného lista z euroobalu a pokračujte v úlohe 4. Dbajte o bezpečnosť počas práce! 

 

 

 Roztok AgNO3 

 

 

Roztok HCl 

 

 Roztok HCl Roztok CuSO4 

 

 

Zn 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1 Schéma na pozorovanie Obr. 2 Schéma na pozorovanie   
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Úloha 4.  

1. Napíšte, čo ste pozorovali po pridaní roztoku kyseliny chlorovodíkovej/síranu meďnatého na granulku zinku. 

2. Doplňte vzorce reaktantov a produktov v chemickej rovnici reakcie.  

3. Pomenujte reaktanty a produkty chemickej reakcie. 

4. Vyznačte v chemickej rovnici reakcie oxidačné čísla atómov/molekúl prvkov.  

5. Zistite, či chemická reakcia je redoxná. Svoju odpoveď zakrúžkujte. 

6. Doplňte schémy čiastkových reakcií (počet odovzdaných alebo prijatých elektrónov).  

7. Pomenujte čiastkové reakcie. 

8. Doplňte stechiometrické koeficienty v chemickej rovnici.  

9. Napíšte, ktorá látka je v reakcii redukovadlo a ktorá oxidovadlo. Napíšte, ktorá z týchto látok sa oxiduje a ktorá sa  

redukuje. 

Chemická reakcia 1 

Pozorovanie chemickej reakcie 1:  

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................... ............................................................................... 

Chemická rovnica 1: 

 

 

 

                +                     →                    + 

 

  

 

Reaktanty: ............................................................................... Produkty: ............................................................................... 

Čiastkové reakcie: 

          ..........  → 

 
 
          ..........  → 

 

Redukovadlo: ......................................... 

Oxidovadlo: ......................................... 

Látka, ktorá sa oxiduje: ......................................... 

Látka, ktorá sa redukuje: ......................................... 

 

 

 

 

 

 

 

REDOXNÁ  REAKCIA 

áno / nie 
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Chemická reakcia 2 

Pozorovanie chemickej reakcie 2: 

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................... ............................................................................... 

Chemická rovnica 2: 

 

 

 

                +                     →                    + 

 

  

 
 

Reaktanty: ............................................................................... Produkty: ............................................................................... 

Čiastkové reakcie: 

        ..........  →  

 
 
        ..........  →  
 

Redukovadlo: ......................................... 

Oxidovadlo: ............................................ 

Látka, ktorá sa oxiduje: ......................................... 

Látka, ktorá sa redukuje: ......................................... 

Úloha 5. Doplňte pojmovú mapu – redoxná reakcia. 

 

 

 

 

REDOXNÁ  REAKCIA 

áno / nie 
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Úloha 6.  

1. Napíšte, čo ste pozorovali po pridaní roztoku AgNO3 k roztoku HCl.  

2. Napíšte stavovú rovnicu pozorovanej chemickej reakcie.  

3. Pomenujte reaktanty a produkty chemickej reakcie. 

4. Napíšte rovnicu reakcie pomocou skráteného iónového zápisu. 

5. Určte typ chemickej reakcie podľa mechanizmu priebehu.  

6. Vypočítajte rovnovážne koncentrácie iónov Ag+ a Cl- v nasýtenom roztoku AgCl, ak pri danej teplote je Ks (AgCl) = 2.10-10. 

Chemická reakcia 3 

Pozorovanie chemickej reakcie 3: 

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................... ............................................................................... 

Chemická rovnica 3 (stavová): 

                          +                           ↔                           + 

 

Reaktanty: ............................................................................... Produkty: ...............................................................................                                   

Skrátený iónový zápis:       

                         +                           ↔ 

Typ chemickej reakcie: ......................................................... 

Výpočet: 

 

 

Odpoveď: 

......................................................................................................................... ............................................................................ 

 

Bonusová (domáca) úloha 

Úloha 7. Navrhnite reaktanty, ktorých produktom je hnedočervená zrazenina hydroxidu železitého Fe(OH)3. Rovnicu 

reakcie napíšte aj pomocou skráteného iónového zápisu. 

Stavová rovnica chemickej reakcie: 

                         +                            ↔                           + 

Reaktanty: ............................................................................... Produkty: .................................................................................. 

Skrátený iónový zápis:       

                         +                           ↔ 
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PRACOVNÝ LIST:  VODIVOSŤ VODY  
Elektrická vodivosť je schopnosť látky (vodiča) viesť elektrický prúd. Čím vyššia je vodivosť látky, tým vyšší elektrický prúd 

ňou prechádza. Chemické zlúčeniny, ktorých roztoky sú elektrický vodivé, nazývame elektrolyty . Elektrolyty sa v roztoku 

rozštiepia (disociujú) na ióny, ktoré sú pohyblivé. Ak do roztoku vložíme elektródy, ktoré sú pripojené v zdroju elektrického  

prúdu, vznikne nám v roztoku elektrické pole. 

Úloha 1. Opíšte, čo sa deje s iónovými zlúčeninami vo vodnom prostredí: 

................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 

Úloha 2. Z nasledujúcich látok zakrúžkujte tie, ktoré vedú elektrický prúd: 

a) mokré drevo 

b) kovová lyžička 

c) minerálna voda 

d) roztok cukru 

e) destilovaná voda 

f) papier 

g) plastová lyžička 

h) roztok soli 

Úloha 3. Vymenujte, ako rozdeľujeme vodu podľa jej použitia 

................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 

Úloha 4. Zmerajte vodivosť rôznych vzoriek vôd na základe dole uvedeného postupu. Výsledky zaznamenajte do tabuľky. 

Pomôcky:  

• senzor vodivosti 

• tri kadičky (V= 50ml) 

• kadička s destilovanou vodou (slúži len na oplachovanie senzora) 

• laboratórna strička 

• zberná kadička 

• vzorky vody (destilovaná, vodovodná, minerálna)  

Postup 

1. Zapnite počítač a prostredníctvom káblu pripojte panel LabQuest 2 k počítaču. 

2. Panel zapnite prostredníctvom adaptéra do elektrickej siete. Spustite program Logger Pro. 

3. Do jednotlivých kadičiek nalejte vzorky vôd. Do jednej kadičky nalejte destilovanú vodu.  

4. Pripojte senzor vodivosti. Ponorte elektródu do roztoku tak, aby bol pod vodou aj malý otvor v stene elektródy. 
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5. Stlačením zeleného tlačidla „Sběr dat“ spustite meranie vodivosti. Merajte, až kým hodnota vodivosti nebude 

konštantná. Meranie ukončite stlačením tlačidla „Stop“ a namerané hodnoty zaznamenajte do tabuľky. 

6. Medzi meraniami senzor vodivosti dôkladne opláchnite v kadičke s destilovanou vodou a osušte. Meranie opakujte 

aj s ďalšími vzorkami vody. 

 

Tab. 1 Výsledky merania vodivosti 

 κ (μ.cm-1) 

Destilovaná voda  

Vodovodná voda  

Minerálna voda  

Úloha 5. Odpovedajte na nasledujúce otázky: 

a) Vysvetlite, prečo destilovaná voda nie je vodivá: 

................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 

b) Niektoré ryby, napríklad úhor elektrický, dokážu vo svojom tele vytvoriť elektrický výboj. Vysvetlite, ako im vodivosť 

vody pomáha pri love potravy. 

................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 

c) Prečo je naše telo vodivé? Vysvetlite. 

................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 

d) Aký typ väzieb (kovalentná, iónová, koordinačná) obsahuje molekula chloridu sodného? 

................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................  

e) Vyhľadajte a napíšte štruktúrny vzorec sacharózy: 
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f) Aký typ väzieb (kovalentná, iónová, koordinačná) obsahuje molekula sacharózy. 

................................................................................................................................................................................................ 

g) Vypočítajte, koľko gramov sacharózy a koľko ml vody budete potrebovať na prípravu 50 ml 0,1 mol/dm3 roztoku 

sacharózy. Roztok si následne pripravte. 

Výpočet prípravy: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

h) Vypočítajte, koľko g NaCl a koľko ml vody budete potrebovať na prípravu 50 ml 0,1 mol/dm3 roztoku NaCl. Roztok 

si následne pripravte. 

Výpočet prípravy: 

 

 

 

 

 

 

Úloha 6. Zmerajte vodivosť roztoku sacharózy a roztoku chloridu sodného.  Výsledky zaznamenajte do tabuľky. 

Pomôcky 

• senzor vodivosti 

• kadička (V=150 ml) 

• odmerný valec (V=25 ml) 

Chemikálie 

• destilovaná voda 

• roztok NaCl (V=50 ml, c = 0,1 mol/dm3) 

• sacharóza (V=50 ml, c = 0,1 mol/l)  

Postup 

1. Do kadičky odmerajte 50 ml 0,1mol/l sacharózy.  

2. Ponorte senzor do roztoku tak, aby bol pod vodou aj malý otvor v stene senzora.  

3. Spusťte meranie a po ustálení hodnoty vodivosti zapíšte hodnotu vodivosti do pripravenej tabuľky.  

4. Zastavte meranie, senzor opláchnite v destilovanej vode. 

5. Do kadičky odmerajte 50 ml 0,1mol/l roztoku NaCl. 

6. Ponorte senzor do roztoku tak, aby bol pod vodou aj malý otvor v stene senzora.  

7. Spusťte meranie a po ustálení hodnoty vodivosti zapíšte hodnotu vodivosti do pripravenej tabuľky. 
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Tab. 2 Výsledky merania vodivosti roztoku sacharózy a roztoku chloridu sodného 

Meranie κ (μS.cm-1) sacharózy κ (μS.cm-1) NaCl 

1.   

 

Úloha 7. Opíšte výsledky z merania v úlohe 6 a odôvodnite ich. 

................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 

Úloha 8. Vyslovte predpoklad: Ako sa bude meniť vodivosť roztoku kuchynskej soli, ak k nej začneme postupne pridávať 

destilovanú vodu? 

................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 

Úloha 9. Zistite vodivosť roztokov kuchynskej soli s rôznymi koncentráciami na základe merania. Výsledky zaznamenajte do 

tabuľky 3. 

Pomôcky 

•  senzor vodivosti 

• kadička (V=150 ml) 

• odmerný valec (25 ml) 

• miešačka s miešadlom  

Chemikálie 

• destilovaná voda 

• 50 ml roztoku NaCl (c = 0,1 mol/dm3)  

 Postup 

1. Zapnite počítač a prostredníctvom káblu pripojte panel LabQuest 2 k počítaču. 

2. Panel zapnite prostredníctvom adaptéra do elektrickej siete. Spustite program Logger Pro. 

3. Do kadičky nalejte 50 ml 0,1 mol/dm3 roztoku NaCl, položte ju na miešačku a zapnite miešanie.  

4. Pripojte senzor vodivosti. Ponorte elektródu do roztoku tak, aby bol pod vodou aj malý otvor v stene elektródy. 

5. Stlačením zeleného tlačidla „Sběr dat“ spustite meranie vodivosti. Merajte, až kým hodnota vodivosti nebude 

konštantná. Meranie ukončite stlačením tlačidla „Stop“ a namerané hodnoty zaznamenajte do tabuľky 3 

6. Odmerajte 25 ml destilovanej vody a prilejte ju do kadičky s prebiehajúcim meraním. 

7. Merajte, až kým hodnota vodivosti nebude konštantná. Namerané hodnoty zaznamenajte do tabuľky 3. 

8. Odmerajte a prilejte ďalších 25ml destilovanej vody. Meranie opakujte za rovnakých podmienok, výsledky zapíšte. 

Prilejte ďalších 25ml destilovanej vody. Meranie opakujte za rovnakých podmienok, výsledky zapíšte. 

9. Meranie ukončite stlačením tlačidla „Stop“. Odstráňte senzor vodivosti z meracieho panela. 
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Úloha 10. Vypočítajte koncentrácie roztokov NaCl pre každé meranie a hodnoty zapíšte do tabuľky 3 

Tab. 3 Namerané a vypočítané výsledky  

Meranie Prídavok H2O Celkový objem κ (μS.cm-1) c (mol/dm3) 

1. roztok NaCl 50 ml   

2. +25 ml destilovanej vody 75 ml   

3. +25 ml destilovanej vody 100 ml   

4. +25 ml destilovanej vody 125 ml   

 

 

Výpočty koncentrácií roztokov NaCl: 

Meranie 1 

 

 

 

 

Meranie 2 

 

 

 

 

Meranie 3 

 

 

 

 

Meranie 4 

 

 

 

 

Úloha 11. Z vašich výsledkov načrtnite graf závislosti vodivosti od koncentrácie roztoku a popíšte jeho osi. 
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Obr. 1 Graf závislosti vodivosti od koncentrácie roztoku 

 

Úloha 12. Vyberte správne tvrdenie, ktoré ste pozorovali. 

S klesajúcou/rastúcou koncentráciou danej látky v roztoku klesá/rastie vodivosť. 

 

Úloha 13. Označte (x) správne tvrdenie: 

□ Minerálna voda obsahuje ióny a preto vedie elektrický prúd. 

□ Kyseliny a zásady vedú lepšie elektrický prúd, pretože sú to nebezpečné zlúčeniny.  

□ Čím viac iónov obsahuje roztok NaCl, tým lepšie roztok vedie elektrický prúd.  

□ Roztok vedie elektrický prúd, ak obsahuje nabité častice - ióny.  

□ Látky, ktoré sú rozpustné vo vode, vedú dobre elektrický prúd.  

□ Rýchly prenos elektrického náboja v roztokoch kyselín a zásad je spôsobený tým, že dochádza k 

alternatívnemu prenosu náboja len medzi susednými molekulami vody cez celý roztok. 

Úloha 14. Vyplňte kartu pomocou symbolu X 

 

Otázky veľmi dobre 
s malými 

nedostatkami 
zatiaľ mi to 

nejde 

Viem realizovať počítačom podporované experimenty na základe 
postupu. 

   

Viem vysvetliť, čo spôsobuje rôznu vodivosť jednotlivých roztokov 
   

Viem zdôvodniť, prečo roztok kuchynskej soli vedie elektrický prúd. 
   

Viem ako sa bude meniť vodivosť roztoku kuchynskej soli, ak k 
roztoku začneme pridávať destilovanú vodu. 

   

Viem vypočítať látkovú koncentráciu výsledného roztoku. 
   

 

0

1

0 1
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PRACOVNÝ LIST:  ALKALICKÉ KOVY  

Úloha 1. V nasledujúcej vete vyhľadajte značky prvkov alkalických kovov a zakrúžkujte ich. Značky môžu byť oddelené aj 

iným písmenkom. 

Linda Nakreslila Krásneho Robota Cestou z Francúzka. 

Úloha 2. Pomocou aplikácie „Beaker“ overte, ako farbia plameň prvky Li, Na, K. Ako by sa dali overiť plameňové skúšky v 

laboratóriu pomocou chemikálii, ak by sme nemali k dispozícii aplikáciu? Opíšte. 

 Poznámka: Farbu plameňa v aplikácii overíte tak, že si vyberiete daný prvok a niekoľko krát po ňom prejdete s plameňom. 

Prvok Farba plameňa 

Li  

Na  

K  

Rb fialová 

Cs modrá 

................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 

Úloha 3. Zapíšte všeobecnú elektrónovú konfiguráciu alkalických kovov a pomocou rámikovej schémy zakreslite obsadenie 

valenčnej vrstvy. 

 

 

Úloha 4. Zoraďte alkalické kovy vzostupne podľa ich hodnôt elektronegativity. Ktorý prvok má najnižšiu hodnotu 

elektronegativity? Prečo? 

................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 

Úloha 5. Pomocou aplikácie „Beaker“ vyskúšajte, ako reagujú alkalické kovy (Li, Na, K)  s vodou. Priebehy reakcií zapíšte a 

produkty pomenujte: 

................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 
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Úloha 6. NaHCO3 je zlúčenina sodíka, ktorá sa využíva v potravinárskom priemysle pri príprave koláčov, kde je súčasťou 

kypriaceho prášku. Jeho tepelným rozkladom vzniká látka, ktorá pomáha kypriť cesto. Pomocou aplikácie „Beaker“ 

zistite, o akú látku ide a zdôvodnite, prečo táto látka kyprí cesto. Reakciu zapíšte: 

................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 

Úloha 7. Ktorý obrázok znázorňuje reakciu v úlohe 6? Vyberte a svoje tvrdenie zdôvodnite: 

A)     B)    C)   D) 

 

............................................................................................................................................................................................... 

Úloha 8. Reakciou sodíka a chlóru nám vznikne produkt, s ktorým sa stretávame denne. Pomocou aplikácie „Beaker“ zistite, 

o akú zlúčeninu sa jedná a priebeh jej vzniku zapíšte pomocou chemickej rovnice, ktorú vyrovnajte.  

Poznámka: Chlór sa nachádza v aplikácii na konci zoznamu pri plynoch. 

................................................................................................................................................................................................ 

Úloha 9. Pomocou nasledujúcich ikon skúste zistiť, kde sa využívajú zlúčeniny obsahujúce alkalické kovy: 

NaCl - .................................................................................................................................. 

Rb, Cs, Fr  .............................................................................................................................................................. 

 Li  ........................................................................................................................................................................ 

KCl, KNO3, K2SO4 .................................................................................................................................................... 
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Úloha 10. Prečítajte si text. S jeho pomocou a pomocou obrázka rozhodnite o pravdivosti nasledujúcich tvrdení 

Sodík a draslík patria medzi významné biogénne prvky. Ich katióny sa vyskytujú nie len v bunkách, ale aj v telových 

tekutinách. Tieto katióny regulujú osmózu a pomáhajú udržiavať správnu hodnotu pH krvi. Hlavnými iónmi v bunke a jej 

okolitom prostredí sú katióny sodíka (Na+) a katióny draslíka (K+). Pumpa prenáša tri katióny Na+ proti dvom katiónom K+. 

Takto teda udržuje nerovnomerné rozloženie sodíka a draslíka po oboch stranách bunkovej membrány. Tato skutočnosť má 

zásadní význam pre vznik a šírenie elektrického signálu v nervových a svalových bunkách. 

 

 

a) Sodíkovo-draslíková pumpa prenáša 3 Na+ ióny z vnútrobunkového do mimobunkového priestoru  A/N 

b) Sodíkovo-draslíková pumpa prenáša 2 K+ ióny z vnútrobunkového do mimobunkového priestoru  A/N 

c) Sodíkovo-draslíková pumpa prenáša 3 Na+ ióny z mimobunkového do vnútrobunkového priestoru A/N 

d) Sodíkovo-draslíková pumpa prenáša 2 K+ ióny z mimobunkového do vnútrobunkového priestoru  A/N 

e) Sodíkovo-draslíková pumpa je typom aktívneho transportu, pretože pri jej funkcii sa spotrebuje ATP A/N 

f) Sodíkovo-draslíková pumpa je typom pasívneho transportu, pretože pri jej funkcii sa nespotrebuje ATP A/N 

Úloha 11. Vyplňte nasledujúcu tabuľku: 

 

3 veci, ktoré som sa dnes naučil   

 

 

2 veci, ktoré považujem za zaujímavé   

 

1 otázku, ktorú mám k tejto téme   
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PRACOVNÝ LIST:  AKO SOĽ OVPLYVŇUJE TEPLOTU TUHNUTIA  

A VARU VODY 

Úloha 1. Voda je najrozšírenejšia látka na Zemi a je základnou podmienkou existencie života. Overte si svoje vedomosti 

a doplňte nasledovnú tajničku. 

 

1. Tuhé skupenstvo vody sa nazýva ... 

2. Plynné skupenstvo vody sa nazýva ... 

3. Chemický vzorec kuchynskej soli je ... 

4. Molekula vody je zložená z dvoch  ... 

5. Teplota varu vody je ... 

6. Teplota tuhnutia vody je ... 

7. Chemický názov kuchynskej soli je ... 

8. Teplota, pri ktorej sa kvapalná látka premieňa na 

plynnú sa nazýva teplota ... 

9. Molekula vody obsahuje tri ... 

10. Teplota, pri ktorej sa tuhá látka mení na kvapalnú sa 

nazýva teplota ... 

11. Chemický vzorec vody je ... 

12. Teplota, pri ktorej sa kvapalná látka mení na tuhú sa 

nazýva teplota ... 

Obr. 1    Tajnička 

Úloha 2. Zapíšte svoj predpoklad. Ako sa zmení teplota topenia ľadu, keď sa posype soľou? 

Teplota topenia ľadu sa ................................................................................ . 

 

Úloha 3. Prakticky overte svoj predpoklad podľa nasledujúceho postupu. 

Pomôcky:  

• merací systém Vernier 

• meracia interfejsová jednotka LabQuest 2 

• notebook so softvérom Logger Pro 3 

• Vernier senzor teploty  

• kadička 400ml 

• dve kadičky 200 ml 

• kahan alebo elektrický varič 

• stojan, svorky, lapák 

 Chemikálie:  

• NaCl (kuchynská soľ) 

• ľad  
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Postup – Meranie 1: 

1. K zapnutému LabQuest-u pripojte senzor teploty a prepojte ho s počítačom, v ktorom spustíte program LoggerPro.  

2. Nastavte rozsah senzora teploty od +10°C do -30°C a nastavte časový interval merania na 180s. 

3. Kadičku naplňte do polovice ľadom a vložte do nej 

teplotný senzor pripevnený na laboratórny stojan podľa 

Obr. 2.  

4. Spustite záznam dát, sledujte počiatočnú teplotu. 

5. Po 20 s pridajte do kadičky 1 odmerku cca 25 g soli a za 

stáleho miešania sklennou tyčinkou sledujte zmeny 

teploty zmesi ľadu a soli. 

6. Po ustálení teploty zmesi (približne po 100 s) pridajte 

ďalšie množstvo (1 odmerku) soli a opäť miešajte 

sklennou tyčinkou. 

7. Po 180 s ukončite meranie a výsledky zapíšte do  

Tabuľky 1. 

Obr. 2 Aparatúra na meranie 1 

Tab. 1 Výsledky merania 1 

 Čas [s] Teplota [°C] 

Teplota na začiatku   

Teplota po pridaní 1 odmerky NaCl   

Teplota po pridaní 2 odmerky NaCl   

Teplota na konci merania   

Zmena teploty (teplota na konci – 
teplota na začiatku) 

  

Úloha 4. Načrtnite graf priebehu vášho merania 1. 

 

Obr. 3 Graf zmeny teploty ľadu po pridaní NaCl 
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Úloha 5. Zapíšte svoj predpoklad. Ako sa zmení teplota varu vody po pridaní soli?  

Teplota ....................................................................................... . 

Úloha 6. Prakticky overte svoj predpoklad podľa nasledujúceho postupu. 

Postup – Meranie 2: 

1. V programe LoggerPro otvorte Nové meranie. 

2. Nastavte rozsah senzora teploty od 20°C do 120°C. 

3. Časový interval nastavte na 300 s (5 min.). 

4. Do oboch 200 ml kadičiek nalejte po 20 ml destilovanej vody. Do jednej z kadičiek pridajte 5 g kuchynskej soli. 

5. Pripravte si aparatúru podľa Obr. 2, nezabudnite ale na kahan (elektrický varič) 

6. Zapáľte kahan a začnite zohrievať vodu v kadičke. Zapnite Zber dát a sledujte zmenu teploty v čase. Po 300 s 

ukončite meranie. Meranie si uložte. Výsledky zapíšte do Tabuľky 2. 

7. Rovnako postupujte aj s kadičkou so zmesou destilovanej vody a kuchynskej soli. Začnite zmes zohrievať. Zapnite 

Zber dát a sledujte zmenu teploty zmesi v čase. Po 300 s ukončite meranie. Meranie si uložte. Výsledky zapíšte do 

Tabuľky 2. 

 

Tab. 2 Výsledky merania 2 

 
Destilovaná voda 

Zmes destilovanej vody a kuchynskej 
soli 

Teplota vzorky na začiatku [°C]   

Vzorka dosiahla bod varu pri teplote 
[°C] 

  

Vzorka dosiahla bod varu v čase [°C]   

Úloha 7. Doplňte tvrdenia. 

a) Kvapalná voda začne mrznúť a meniť sa na ľad pri teplote ..................... . 

b) Po pridaní soli k ľadovej zmesi, teplota zmesi ......................................... . 

c) Soľ ........................................ teplotu topenia ľadu. 

d) Zmes destilovanej vody a kuchynskej soli dosiahla var pri ............................ teplote ako čistá destilovaná voda. 

e) Soľ ........................................ teplotu varu vody. 

Úloha 8. Zdôvodnite prečo v zime, keď sú vozovky zľadovatené, cestári ich posypávajú soľou. 

................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 
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Úloha 9. Vysvetlite nasledujúce: Do rovnakých nádob dáme rovnaké množstvo vody. Do jedného hrnca pridáme soľ. Obidve 

nádoby dáme do mrazničky. V ktorej nádobe voda zamrzne skôr?. 

................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 

Úloha 10. Zdôvodnite nasledovné. Na obed si chcete uvariť cestoviny. Dáte zovrieť vodu a nechcete zbytočne strácať čas. 

Kedy pridáte soľ do vody? Na začiatku alebo až keď voda zovrie?  

................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 

Úloha 11. Vyplňte Lístok pri odchode. 

 

3 veci, ktoré som sa dnes naučil   

 

 

2 veci, ktoré považujem za zaujímavé   

 

1 otázku, ktorú mám k tejto téme   
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PRACOVNÝ LIST:  KYPRIACE PRÁŠKY 

Úloha 1. Zakrúžkujte  v ľavej časti (pred preberaním učiva) svoje predpoklady o každom výroku 

Pracovný list obsahuje úlohy na využitie obvodových a stredových uhlov. Zadanie niektorých úloh tvorí obrázok kružnice 

s vyznačenými veľkosťami uhlov a Vašou úlohou je určiť veľkosť ďalších označených uhlov. Pri riešení štvrtej a piatej úlohy 

môžete pri bádaní využívať aj program Geogebra. 

Pred preberaním učiva Výrok Po preberaní učiva 

Nepravdivý 
výrok 

Pravdivý 
výrok 

Neviem 
rozhodnúť 

 
Nepravdivý 

výrok 
Pravdivý 

výrok 
Neviem 

rozhodnúť 

N P X 
Bublinky v ceste spôsobuje oxidu uhličitý (CO2), ktorý 

sa uvoľňuje z kypriacich práškov 
N P X 

N P X 
Kypriace prášky (sóda, salajka, prášok do pečiva) 

môžeme v receptoch ľubovoľne zamieňať 
N P X 

N P X Bez pridania práškov by nám cesto nevyrástlo N P X 

N P X 
Každé cesto môže dlho stáť pred tým, ako ho vložíme 

do rúry 
N P X 

N P X Tuky môžu ovplyvniť typ pridávaného prášku N P X 

N P X 
Do cesta, ktoré obsahuje len kyslé zložky, je lepšie 

pridávať ako kypriacu zložku sódu bikarbónu 
N P X 

Úloha 2. Prečítajte si nasledujúci text o práškoch na pečenie 

Hydrogén uhličitan sodný (sóda bikarbóna, sóda na pečenie, NaHCO3) má veľmi široké využitie, najmä v potravinárskom 

priemysle. Vo vode je rozpustný. Používa sa ako kypriaci prostriedok do ciest bez kvasníc. Je to prírodný minerál, ktorý sa po 

zohriatí alebo v kyslom prostredí rozkladá na CO2 a H2O – CO2 (g) vytvára v ceste bubliny. 

 𝑁𝑎𝐻𝐶𝑂3 (𝑠) + 𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂𝐻 (𝑎𝑞) → 𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂𝑁𝑎 (𝑎𝑞) + 𝐻2𝑂 (𝑙) + 𝐶𝑂2 (𝑔) (1) 

Kypriaci prášok bol prvý krát pripravený Augustom Oetkerom v roku 1891 ako alternatíva ku kysnutiu pomocou kvasníc. 

Je to kypriaci prostriedok, v ktorom je hydrogén uhličitan sodný zmiešaný  s okysličovadlom  (napr. dihydrogén forforečnan 

vápenatý). Okysličovadlo je dôležité pre vytvorenie kyslého prostredia. 

Alternatívou k sóde bikarbóne a kypriacemu prášku je Salajka, ináč nazývaná aj jelenia soľ (v minulosti sa získavala z 

rohov jeleňa). V súčasnosti sa vyrába pomocou chemickej reakcie. Obsahuje NH4HCO3 a NH4CO2NH2, ktoré sa rozkladajú na  

CO2, NH3 (g) a H2O. NH4HCO3 reaguje v kyslom prostredí: 

 𝑁𝐻4𝐻𝐶𝑂3 (𝑎𝑞) + 𝐻𝐶𝑙 (𝑎𝑞) →  𝑁𝐻4𝐶𝑙 (𝑎𝑞) + 𝐻2𝑂 (𝑙) +  𝐶𝑂2(𝑔)  (2) 

Úloha 3. Doplňte tabuľku 1 pomocou informácií na obale a z úlohy 2 a 3: 

Tab. 1 Zloženie kypriacich práškov 

 Sóda bikarbóna Prášok do pečiva Salajka 

Zloženie    

Úloha 4. Označte pomocou „X“, ktorá reakcia bude podľa vás prebiehať rýchlejšie 

Tab. 2 Predpoklad priebehu reakcií 

 S vodou S octom 

Sóda bikarbóna   

Prášok do pečiva   

Salajka   
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Úloha 5. Prečo budeme používať pri meraní senzor tlaku plynu? 

................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 

Úloha 6. Uskutočnite meranie 

Pomôcky: 

• senzor tlaku plynu 

• banka (aby do nej zapadol senzor) 

• meracie zariadenie 

• váhy 

• lyžičky 

• hodinové sklíčko 

• kadička 

Chemikálie: 

• prášok do pečiva 

• sóda bikarbóna 

• salajka 

• voda z vodovodu 

• ocot 

• destilovaná voda 

  

 Postup práce: 

1. Zapnite zariadenie a pripojte senzor na meranie tlaku plynu. 

2. Nastavte si meranie na 60 sekúnd. 

3. Uskutočnite aj meranie so slepým pokusom a do 

prázdnej banky vstrieknite čistú vodu. Nárast tlaku 

zaznamenajte 

4. Do banky pridajte 0,25g sódy bikarbóny. Uzavrite 

zátkou so senzorom.  

5. Vyrovnajte tlak  vo vnútri banky. 

6. Spustite meranie. Po 10 sekundách otvorte ventil, 

pomocou striekačky pridajte 10ml vody a čo 

najrýchlejšie zatvorte ventil. 

7. Po 60 sekundách je meranie ukončené. 

8. Pozorujte. Od výsledkov odpočítajte hodnotu slepého 

pokus a výsledky zapíšte do tabuľky 3 a 4.  

9. Meranie opakujte s každou kypriacou látkou. 

10. Celý experiment zopakujte ale namiesto vody pridajte ocot.  

 

Tab. 3 Namerané a vypočítané hodnoty ∆p pre reakcie kypriacich práškov s vodou 

Typ prášku p1 p2 p2 - p1 ∆p 

Sóda bikarbóna     

Kypriaci prášok     

Salajka     

Slepý pokus     

p1 = Tlak na začiatku; p2 = Tlak na konci; ∆p = Rozdiel tlaku 

Obr. 1 Aparatúra pre meranie uvoľňujúceho sa tlaku plynu 
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Tab. 4 Namerané a vypočítané hodnoty ∆p pre reakcie kypriacich práškov s octom 

Typ prášku p1 p2 p2 - p1 ∆p n V 

Sóda bikarbóna       

Kypriaci prášok       

Salajka       

Slepý pokus       

p1 = Tlak na začiatku; p2 = Tlak na konci; ∆p = Rozdiel tlaku; n = množstvo látky; V = objem vzniknutého CO2 

 

Úloha 7. Odpovedajte na nasledujúce otázky: 

1. Ktorý prášok reaguje najlepšie s vodou? Prečo? 

................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 

2. Prečo sóda bikarbóna reaguje s octom lepšie ako kypriaci prášok? 

................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 

3. Je možné ľubovoľne v receptoch zamieňať skúmané kypriace prášky? Prečo? 

................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 

4. Cesto s ktorou látkou môže stáť dlhšie? Prečo? Vyjadrite sa aj k práškom aj k vode a octu. 

................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 

Úloha 8. Prečítajte si text 

Vedeli ste, že? V súčasnosti sa namiesto kypriaceho prášku používa vínny kameň.  Vínny kameň je prirodzenou súčasťou 

vína. Vínny kameň sa vyzráža, pokiaľ je víno vystavené nižším teplotám. Na rozdiel od neho bežný prášok do pečiva obsahuje 

tzv. difosforečňany, ktoré dnes nájdete nielen v bežnom pečive, ale aj v tavených syroch, v údeninách aj v rôznych 

práškových zmesiach na výrobu nápojov. Tieto látky sú zdrojom fosforu, ktorého nadbytok môže narušiť v tele rovnováhu 

medzi vápnikom a fosforom a zapríčiniť tak nedostatok vápnika v tele a úbytok kostnej hmoty. 

Úloha 9. Zakrúžkujte  v pravej časti (po preberaním učiva) svoje zistenia o každom výroku na začiatku pracovného listu 
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PRACOVNÝ LIST:  PRVKY S2 

Úloha 1. Overte nasledujúce tvrdenie pomocou aplikácie „Beaker“ a zapíšte priebeh reakcie všetkých dostupných prvkov: 

Medzi prvky s2 patria Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra. Niektoré z nich sa nazývajú kovy alkalických zemín - Ca, Sr, Ba, Ra. Ich názov 

- kovy alkalických zemín pochádza z toho, že ich zeminy (oxidy) reagujú s vodou za vzniku alkálie (zásady - bázy – hydroxidu). 

................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 

Poznámka: Vyberte z ponuky dané reaktanty a nechajte ich spolu reagovať 

Úloha 2. Porovnajte reakciu vody s horčíkom a reakciu vody s vápnikom pomocou aplikácie „Beaker“. Reakcia s horčíkom 

potrebuje mierne zahriať. 

................................................................................................................................................................................................ 

Poznámka: Látku zahrejete tak, že zo spodnej pravej strany vysuniete špirálu. Potom ju nezabudnite vypnúť! 

Úloha 3. Porovnajte (pomocou symbolov > < = ) vybrané vlastnosti prvkov prvej a druhej skupiny 

a) Počet valenčných elektrónov prvkov I. skupiny □ Počet valenčných elektrónov prvkov II.skupiny 

b) Atómový polomer prvkov I. skupiny  □ Atómový polomer prvkov II.skupiny 

c) Pevnosť kovovej väzby prvkov I. skupiny □  Pevnosť kovovej väzby prvkov II.skupiny 

d) Reaktivita prvkov I. skupiny □ Reaktivita prvkov II.skupiny  

e) Teplota topenia prvkov I. skupiny □ Teplota topenia prvkov II.skupiny 

f) Elektronegativita prvkov I. skupiny □ Elektronegativita prvkov II.skupiny 

 

 

Úloha 4. Overte zafarbenie plameňa prvkami s2. Tie podobne, ako prvky s1 farbia plameň charakteristickou farbou. Výsledky 

zapíšte. 

Poznámka: Farbu plameňa v aplikácii overíte tak, že si vyberiete daný prvok 

a niekoľko krát po ňom prejdete s plameňom. 

 

 

H  

Li Be 

Na Mg 

K Ca 

Rb Sr 

Cs Ba 

Fr Ra 

Prvok Farba plameňa 

Be -- 

Mg  

Ca  

Sr karmínovočervená 

Ba  

Ra karmínová 
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Úloha 5. Vytvorte z nasledujúcich reakcií cyklus a znázornite ho do rámčeka. Vypíšte, ktoré z reakcií sa využívajú v bežnom 

živote. 

CaO (pálené vápno)
H

2
O

 Ca(OH)2 (hasené vápno) 

CaCl2 
Elektrolýza

 Ca 

Ca(OH)2 
CO

2

 CaCO3 (vápenec), (tvrdnutie malty) 

Ca 
O

2

 CaO 

CaCO3 
HCl

 CaCl2 

 

................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 

Úloha 6. Prečítajte si nasledujúci text. Ku každej vete napíšte znak: 

  -  ak je daná informácia pre vás známa,    -  ak ste danú informáciu vedeli ale pozmenenú,   - ak ste sa dozvedeli novú 

informáciu,  - ak danej informácii nerozumiete 

 Berýlium, stroncium a bárium sú prvky, ktoré sa vzhľadom na svoju vysokú reaktivitu nevyskytujú v prírode voľné. 

Nájdeme ich iba vo forme dvojmocných zlúčenín Xy2+.  

 Berýlium môžeme nájsť aj v drahých kameňoch, napr. v smaragde a akvamaríne. Podobne ako iné prvky s2 je 

berýlium zo zdravotného hľadiska veľmi rizikové.  

 Horčík a vápnik sú významné biogénne prvky pre naše telo. Vápnik hrá dôležitú úlohu pri správnej funkcii svalov 

a nervového systému. Ukladá sa do kostí pomocou vitamínu D. Nedostatok vápnika spôsobuje vážne poškodenia kostí. 

Horčík pôsobí tlmivo na nervový systém. Mierni depresie a priaznivo pôsobí na predmenštruačný syndróm. Je súčasťou 

rastlinného farbiva chlorofyl. 

 Stroncium, teda jeho zlúčeniny sa využívajú pri výrobe pyrotechniky. Jeho bežné izotopy sú úplne neškodné, ale 

stretávame sa aj s rádioaktívnymi izotopmi, ktoré vznikajú napr. pri výbuchu atómovej bomby. 

  Bárium je vzácne, vo vesmíre na 1 atóm bária pripadá 8 miliárd atómov vodíka. Najvýznamnejšou zlúčeninou bária 

je síran bárnatý (BaSO4). Má vysokú hustotu, preto sa využíva pri ťažbe ropy, kedy sa pri vyčerpaní väčšiny ropy z ložiska 

vtláča suspenzia síranu bárnatého do vrtu. Ten klesá a vytláča zvyšky ropy k povrchu. Dôležitou úlohou tejto zlúčeniny je aj 

745



 

 

to, že absorbuje množstvo röntgenového žiarenia. Pri röntgenovom snímkovaní tráviaceho traktu vypije pacient suspenziu 

s touto zlúčeninou a po niekoľkých minútach možno získať kvalitnú snímku. Na druhej strane sa tiež pridáva do omietok, aby 

absorboval prebytočné žiarenie a tak čiastočne chránil personál nemocnice.  

 Rádium je vysoko rádioaktívne a preto práca s ním je veľmi nebezpečná. Dohaduje sa, že rádioaktivita bola jedným 

z dôvodov, prečo Mária Curie-Sklodowska (významná poľská vedkyňa) zomrela na leukémiu. 

Úloha 7. Opýtajte sa učiteľa na fakty, pri ktorých ste mali . Následne si celý text prečítajte ešte raz a znova napíšte znaky 

ako v úlohe 6. 

 

Úloha 8. Pomocou nasledujúceho textu zdôvodnite, prečo lekári pri problémoch s dýchacími cestami a kašľom predpisujú 

sirup Calcium-chloratum. 

Povrch celej dĺžky dýchacej trubice v ľudskom tele je pokrytý riasinkami, ktoré pomáhajú čistiť dýchacie cesty od rôznych 

prachových častíc, alergénov, baktérií a hlienu. Práve tieto riasinky sú vyživované kalciom (vápnikom) a jeho koncentrácia 

zohráva dôležitú úlohu pri ich funkcii a pohybe. Samotný kašeľ a nutkanie na kašeľ sú spôsobené prítomnosťou nežiaducich 

látok v dýchacích cestách. Kmitajúce riasinky majú za úlohu vytláčať hlien smerom nahor, a tým zabezpečujú vyčistenie 

dýchacieho traktu. Tento čistiaci mechanizmus závisí od počtu, sily a aktivity riasiniek. 

................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................  

Úloha 9. Pomôžte Oddeleniu klinickej biológie vyhodnotiť výsledky odberov krvi. V tabuľke 1 sa nachádzajú hodnoty, podľa 

ktorých vyhodnocujú laboranti výsledky v našom laboratóriu. Pomocou tejto tabuľky stanovte diagnózu pacientov 

v tabuľke 2. Výsledky zapíšte do tabuľky 2. 

Tab. 1 Referenčné hodnoty Oddelenia klinickej biochémie (Horčík – Mg) 

Parameter Vek od* do* jednotky 

Horčík (Mg) 
Referenčné hodnoty 

Oddelenie klinickej biochémie 

0 – 4 mesiace 0,60 0,90 mmol/l 

4 mesiace – 6 rokov 0,70 0,95 mmol/l 

6 – 18 rokov 0,65 0,90 mmol/l 

> 18 rokov 0,70 1,10 mmol/l 
*Pacienti pod referenčnú hodnotu trpia nedostatkom horčíka (hypomagneziéma), pacienti nad referenčnou hodnotou trpia nadbytkom horčíka 
(hypermagneziéma). 

 

Tab. 2 Výsledky odberov krvi  pacientov 

Meno pacienta Vek Výsledok testu krvi (horčík) Diagnóza 

Karol 23 rokov 0,8 mmol/l  

Júlia 15 rokov 0,4 mmol/l  

Oliver 2 týždne 0,85 mmol/l  

Ema 3 roky 1,01 mmol/l  
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Anna 87 rokov 0,55 mmol/l  

Andrej 30 rokov 0,65 mmol/l  

Eva 44 rokov 0,88 mmol/l  

Úloha 10. Zodpovedajte na otázky v tabuľke. Svoju odpoveď vyznačte pomocou symbolu „X“. 

 Veľmi dobre S určitými chybami Ešte mi to nejde 

Viem od čoho je odvodený názov kovov alkalických zemín    

Poznám ako prvky s2 farbia plameň     

Z dostupných reakcií zostavím cyklus po sebe idúcich reakcií    

Poznám využitie prvkov s2 v praxi    

Viem si odvodiť, prečo lekár predpisuje sirup proti kašľu    

Viem analyzovať tabuľku s referenčnými hodnotami pre horčík    

Z dostupných údajov viem vyčítať diagnózu pacienta    
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PRACOVNÝ LIST:  VÁPNIK  A JEHO ZLÚČENINY  
 

Pracovný list je zameraný na vápnik a jeho zlúčeniny. Riešením úloh si prehĺbite vedomosti o fyzikálnych a chemických 

vlastnostiach s2 prvkov a ich zlúčenín.  

Úloha 1. Napíšte názvy a značky prvkov 2. skupiny. Určte, ktoré prvky patria do skupiny kovov alkalických zemín. Zapíšte  

všeobecnú elektrónovú konfiguráciu valenčnej vrstvy s2 prvkov a pomocou rámčekovej schémy zakreslite 

obsadenie valenčnej vrstvy.  

..............................................................................  

.............................................................................. 

.............................................................................. 

.............................................................................. 

.............................................................................. 

.............................................................................. 

.............................................................................. 

.............................................................................. 

.............................................................................. 

.............................................................................. 

 

Úloha 2. Porovnajte pomocou symbolov > ˂ = vybrané vlastnosti s1 a s2 prvkov (prvkov 1. a 2. skupiny).  

 

 

a) počet valenčných elektrónov prvkov 1. skupiny               počet valenčných elektrónov prvkov  

       2. skupiny  

b) atómový polomer prvkov 1. skupiny                 atómový polomer prvkov 2. skupiny  

c) reaktivita prvkov 1. skupiny                   reaktivita prvkov 2. skupiny  

d) teplota topenia prvkov 1. skupiny              teplota topenia prvkov 2. skupiny  

e) elektronegativita prvkov 1. skupiny           elektronegativita prvkov 2. skupiny  

 

 

 

 

Úloha 3. Zakrúžkujte správne tvrdenia o kovoch alkalických zemín.  

a) Atómy kovov alkalických zemín majú vo svojich zlúčeninách vždy oxidačné číslo II.  

b) Atómy kovov alkalických zemín môžu ľahko vytvárať katióny.  

c) Mg sa nezúčastňuje fotosyntézy na rozdiel od Ca.  

               Obrázok 1: Periodická tabuľka prvkov 
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d) Horčík je najreaktívnejší prvok II.A podskupiny.  

e) Vápnik je v ľudskom tele dôležitý, pretože je významný pri zrážaní krvi. 

f) Vápnik reaguje s vodou len pri vyššej teplote.  

g) CaSO4 spôsobuje prechodnú tvrdosť vody, ktorá sa odstraňuje pridaním sódy.  

Úloha 4. V troch skúmavkách sú bezfarebné roztoky Ca2+, Sr2+, Ba2+. V každej skúmavke je rovnaké množstvo jednej 

z uvedených látok. Žiadny z roztokov nemá charakteristickú vôňu. Navrhnite, ako by ste mohli zistiť, v ktorej 

skúmavke je roztok Ca2+, Sr2+, Ba2+. 

 

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................. 

 

 

Úloha 5. Priraďte k chemickým zlúčeninám vápnika ich praktické využitie.  

Zlúčenina vápnika/ 

Praktické využitie  

   Ca(OH)2     CaCO3 CaSO4.1/2H2O CaO 

Príprava haseného 

vápna 

    

Výroba páleného 

vápna 

    

Príprava vápennej 

malty (zmes 

haseného vápna, 

piesku a vody)  

 

 

   

Výroba sadry na 

zlomeniny 

    

 

Úloha 6. Prečítajte si nasledujúci text: Všetky uhličitanové horniny sa rozpúšťajú vo vode (obsahujúcej malé množstvo 

oxidu uhličitého) na rozpustný hydrogenuhličitan vápenatý, z ktorého sa hmota uhličitanu vápenatého znovu 

vylučuje v podzemných jaskyniach v podobe kvapľov.   

 Zapíšte priebeh tejto reakcie. Ako sa nazýva kryštalická modifikácia, ktorá je popísaná v tejto úlohe? 

Rovnica chemickej reakcie: ......................................................................................................................... 

Kryštalická modifikácia popísaná v úlohe: ..................................................................................................  
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Úloha 7. Prečítajte si nasledujúci text o kolobehu vápnika v prírode. Na základe textu zostrojte trojuholníkový systémový 

diagram obsahujúci chemické reakcie a reakčné podmienky jednotlivých etáp tvorby omietky.    

Vápenná omietka je rafinovaným spôsobom prenesená krása vápencového útesu na naše steny. Chráni stenu pred 

poveternostnými vplyvmi. Celý proces omietania má tri etapy. Každá z nich, ale najmä všetky tri dohromady sú peknou 

ilustráciou toho, že napriek intenzívnemu negatívnemu pocitu, ktorý si väčšina z nás odniesla z hodín chémie, aj chemické 

rovnice a nimi zapísané reakcie môžu byť zaujímavé. 

 V prvej etape sa vápenec, t.j. uhličitan vápenatý vo vápenke termicky rozkladá pri teplote okolo 1000 °C na oxid 

vápenatý a oxid uhličitý. Táto nudne vyzerajúca chemická reakcia hovorí celkom zaujímavú vec, a to, že výrazným 

zahrievaním vápenca vzniká pálené vápno, ktoré zostane na mieste, a bežný plyn – oxid uhličitý, ktorý unikne do vzduchu. 

Pálenie neznamená v tomto prípade horenie, pálené vápno nevzniká horením, ale zohrievaním vápenca.  

V druhej etape sa na pálené vápno naleje voda, čím vznikne hydroxid vápenatý za uvoľnenia tepla. Táto nudne 

vyzerajúca chemická reakcia hovorí opäť celkom zaujímavú vec, že ak zmiešame pálené vápno s  vodou, vznikne hasené 

vápno. Hasenie neznamená v tomto prípade hasenie ohňa, ale naliatie vody na niečo, čo nehorí a nikdy nehorelo.  

Hasené vápno je mazľavé a lepkavé. Preto sa dá pomerne dobre nanášať na steny múrov. Nuž, a keď sa tam nanesie, 

nastáva tretia etapa celého procesu. Hasené vápno reaguje s oxidom uhličitým prítomným vo vzduchu a výsledkom tejto 

reakcie je opäť uhličitan vápenatý, ktorým sme začínali a voda. Táto nudne vyzerajúca chemická reakcia hovorí celkom 

zaujímavú vec, že na vzduchu sa hasené vápno mení na kameň (vápenec).  

Mimoriadne dôležitou vlastnosťou tohto procesu je, že výsledný uhličitan vápenatý zostáva prilepený k stene, resp. 

k mnohým iným materiálom, na ktoré vápno je nanesené. Preto omietka zo steny nepadá. Ale nedrží to nekonečne pevne 

a nekonečne dlho. Preto omietka občas padá. 

 

Systémový diagram:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Úloha 8. A) Vytvorte päťuholníkový diagram z nasledujúcich rovníc chemických reakcií vápnika a jeho zlúčenín.                  

B)   Vypíšte rovnice chemických reakcií, ktoré sa využívaju v stavebníctve.  

A)   CaO (pálené vápno) + H2O → Ca(OH)2 (hasené vápno)  

       CaCl2 → Ca + Cl2 (elektrolýza taveniny)    

       Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O (tvrdnutie   

       malty)  

       2Ca + O2 → 2CaO  

       CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2 + H2O 
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B)    Rovnice chemických reakcií, ktoré sa využívajú v stavebníctve:   

  ................................................................................................................. 

  ................................................................................................................. 

Úloha 9. Doplňte do diagramov chýbajúce zlúčeniny vápnika alebo príslušné reakčné podmienky.  

 

Úloha 10. Určte, ktorý z diagramov vyjadruje správny priebeh chemických reakcií medzi vápnikom a jeho zlúčeninami. Svoj 

výber zdôvodnite.  
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Úloha 11. Usporiadajte správne vápnik a jeho zlúčeniny CaO, CaCO3, CaCl2, Ca(HCO3)2, Ca(OH)2 do nasledovného 

systémového diagramu.  
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PRACOVNÝ LIST:  ROZPUSTNOSŤ CO2  V MINERÁLNEJ VODE  

Úloha 1. Pozorne si prečítajte nasledujúce odseky a zakrúžkujte alebo doplňte text: 

Oxid uhličitý je farebný/bezfarebný plyn, ktorý sa vyskytuje v malom/veľkom množstve vo vzduchu. Je horľavý/nehorľavý. 

Plyn je dobre rozpustný vo ...................... . Vzniká pri horení, kvasení alebo dýchaní. Spolu s metánom, vodnou parou a inými 

plynmi spôsobuje vznik ............................................ ........................................ (globálny problém). 

Kyselina uhličitá je silná/slabá, nestála/stála kyselina, ktorá existuje len vo forme svojho vodného roztoku. Tvorí zvyčajne 

2 typy svojich solí  ............................................ a ..................................................................... . 

Úloha 2. Pozorne pozerajte nasledujúce video a porovnajte hmotnosť vzduchu a oxidu uhličitého. 

Zdroj: https://youtu.be/TFRlidbpmTk?t=3m 

................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................ 

Úloha 3. Prečítajte si výskumnú otázku: Je kyselina uhličitá v minerálnej vode stála? 

A. Vyslovte hypotézu. 

................................................................................................................................................................................................ 

B. Realizujte experiment podľa postupu. 

Pomôcky:  

• LabQuest 2 

• počítač 

• pH senzor 

• 4 kadičky 

• varná kanvica 

• magnetická laboratórna miešačka 

• univerzálne indikátorové papieriky 

• kahan alebo varič 

 

 

 

 

Chemikálie: 

•  vzorka sýtenej minerálnej vody (250 ml) 

• vzorka nesýtenej minerálnej vody (250 ml) 

• indikátor – lakmus 

 Postup:  

Na meranie budete používať školský experimentálny systém Vernier s programom LoggerPro a pH senzor. Pre 

porovnanie budete používať aj univerzálne indikátorové papieriky. 

! Pri meraní s pH senzorom dbajte na to, aby ste nerozliali roztok, v ktorom je pH senzor umiestnený ! 

! Po každom meraní pH senzor opláchnite destilovanou vodou a osušte filtračným papierom ! 

1. Do prvej kadičky si nalejte 100 ml sýtenej minerálnej vody. Kadičku položte na varič a vodu priveďte do varu. Potom 

kadičku položte na parapetu, aby voda vychladla. Kadičku si označte. 
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2. Do druhej kadičky si nalejte 100 ml nesýtenej minerálnej vody. Kadičku položte na varič a vodu priveďte do varu. 

Potom kadičku položte na parapetu, aby voda vychladla. Kadičku si označte. 

3. Do tretej kadičky nalejte 100 ml sýtenej minerálnej vody. 

4. Zapnite počítač a spusťte program LoggerPro. K systému Vernier pripojte pH senzor. Nastavte si čas merania na 

5 min (300 s).  

5. Odmerajte pH sýtenej minerálne vody pomocou univerzálneho indikátorového papierika. Hodnotu zapíšte do 

tabuľky. 

6. Odmerajte pH sýtenej minerálne vody pomocou pH senzora. pH senzor vložte do kadičky s vodou a  počkajte, kým 

sa hodnota ustáli. Hodnotu zapíšte do tabuľky. Dbajte na to, aby ste nerozliali roztok, v ktorom je pH senzor 

umiestnený. Po každom meraní pH senzor opláchnite destilovanou vodou a osušte filtračným papierom! 

7. Ku vzorke pridajte niekoľko kvapiek lakmusu. Kadičku položte na magnetickú miešačku a zapnite miešanie. Do 

roztoku vložte pH senzor. V program LoggerPro zvoľte „Sběr dat“. Sledujte zmenu pH roztoku počas 5 min. Hodnotu 

pH po 5 min. zapíšte do tabuľky. 

8. Do štvrtej kadičky nalejte 100 ml nesýtenej minerálnej vody a zopakujte bod 6 a 7.  

9. Odmerajte pH prevarených vzoriek vody pomocou univerzálneho indikátorového papierika. Hodnoty zapíšte do 

tabuľky. 

10. Odmerajte pH prevarených vzoriek vody pomocou pH senzora. Hodnoty zapíšte do Tabuľky 1. 

 

Tabuľka 1  pH hodnoty vzoriek minerálnych vôd 

Vzorka 
Hodnota pH meraná 
univerzál. indikátor. 

papierikom 

Hodnoty pH merané  

pH senzorom 
pH senzorom po 
5 min. miešania 

pH senzorom po 
prevarení 

Sýtená minerálna 
voda 

    

Nesýtená 
minerálna voda 

    

 

Úloha 4. Do Tabuľky 1 ste doplnili namerané hodnoty pH. Vypočítajte: 

A. rozdiely pH merané senzorom po 5 min – pH merané senzorom na začiatku v oboch vzorkách minerálnych vôd. 

Napíšte, v ktorom prípade bol rozdiel pH väčší? 

................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................ 

B. rozdiely pH merané senzorom po prevarení – pH merané senzorom na začiatku v oboch vzorkách minerálnych 

vôd. Napíšte, v ktorom prípade bol rozdiel pH väčší? 

................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................ 
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Úloha 5. Napíšte reakciu oxidu uhličitého s vodou. K reaktantom a produktom reakcie do zátvorky napíšte aj ich skupenský 

stav. 

................................................................................................................................................................................................ 

Úloha 6. Pri realizácii experimentu, ste k vzorke minerálnej vody pridávali lakmus. Vysvetlite funkciu indikátora a napíšte, 

ako sa zmenilo sfarbenie pri miešaní vzorky sýtenej a nesýtenej minerálnej vody. 

................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................ 

Úloha 7. Dokreslite do grafu priebeh zmeny pH počas miešania vzorky sýtenej minerálnej vody. 

 

Obr. 1 Graf zmeny pH pri miešaní vzorky sýtenej minerálnej vody 

 

Úloha 8. Doplňte nasledujúci text.  

Keď si kúpime sýtenú minerálnu vodu, znamená to, že je sýtená oxidom uhličitým. Oxid uhličitý s vodou reaguje za vzniku 

.................................. ...................................... pH takejto vody je ................................ ako 7, pretože oxid uhličitý má 

....................................................... vlastnosti. Ak minerálnu vodu začneme miešať, pH sa bude ...................................... . pH 

vody je možné .................................. aj prevarením. Dôvodom je rozpad .................................... ........................................ na 

vodu a plynný ................................... ........................................, ktorý sa uvoľní do okolia. 

4

5

6

7

8

9

0 100 200 300

p
H

čas [s]

Zmena pH
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Úloha 9. Minerálne vody sú blahodarné pre človeka práve kvôli obsahu minerálov. Sýtené minerálne vody však môžu 

spôsobovať pálenie záhy. Pálenie záhy je stav, kedy človek pociťuje bolesť v oblastí pažeráka v dôsledku 

prekyslenia žalúdka a následného spätného vtekania žalúdočných kyselín do pažeráka. Navrhnite a napíšte aspoň 

dva spôsoby ako môžeme prijímať minerály a zároveň si neprekysľovať tráviaci trakt.  

................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................ 

Úloha 10. Vyplňte nasledovnú tabuľku. 

 

Čo sme na dnešnej hodine robili?  

Prečo sme to robili?   

Čo som sa dnes naučil?  

Kde to môžem využiť?  

Aké otázky stále mám k tejto téme?  
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PRACOVNÝ LIST:  VIEŠ NAOZAJ VŠETKO O  KYSLÍKU? 
Kyslík je najrozšírenejším prvkom na Zemi. Je to bezfarebný plyn bez chuti a zápachu. V kvapalnom a tuhom stave má 

svetlomodrú farbu. Prírodný kyslík je zmesou troch izotopov s nukleónovými číslami 16, 17 a 18. Atómy kyslíka sú nestále 

a zlučujú sa s ďalšími atómami kyslíka na molekuly O2 alebo s atómami iných prvkov za vzniku zlúčenín. Získavajú tak stálejšiu 

elektrónovú konfiguráciu najbližšieho vzácneho plynu neónu. Môže sa to uskutočniť prijatím dvoch elektrónov za vzniku 

oxidového aniónu O2– alebo vytvorením dvoch jednoduchých (H2O, H2O2) alebo jednej dvojitej kovalentnej väzby (O2, HCOH), 

alebo vytvorením jednoduchej väzby a prijatím jedného elektrónu (OH–). V niektorých prípadoch vystupuje atóm kyslíka ako 

trojväzbový, kedy má jeden formálny kladný náboj a prislúcha mu jeden voľný elektrónový pár. Trojväzbový atóm kyslíka 

vzniká spravidla z dvojväzbového atómu použitím jedného voľného elektrónového páru na koordinačnú väzbu (H3O+). Vo 

výnimočných prípadoch je známy aj štvorväzbový atóm kyslíka. V zlúčeninách s nekovmi, ale aj vo väčšine zlúčenín s kovmi, 

majú väzby atómu kyslíka prevažne kovalentný charakter. Atóm kyslíka obsahujúci voľný elektrónový pár v zlúčeninách sa 

vyznačuje schopnosťou vytvárať vodíkové väzby. Medzi najznámejšie binárne zlúčeniny kyslíka patria oxidy, hydroxidy, 

ozonidy, peroxidy, kyseliny, soli atď. 

 

Vašou úlohou v tejto aktivite bude precvičiť si vaše základné vedomosti o kyslíku a jeho zlúčeninách. 

Úloha 1. Určite názvy zlúčenín kyslíka. 

 a) Li2O 

 b) In(OH)3 

 c) Na2O2 

 d) KO3 

 

.....................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 

 

Úloha 2. Určite vzorce zlúčenín kyslíka. 

 a) oxid kobaltnatý 

 b) peroxid bárnatý 

 c) hydroxid sodný 

 d) hydroxid-oxid hlinitý 

 

.....................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 

 

Úloha 3. Vyberte správne tvrdenia. Nuklidy 16
8O, 17

8O, 18
8O: 

 a) sú v prírode zastúpené v rovnakom množstve, 

 b) sú izotopy, 

 c) nemajú všetky rovnakú hmotnosť, 

 d) líšia sa od seba usporiadaním elektrónov v elektrónovom obale. 

 

.....................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 
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Úloha 4. O kyslíku platí: 

 a) Molekulový kyslík je stabilnejší ako atómový. 

 b) Atómy kyslíka sú v zlúčeninách prevažne dvojväzbové. 

 c) Kyslík tvorí s vodou oxóniové katióny. 

 d) Atómy kyslíka sa môžu spájať do dlhších reťazcov. 

 

Úloha 5. Napíšte skrátený zápis elektrónovej konfigurácie atómu kyslíka. 

.....................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 

 

Priemyselne sa kyslík vyrába frakčnou destiláciou skvapalneného vzduchu, svojím objemom výroby patrí 

k najväčším výrobám vo svetovom chemickom priemysle. Viac ako polovica vyrobeného čistého kyslíka sa spotrebuje pri 

výrobe a spracovaní ocele. Asi štvrtina vyrobeného kyslíka sa používa na výrobu organickej látky etylénglykol, ktorý sa 

využíva v chladiči auta ako súčasť nemrznúcej zmesi alebo sa používa na výrobu umelých textilných vlákien polyesterov. 

V laboratóriu sa kyslík najčastejšie pripravuje tepelným rozkladom látok ľahko uvoľňujúcich kyslík, napríklad rozkladom 

niektorých oxidov, peroxidov, kyslíkatých solí. Taktiež ho možno pripraviť napríklad reakciou niektorých vyšších oxidov 

s koncentrovanou kyselinou sírovou.  

Úloha 6. Doplňte produkty chemických reakcií a reakčné schémy upravte na chemické rovnice. 

 a) KMnO4 →  

 b) HgO → 

 c) CrO3 + H2SO4 → 

 

.....................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 

 

Úloha 7. Kyslík je možné pripraviť reakciou oxidu manganičitého s kyselinou sírovou. 

 a) Zapíšte chemickú rovnicu prípravy. 

 b) Vypočítajte počet atómov a objem vzniknutého kyslíka za normálnych podmienok, ak s kyselinou sírovou 

zreaguje 110,0 g oxidu manganičitého. 

 c) Vypočítajte objem kyseliny sírovej s hmotnostným zlomkom 0,45 a hustotou 1,36 g·cm–3 potrebnej na 

zreagovanie s 110,0 g oxidu manganičitého. 

 d) Vypočítajte hmotnosť soli, ktorá vznikne reakciou 110,0 g oxidu manganičitého s kyselinou sírovou.  

  Ar(Mn) = 54,938, Ar(S) = 32,066, Ar(O) = 15,999, Ar(H) = 1,0079. 

 

.....................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 
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Kyslík je veľmi reaktívny prvok. Po fluóre má najväčšiu hodnotu elektronegativity a patrí k najsilnejším oxidačným 

činidlám. Reakcie zlučovania kyslíka s látkami (oxidácie) sú väčšinou silne exotermické. S výnimkou ľahších vzácnych plynov 

vytvára kyslík zlúčeniny so všetkými prvkami. S väčšinou prvkov sa zlučuje priamo za normálnej alebo zvýšenej teploty. 

Vznikajú oxidy, prípadne peroxidy, ojedinele superoxidy (hyperoxidy). Oxidy sa podľa chemických reakcií s vodou, kyselinami 

a hydroxidmi delia na kyselinotvorné, zásadotvorné a amfotérné. Najčastejšie sa oxidy pripravujú priamym zlučovaním 

prvkov s kyslíkom pri vyššej teplote, termickým rozkladom hydroxidov alebo niektorých kyslíkatých solí. Oxidy možno 

pripraviť aj reakciou prvkov s vodnou parou pri dostatočne vysokej teplote. 

 

Úloha 8. O oxidácii látok kyslíkom platí. 

 a) Je to prevažne endotermická reakcia. 

 b) Je to napríklad syntéza vodíka s kyslíkom za vzniku vody. 

 c) Ak pri nej vzniká tepelné a svetelné žiarenie nazýva sa horenie. 

 d Nedochádza pri nej ku zmene oxidačných čísel reagujúcich atómov prvkov. 

 

Úloha 9. Roztrieďte oxidy ZnO, CO2, CaO, P4O10, MgO, Al2O3 na: 

 a) kyselinotvorné, 

 b) zásadotovorné, 

 c) amfotérne. 

 

.....................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 

 

Úloha 10. Vysvetlite význam ozónu pre život na Zemi, a uveďte látky, ktoré spôsobujú rozpad ozónovej vrstvy atmosféry. 

..................................................................................................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 

Úloha 11. Napíšte význam kyslíka ako biogénneho prvku. 

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 

 

AK VÁM EŠTE ZOSTAL ČAS 

Úloha 12. Určite názov alebo vzorec zlúčeniny kyslíka: 

 a) BiCl(O), 

 b) FeFe2O4, 

 c) superoxid draselný, 

 d) oxid dichromito-železnatý. 
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Úloha 13. Aký objem kyslíka pri teplote 25 °C a tlaku 98,5 kPa vznikne rozkladom 5,00 g peroxidu vodíka? M(H2O2) = 34,014 

g·mol–1. (Na výpočet použite stavovú rovnicu). 

.....................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 

 

HODNOTENIE 

Úloha 14. Vyplňte nasledujúcu tabuľku. 

3 veci, ktoré som sa dnes naučil. 
 

 

 

2 veci, ktoré považujem za zaujímavé. 
 

 

1 otázka, ktorú mám k tejto téme. 
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PRACOVNÝ LIST: PESTRÁ PALETA FARIEB ZLÚČENÍN D PRVKOV 
 

Meno a priezvisko: Trieda: 
 
Úloha 1: Prečítajte si text na nasledujúcom odkaze https://referaty.aktuality.sk/kobalt/referat-7298 a odpovedzte na otázky: 
 

a) Ktorá zlúčenina kobaltu sa používa ako „atrament milencov“? 
 
............................................................................................... 

b) Ktoré farby nadobúda tento druh tajného atramentu? 
 
.............................................................................................. 

 
Ukážku „prečítania“ tajného odkazu napísaného takýmto atramentom si môžete pozrieť na nasledujúcom videu: 
https://youtu.be/BBFpoZ_i4bQ 
 

c) Zapíšte chemickou rovnicou reakciu, ktorá pôsobením tepla vyjadruje zobrazenie tajného atramentu: 
 

 
 
 
Úloha 2: Zapíšte skrátené elektrónové konfigurácie atómov titánu (Z = 22), železa (Z = 26), medi (Z = 29) a zinku (Z = 30) a ich 
nasledujúcich katiónov: TiIV, FeII, FeIII, CuII a ZnII. Ich konfigurácie znázornite aj pomocou rámčekových diagramov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Úloha 3: Prečítajte si nasledujúci text a napíšte päť vzorcov zlúčenín, ktoré sú v texte spomínané ich triviálnymi názvami: 
 

Hydráty síranov 3d kovov majú svoju typickú farbu a označujeme ich „skalice“. Najznámejšie sú modrá skalica, zelená 
skalica a biela skalica. Vodné roztoky meďnatých solí sú modré a vodné roztoky železnatých solí sú zelené. Tieto farby 
odpovedajú aj farbe skalice, ktorú dané katióny d prvkov tvoria. Meďnaté zlúčeniny (konfigurácia valenčnej vrstvy 3d9) 
a železnaté zlúčeniny (3d6) sú farebné z dôvodu neúplne obsadenej valenčnej vrstvy a zároveň obsahujú elektróny, ktoré sa 
môžu presúvať medzi valenčnými d orbitálmi. 

Na druhej strane, titaničité (3d0) a zinočnaté zlúčeniny (3d10) tieto podmienky nespĺňajú. Na valenčnom d orbitály 
nedochádza k žiadnemu presunu elektrónov, pretože tam žiadne elektróny nie sú (prázdny orbitál 3d0) alebo preto, že na 
valenčnej vrstve nie sú žiadne voľné miesta potrebné na ich presun (úplne zaplnený orbitál 3d10). Z tohto dôvodu sú tieto 
zlúčeniny bezfarebné, resp. v tuhom stave biele. Jednoduché oxidy týchto kovov sa bežne používajú ako súčasť bielych omietok 
a nazývajú sa titánová bieloba, resp. zinková bieloba. 
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Úloha 4: Vyberte, ktorý zo systémových štvorcových diagramov zobrazuje správne zapísaný priebeh reakcií medi. 
 

A B 

  

  
C D 

 
Pre správny systémový diagram napíšte všetky štyri chemické reakcie, ktoré prebiehajú, pomocou chemických rovníc. 

Pre zvyšné tri nesprávne zapísané systémové diagramy diskutujte, ktorá z reakcií neprebieha (jednotlivé reakcie číslujeme od 
medi a pokračujeme v smere hodinových ručičiek). 
 
Správny systémový diagram je: 
 
Chemické rovnice: 
 
1. 

2. 

3. 

4. 
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Úloha 5: Do nasledujúceho systémového diagramu doplňte chýbajúce zlúčeniny: Na2SO4; (COO)2Fe; H2SO4; 2KCl a Fe(OH)2. 

 
 
Úloha 6: Vysvetlite, prečo má okysličená krv inú farbu ako neokysličená krv? Aký je dôsledok rozdielnej intenzity červenej farby 
hemoglobínu? 
 
 Železnatý katión je dôležitou zložkou metaloproteínov, ktoré zabezpečujú transport dýchacích plynov (O2 aj CO2) 
v živých organizmoch. Je centrálnym atómom hemoglobínu. Na šieste koordinačné miesto centrálneho atómu železa sa 
v pľúcach naviaže molekula dikyslíka, ktorá je krvou prenášaná až do buniek (okysličená krv). V bunkách sa molekula dikyslíka 
uvoľní, ale vzniknutý oxid uhličitý sa nenaviaže priamo na atóm železa (neokysličená krv). Ten sa zlúči s voľnými –NH2 
skupinami bielkovinovej časti hemoglobínu. 
 Skutočnosť, či je na centrálnom atóme železa naviazaná molekula O2 alebo nie, okrem iného ovplyvňuje aj farbu krvi. 
Okysličená krv je svetločervenej farby. Naopak, neokysličená krv je tmavočervenej farby. Z dôvodu intenzívnejšej červenej farby 
neokysličenej krvi vidíme pri pohľade na naše ruky iba tie cievy, v ktorých prúdi tmavočervená neokysličená krv, t. j. žily. 
 
 Vyznačte, na ktorom obrázku je vyobrazený fragment hemoglobínu okysličenej krvi a neokysličenej krvi. Napíšte 
najbližšie okolie centrálnych atómov železa pre oba tieto fragmenty. 
 

  
  

Okysličená / neokysličená krv Okysličená / neokysličená krv 
  

Najbližšie okolie centrálneho atómu železa je: 
 

............................. ............................... 
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Doplňujúca úloha 1: Vyberte, ktorý zo systémových pentagonálnych diagramov zobrazuje správne zapísaný priebeh reakcií 
železa. 
 

A B 

  

  
C D 

 
 Pre správny systémový diagram napíšte všetkých päť chemických reakcií, ktoré prebiehajú, pomocou chemických 
rovníc. Pre zvyšné tri nesprávne zapísané systémové diagramy diskutujte, ktorá z reakcií neprebieha (jednotlivé reakcie 
číslujeme od železa a pokračujeme v smere hodinových ručičiek). 
 
Správny systémový diagram je: 
 
Chemické rovnice: 
 
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
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Doplňujúca úloha 2: Do nasledujúceho systémového diagramu doplňte chýbajúce zlúčeniny: CuCl2; Cu(NO3)2; FeCl2 a NaHCO3.  

 
 
 
Experimentálna úloha 1: Meď a jej zlúčeniny. 
 
 Chemickými rovnicami zapíšte priebeh reakcií, ktoré vyjadrujú pozorované farebné zmeny roztokov. Ako pomôcku 
využite text, ktorý je súčasťou videa. 
 
           Cu + 4HNO3(konc.)  
 
        3Cu + 8HNO3(zried.)  
 
        Cu(H2O)62+ + 6NH3  
 
        Cu(H2O)62+ + 2OH  
 
 
 
 Realizácia experimentu je dostupná na nasledujúcom videu: 
https://youtu.be/nnLuvWEWyvk 

 
Experimentálna úloha 2: Železo a jeho zlúčeniny. 
 
 Chemickými rovnicami zapíšte priebeh reakcií, ktoré vyjadrujú pozorované farebné zmeny roztokov. 
 
           Fe(H2O)6Cl3 + 6KSCN  
 
   K3Fe(SCN)6 + K4Fe(CN)6  
 
 
 
 Realizácia experimentu je dostupná na nasledujúcom videu: 
https://youtu.be/ectXmJSmjKg 
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REFLEXIA: 
Napíš po vyučovacej hodine. 

Počet  Odpovede  

3  
poznatky, ktoré som sa dnes 
naučil/a.  

  
 
 
  
 
  
  
 
  
  

2  
zaujímavé fakty/informácie, 
ktoré ma najviac zaujali.  

  
 
 
  
 
  
 
  

1  otázku, ktorú stále mám  
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Doplňujúca úloha 1: Vyberte, ktorý zo systémových pentagonálnych diagramov zobrazuje správne zapísaný priebeh reakcií 
železa. 

 
A B 

  

  
C D 

 

 Pre správny systémový diagram napíšte všetkých päť chemických rovníc, ktoré prebiehajú. Pre zvyšné tri 
nesprávne zapísané schémy diskutujte, ktorý jej krok nie je reálny (jednotlivé kroky číslujeme od železa a pokračujeme 
v smere hodinových ručičiek). 

 
Riešenie: 

A – nesprávna schéma; štvrtý krok je nesprávny. Pôsobením tepla nedochádza k redukcii atómov. 

B – nesprávna schéma; druhý, tretí a štvrtý krok sú nesprávne 

 Hydroxid sodný nemá oxidačné účinky, atóm železa sa nebude oxidovať, 

 kyslík má oxidačné vlastnosti, nebude prebiehať redukcia železa, 

 žíhaním hydroxidu železnatého bez pôsobenia kyslíka (nie je uvedený ako reaktant) nedôjde k oxidácii železa. 

C – správna schéma: 

Fe + 2HCl  FeCl2 + H2 

FeCl2 + 2NaOH  Fe(OH)2 + 2NaCl 

 4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O  4Fe(OH)3 

2Fe(OH)3 

ሱሮ Fe2O3 + 3H2O 

Príloha
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 Fe2O3 + 3H2  2Fe + 3H2O 

D – nesprávna schéma; piaty krok je nesprávny. Železo je neušľachtilý kov, nebude sa redukovať pôsobením medi. 

 

Doplňujúca úloha 2: Do nasledujúceho systémového diagramu doplňte chýbajúce zlúčeniny: CuCl2; Cu(NO3)2; FeCl2 a 
NaHCO3.  

 Riešenie: 

 

 

Experimentálna úloha 1: Meď a jej zlúčeniny. 

 
 V digestore pridáme v skúmavke k 2 ml koncentrovanej HNO3 niekoľko kúskov tenkého medeného drôtiku. 
Pozorujeme búrlivú reakciu a uvoľnenie oranžovo-červeného plynu NO2. V skúmavke ostane koncentrovaný roztok dusičnanu 
meďnatého, ktorý je v dôsledku nedostatku vody zelenej farby. Po ukončení reakcie pridáme do skúmavky cca. 2 ml vody. Ak 
skúmavku nemiešame, tak budeme pozorovať zmenu farby iba v hornej časti skúmavky. Dôjde k zmene farby roztoku zo 
zelenej na tyrkysovo modrú. 

Pridaním ďalšej dávky kovovej medi v nadbytku bude reakcia pokračovať ďalej, pretože v skúmavke sa stále 
nachádza nezreagovaná kyselina dusičná, ale pridaním vody je zriedená. Priebeh reakcie už nie ja taký búrlivý 
a nepozorujeme uvoľňovanie červeného plynu, ale iba bezfarebného NO. Pridaním nadbytku medi zabezpečíme, že 
v skúmavke už nebude prítomná žiadna kyselina dusičná, ale ostane tam iba vodný roztok dusičnanu meďnatého. 

 Nakoniec, po ďalšom zriedení pridáme do skúmavky cca. 2 ml zriedeného roztoku amoniaku, čím dôjde ku zmene 
farby roztoku na tmavomodrú (prípadne sa miestami začne zrážať zeleno-modrý hydroxid meďnatý, pretože roztok amoniaku 
je zásaditý a obsahuje OH- anióny). Nezreagovaná kyselina dusičná by neutralizovala pridaný amoniak, preto je potrebné 
dodatočným pridaním medi zabezpečiť jej celé zreagovanie. 

 

 V skúmavkách dôjde k nasledujúcim chemickým reakciám: 

 

1. Meď, hoci je ušľachtilý kov sa v koncentrovanej kyseline dusičnej zoxiduje. Vznikne koncentrovaný roztok dusičnanu 
meďnatého. Na oxidácii medi sa zúčastňuje atóm dusíka N(V). 
 

Cu + 4HNO3(konc.)  Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O 
 

2. V skúmavke je prítomný meďnatý katión. Pretože roztok je koncentrovaný a obsahuje málo vody, existuje vo forme 
Cu(H2O)42+ iónov. Tie majú zelenú farbu. Po pridaní ďalšieho množstva vody dôjde ku vzniku modrého 
komplexného katiónu Cu(H2O)62+, typického pre meďnaté roztoky. 
 

Cu(H2O)42+ + 2H2O  Cu(H2O)62+ 
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3. Pridaním ďalšieho množstva medi do skúmavky, v ktorej sa okrem dusičnanu meďnatého nachádza aj zriedená 
kyselina dusičná dôjde k pokračovaniu oxidácie medi. 
 

3Cu + 8HNO3(zried.)  3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O 
 

4. Amoniak je silnejší ligand ako voda. Po jeho pridaní do roztoku dôjde k substitúcii ligandov v okolí meďnatých 
katiónov, čo spôsobí zmenu farby na tmavomodrú. 
 

Cu(H2O)62+ + 6NH3  Cu(NH3)62+ + 6H2O 
 

5. Vznik nerozpustného hydroxidu meďnatého vyjadruje nasledujúci zápis chemickej reakcie: 
 

Cu(H2O)62+ + 2OH  Cu(OH)2 + 6H2O 

 

 Realizácia experimentu je dostupná na nasledujúcom videu: 
https://youtu.be/nnLuvWEWyvk 

 
 
Experimentálna úloha 2: Železo a jeho zlúčeniny. 

 Do skúmavky nalejeme 2 ml 0,05% vodného roztoku chloridu železitého a pridáme k nemu 2 ml 0,5% vodného 
roztoku KSCN. Rýchlo dôjde ku zmene farby roztoku na intenzívnu tmavočervenú. Následné pridanie 10 ml 0,01% vodného 
roztoku K4Fe(CN)6 spôsobí vznik tzv. berlínskej modrej. 

 
1. Oranžovožltý 0,05% vodný roztok chloridu železitého obsahuje Fe(H2O)63+ komplexné katióny. Po pridaní roztoku 

KSCN dôjde k substitúcii ligandov v okolí železitých katiónov a tým pádom aj ku zmene farby roztoku. Vzniknutý 
červený roztok s obsahom Fe(SCN)63- sa kvôli intenzívnej tmavočervenej farbe používa ako umelá krv. 
 

Fe(H2O)6Cl3 + 6KSCN  K3Fe(SCN)6 + 3KCl + 6H2O 
 

2. Prídavkom roztoku K4Fe(CN)6 dôjde k vzniku rozpustnej berlínskej modrej KFeFe(CN)6 a vytlačeniu SCN- ligandov 
z koordinačnej sféry železitého katiónu. Berlínska modrá je obľúbená farba medzi maliarmi. 
 

K3Fe(SCN)6 + K4Fe(CN)6  KFeFe(CN)6 + 6KSCN 
 
  
 Realizácia experimentu je dostupná na nasledujúcom videu: 
https://youtu.be/ectXmJSmjKg 
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PRACOVNÝ LIST:  „POSVIEŤME“  SI NA KORÓZIU  ŽELEZA 
Korózia kovov je jedným z najprirodzenejších chemických procesov, 

ktoré sú známe nielen odbornej ale aj laickej verejnosti. Je to proces tak 

bežný, že pravdepodobne neexistuje človek, ktorý by nepoznal ako sa 

„hrdzavenie“ prejavuje a aké sú jeho dôsledky. Korózia kovov je aj 

vážnym ekonomickým problémom. V dôsledku korózie totiž dochádza 

k masívnemu znehodnoteniu kovových materiálov, čo sa, samozrejme, 

odzrkadľuje aj na výške finančných prostriedkov, ktoré je potrebné 

vynaložiť, aby boli tieto straty čo najmenšie. Vedeli ste napríklad, že 

celosvetové ročné náklady vynaložené na „boj“ s  koróziou sa odhadujú 

na sumu vo výške 2,5 trilióna amerických dolárov (trilión = milión miliónov, teda 1012), čo predstavuje 3 - 4 % hrubého 

domáceho produktu (HDP) všetkých priemyselných krajín sveta? Je to obrovské číslo. Dôkazom toho, že ide naozaj o vážny 

problém je založenie Svetovej organizácie pre koróziu (World Corrosion Organization) sídliacej v New Yorku, ktorá sa zaoberá 

rôznymi aspektami problematiky korózie kovov v celosvetovom meradle, medzi inými aj hľadaním moderných riešení ako 

korózii predchádzať, resp. ako ju čo najviac eliminovať. Dokonca bol vyhlásený svetový deň povedomia o korózii (Corrosion 

Awareness Day), ktorým je 24. apríl. 

Z chemického hľadiska je možné koróziu kovov charakterizovať ako postupné narúšanie ich štruktúry vplyvom chemickej 

alebo elektrochemickej reakcie s okolitým prostredím. Keďže kovy sú vystavené pôsobeniu vzdušného kyslíka a zároveň 

vzdušnej vlhkosti, proces ich korózie má zvyčajne elektrochemickú podstatu. Kovy totiž bežne obsahujú rôzne prímesi 

(napríklad železo obsahuje uhlík). Ich štruktúra teda nie je homogénna, čo znamená, že sa na ich povrchu nachádzajú blízko 

seba atómy rôznych prvkov (železa a uhlíka), ktoré sú vďaka vzdušnej vlhkosti vodivo prepojené. Vznikajú tak tzv. lokálne 

galvanické články (mikročlánky), v ktorých atómy železa a uhlíka predstavujú akési miniatúrne elektródy, pričom 

elektrolytom je samotná vzdušná vlhkosť. 

Ak chceme kontinuálne sledovať proces korózie železa, musíme tak urobiť nepriamo, prostredníctvom vhodných 

fyzikálnych veličín, ktoré sa pri tomto procese menia. Z chemickej podstaty procesu korózie železa vyplýva, že vhodnou 

fyzikálnou veličinou na jej sledovanie bude pH. 

Vašou úlohou bude sledovať proces korózie prostredníctvom kontinuálnej zmeny pH počas niekoľkých hodín. 

 

SKÔR AKO ZAČNETE EXPERIMENTOVAŤ 

Úloha 1. Napíšte názov a vzorec chemickej látky (resp. látok), ktorá je hlavnou zložkou hrdze. 

..................................................................................................................................................................................................... 

Úloha 2. Ako sa nazýva minerál železa, ktorý má rovnaké chemické zloženie ako hlavná zložka hrdze? 

..................................................................................................................................................................................................... 

POĎME EXPERIMENTOVAŤ 

Ak chceme v laboratórnych podmienkach simulovať procesy korózie železa musíme si najprv vytvoriť model prostredia, 

v ktorom bude korózia prebiehať. Je dôležité si uvedomiť, že korózia je pozvoľne prebiehajúci dlhodobý proces, na ktorého 

sledovanie je potrebný podstatne dlhší čas ako na bežné školské laboratórne experimenty. V modelovej situácii bude preto 

potrebných aspoň niekoľko hodín, aby bolo možné z výsledkov jednoznačne vyčítať, aký trend má sledovaná fyzikálna 

veličina (pH). 

  

Obr. 1 Logo Svetovej organizácie pre koróziu 

(zdroj corrosion.org,) 
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Vašim modelovým reakčným prostredím bude kadička s vodou, do ktorej umiestnite železné piliny. Tie necháte niekoľko 

hodín podliehať korózii, pričom budete sledovať zmeny pH počas tohto procesu. Meranie budete realizovať prostredníctvom 

počítačového meracieho systému s pH-senzorom. 

Úloha 3. Skôr ako začnete merať, odhadnite ako sa bude počas procesu vyvíjať hodnota pH. Nakreslite krivku 

predpokladaného priebehu vášho merania do pripraveného grafu. 

 

 

Samotný experiment môžete uskutočniť napríklad takýmto spôsobom: 

Prístroje a pomôcky: 

počítačový merací systém (pH-meter), kadička (250 cm3), laboratórna lyžička. 

Materiál a chemikálie: 

pitná voda (nie destilovaná), roztoky potrebné na kalibráciu pH-metra, železné 

piliny. 

Postup: 

1. Do kadičky nalejte  150 cm3 vody a pridajte 2 väčšie laboratórne lyžičky 

železných pilín. 

2. Uskutočnite kalibráciu pH-metra (podľa postupu, ktorý uvádza výrobca 

vášho meracieho zariadenia) a opláchnite elektródu destilovanou vodou. 

3. Čas merania nastavte minimálne na 4 hodiny (v ideálnom prípade je možné 

čas merania nastaviť až na 24 hodín). Ak to vaše zariadenie umožňuje, 

vzorkovaciu frekvenciu zberu dát prispôsobte tak, aby sa každá nová 

hodnota zaznamenala raz za 30 sekúnd. Spustite meranie. 

4. Po skončení merania uložte získané dáta (graf). 

 

VYHODNOTENIE VÝSLEDKOV 

Po experimente vyhodnoťte získané výsledky (graf). 

Úloha 4. Ako sa menila hodnota pH počas merania? Potvrdilo meranie váš predpoklad? 

.....................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 
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Úloha 5. Čím je spôsobený takýto vývoj pH počas merania? 

.....................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 

Úloha 6. Na ktorej elektróde (uveďte jej názov aj náboj) galvanického mikročlánku dochádza k rozpúšťaniu železa? 

..................................................................................................................................................................................................... 

Úloha 7. Je rozpúšťanie železa, prebiehajúce na elektróde z úlohy 6 oxidáciou alebo redukciou? 

..................................................................................................................................................................................................... 

Úloha 8. Napíšte chemickú rovnicu reakcie rozpúšťania železa prebiehajúceho na elektróde, ktorú ste uviedli v úlohe 6. 

..................................................................................................................................................................................................... 

Úloha 9. Aká chemická reakcia prebieha na druhej elektróde. Napíšte jej chemickú rovnicu. 

..................................................................................................................................................................................................... 

AK VÁM EŠTE ZOSTAL ČAS 

Úloha 10. Na internete vyhľadajte, aké metódy sa v súčasnosti používajú na ošetrenie železných povrchov, aby boli chránené 

proti korózii. 

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 

Úloha 11. Na základe poznania elektrochemickej podstaty procesu korózie navrhnite, akým ďalším spôsobom by bolo možné 

kontinuálne sledovať proces korózie železných pilín v laboratóriu. Uveďte alternatívnu fyzikálnu veličinu a aj 

prístroj, ktorým ju môžeme v laboratóriu merať. 

.....................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 
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HODNOTENIE 

Úloha 12. Vyplňte nasledujúcu tabuľku. 

3 veci, ktoré som sa dnes naučil. 
 

 

 

2 veci, ktoré považujem za zaujímavé. 
 

 

1 otázka, ktorú mám k tejto téme. 
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PRACOVNÝ LIST:  OD ŽELEZNEJ RUDY K OCELI  

Úloha 1. Diskutujte o histórií železa a o železe ako ho poznáte dnes. Viete kedy sa začalo využívať? V ktorom období zažilo 

železo svoj najväčší rozmach? A aké je železo dnes? Kde sa s ním stretávame? 

Úloha 2. Výroba železa je zložitý proces. Prebieha v zariadení nazývanom vysoká pec. Pozrite si krátku animáciu 

znázorňujúcu proces výroby železa. Počas sledovania animácie píšte pojmy, ktoré sú podľa Vás dôležité a zatrieďte 

ich do jednotlivých kategórií podľa Tabuľky 1. 

Zdroj: Výroba surového železa – animácia, trvanie 3:59  https://www.youtube.com/watch?v=U3faQfmOPzA 

 

Pojmy, ktorým ROZUMIEM 
Pojmy, ktoré poznám ale 

NEROZUMIEM IM 
Pojmy, ktoré sú pre mňa NOVÉ 

   

   

   

   

   

Úloha 3. Na základe animácie a pojmov, ktoré ste zapísali do Tabuľky 1, napíšte vstupné a výstupné materiály pri výrobe 

železa vo vysokej peci. 

Vstupný materiál: 

a) Železné rudy 

................................................................................................... 

................................................................................................................. 

b) Troskotvorné prísady 

................................................................................................... 

................................................................................................................. 

c) Koks 

Výstupné materiály: 

................................................................................................... 

.................................................................................................................  

Obr. 1 Rez vysokou pecou 
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Úloha 4. Vo vysokej peci dochádza k niekoľkým reakciám. Riešte nasledujúce otázky a dozviete sa, k akým reakciám 

dochádza. 

I. Fáza: TEPELNÝ ROZKLAD VÁPENCA – uhličitan vápenatý (vápenec) je hornina ktorá sa pridáva do vysokej pece ako 

troskotvorná prísada. Napíšte rovnicu termického rozpadu uhličitanu vápenatého, ak viete, že jedným 

z produktov reakcie je plynný oxid. 

................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 

II. Fáza: REDUKCIA – surové železo je produktom redoxných reakcií. Obr. 2 znázorňuje reakcie železa a jeho oxidov. 

Redukcia oxidov železa oxidom uhoľnatým sa nazýva nepriama redukcia. Redukcia oxidov železa koksom 

(uhlíkom) na nazýva priama redukcia. Napíšte rovnice jednotlivých chemických reakcií.  

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

Obr. 2 Reakcie železa a jeho oxidov 

III. Fáza: TVORBA TROSKY – v tejto fáze dochádza k reakciám najmä medzi troskotvornými prísadami, pričom vzniká 

troska. Vyberte správne tvrdenia o troske: 

a. Troska je materiál, ktorý nemá žiadne využitie, preto sa opakovane pridáva do vysokej pece. 

b. Troska má nižšiu hustotu ako surové železo, preto na ňom pláva. 

c. Troska je materiál, ktorý sa využíva v stavebníctve, napr.na výrobu cementu, štrku. 

d. Troska má vyššiu hustotu ako surové železo, preto na ňom pláva. 

e. Troska chráni surové železo vo vysokej peci pred oxidáciou. 

Úloha 5. Z predchádzajúcich úloh viete, aké sú vstupné a výstupné materiály pri výrobe železa vo vysokej peci. K dispozícií 

máte tri grafy a krátky text o ďalšom spracovaní železa. Grafy znázorňujú zloženie výstupných materiálov 

a percentuálne zastúpenie ich zložiek. Riešte otázky pod textom.  

Surové železo obsahuje 2-5% uhlíka, preto je tvrdé a krehké, avšak nie je kujné. Surové železo sa ďalej spracováva – časť 

na liatinu a zvyšok na oceľ (až 60% svetovej produkcie). Z liatiny sa vyrábajú odliatky, napr. kotly a radiátory. 

Zušľachtené železo (kujné železo, oceľ) obsahuje max. 1,7% uhlíka. Výroba ocele spočíva predovšetkým v znižovaní 

obsahu uhlíka vzdušným kyslíkom v kyslíkových konvertoroch alebo pridaním oxidov železa v špeciálnych peciach. Špeciálne 

ocele sa vyrábajú v elektrických peciach. 
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......................................................... ......................................................... ................................................................ 

Čisté železo nemá vhodné vlastnosti, zatiaľ čo jeho zliatiny s rôznymi kovmi (Ni, Cr, Co) sú technicky významné materiály. 

Pridaním týchto prvkov sa vyrábajú ušľachtilé (legované) ocele požadovaných vlastností (tvrdosť, pevnosť, odolnosť proti 

korózií, žiaruvzdornosť, ...). Množstvo a vzájomný pomer prísad sa volí tak, aby vlastnosti železa boli pre dané použitie čo 

najvhodnejšie. 

Oceľ sa obvykle ďalej zušľachťuje vhodným spracovaním (kalením, popúšťaním) alebo povrchovou úpravou (nátery, 

pokovovanie, pasivácia a pod.). Prudkým ochladením (kalením) sa získava oceľ veľmi tvrdá ale krehká. Pomalým 

zahrievaním na 250 až 300°C (popúšťaním) sa krehkosť odstráni, oceľ však zostáva tvrdá. 

a) Napíšte pod grafy, výstupný materiál – vysokopecný plyn, surové železo alebo troska, ktorého zloženie znázorňujú.  

b) Napíšte, koľko percent uhlíka obsahuje surové železo. ................................................................................................ 

c) Pomenujte zlúčeniny tvoriace trosku.  

....................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................... 

d) Napíšte, aký je maximálny obsah uhlíka v oceli. ........................................................................................................... 

e) Porovnajte vlastnosti železa s 4% obsahom uhlíka a s 1% obsahom uhlíka. 

....................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................... 

Úloha 6. Pri výrobe ocele sa k železu pridávajú ďalšie kovové prvky, ktoré výrazne menia jeho vlastnosti. Tabuľka 2 obsahuje 

niektoré prvky pridávané k železu a vlastnosti, ktoré ovplyvňujú. Odpovedzte na nasledujúce otázky. 

 

A) Chirurgická oceľ je druh nehrdzavejúcej ocele. Napíšte prvok/prvky, ktoré sa pridávajú k železu, aby nehrdzavelo. 

....................................................................................................................................................................................... 

B) Pri výrobe pružín je dôležitá elasticita (pružnosť) ocele. Napíšte prvok/prvky, ktoré ovplyvňujú túto vlastnosť. 

....................................................................................................................................................................................... 

C) Napíšte prvok/prvky, ktoré zvyšujú tvrdosť ocele. ......................................................................................................... 
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D) Oceľ sa využíva aj v zdravotníctve. Viete, ktorý prvok je dominantný v oceli používanej ako náhrada kĺbov? 

....................................................................................................................................................................................... 

E) Nerezová oceľ obsahuje viac ako 12% chrómu. Napíšte príklady (odvetvie alebo konkrétny produkt), kde sa takáto 

oceľ používa. 

 ....................................................................................................................................................................................... 

Tab. 1 Prvky ovplyvňujúce vlastnosti ocele 

 Zvyšuje 
tvrdosť 

Zvyšuje 
krehkosť 

Zvyšuje 
tuhosť 

Zvyšuje 
pevnosť  
v ťahu 

Zvyšuje 
nárazovú 
pevnosť 

Zvyšuje 
odolnosť 

voči oderu 

Zvyšuje 
odolnosť 

voči korózií 

Zvyšuje 
elasticitu 

(pružnosť) 

C         

Cr         

Mn         

Mo         

Ti         

Si         

V         

S         

P         

Ni         

W         

Co         

Úloha 7. Opäť si pozrite animáciu z Úlohy 2. Doplňte Tabuľku 2. Pomôžte si pojmami z Úlohy 2 a so zvýraznenými slovami 

v Pracovnom liste. 

Pojmy, ktorým ROZUMIEM Pojmy, ktorým STÁLE NEROZUMIEM 

  

  

  

  

  

  

  

 

777



 

 

PRACOVNÝ LIST:  PRVKY SKUPINY MEDI  

Úloha 1. Vypíšte značky d-prvkov ukryté v názve Cukrárka Agáta z Austrálie. Pomenujte prvky slovenským názvom. Viete 

odkiaľ pochádzajú ich latinské názvy? Čo majú tieto prvky spoločné? 

................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 

Úloha 2. Do I. B skupiny (skupina medi) patria prvky – meď (Cu), striebro (Ag) a zlato (Au). Všetky tieto prvky majú jedenásť 

valenčných elektrónov. Napíšte skrátenú elektrónovú konfiguráciu týchto prvkov. Pozor, tieto prvky majú jednu 

zvláštnosť. Prídete na to, akú? 

29Cu 

 

47Ag 

 

79Au 

Úloha 3. Prvky skupiny medi sú ušľachtilé kovy. Diskutujte s učiteľom o vlastnostiach ušľachtilých kovov. Dopíšte do 

nasledujúcich chemických rovníc produkty reakcie. 

𝐹𝑒 (𝑠) + 𝐶𝑢𝑆𝑂4(𝑎𝑞) →   

 

𝐶𝑢 (𝑠) + 𝐴𝑔𝑁𝑂3(𝑎𝑞) →    

Úloha 4. Navrhnite postup ako možno postriebriť medený drôtik. Prakticky overte, čo ste navrhli. 

Pomôcky a chemikálie: 

................................................................................................................................................................................................ 

Postup: 

................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 

Úloha 5. Slovne popíšte a vysvetlite, čo ste pozorovali a aký bol výsledok vášho snaženia. 

................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 
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Úloha 6. Diskutujte. Stretli ste sa s koróziou medi? Ak áno, kde? Je možné rozlíšiť čistú meď od korodovanej? Napíšte vzorec 

a názov zlúčeniny, ktorá vzniká pri korózii medi. 

................................................................................................................................................................................................ 

Úloha 7. Korózií podlieha aj striebro. Máte vy alebo vaši rodičia doma strieborné šperky? Po čase striebro stráca svoj lesk, 

striebristú farbu a začína tmavnúť. Tento jav sa nazýva černenie striebra. Na základe nižšie uvedenej rovnice 

popíšte proces černenia striebra.  

2 𝐴𝑔
𝐻2𝑆
→  𝐴𝑔2𝑆 

................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 

Úloha 8. Prvky skupiny medi sú ušľachtilé kovy. Ušľachtilosť stúpa od medi k zlatu.  Reagujú len s kyselinami so silnými 

oxidačnými účinkami. Meď a striebro reagujú s kyselinou dusičnou, zlato reaguje len so zmesou kyseliny dusičnej 

a kyseliny chlorovodíkovej – lúčavkou kráľovskou. Doplňte produkty nižšie uvedených reakcií. 

𝐶𝑢 +  4 𝐻𝑁𝑂3 (𝑘𝑜𝑛𝑐. ) →  𝐶𝑢(𝑁𝑂3)2                    +  2  𝑁𝑂2          +  2 𝐻2𝑂 

3 𝐶𝑢 +  8 𝐻𝑁𝑂3 (𝑧𝑟𝑖𝑒𝑑. )  → 3  𝐶𝑢(𝑁𝑂3)2         +  2          𝑁𝑂 + 4 𝐻2𝑂 

3 𝐴𝑔 + 4 𝐻𝑁𝑂3 (𝑘𝑜𝑛𝑐. ) → 3 𝐴𝑔𝑁𝑂3              +    𝑁𝑂      + 2 𝐻2𝑂 

................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 

Úloha 9. Čisté zlato (bez prímesí) sa nepoužíva, pretože je veľmi mäkké. K zlatu sa pridávajú iné kovy – striebro, meď, zinok, 

paládium alebo nikel, ktoré vylepšujú jeho vlastnosti. Rýdzosť zlata sa určuje v karátoch. Rýdze zlato má 24 

karátov, avšak v klenotníctve sa používa 14- alebo 18-karátové zlato. Určte percentuálne zastúpenie zlata v 14-

karátovom zlatom prsteni.  

................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 
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Úloha 10. Doplňte tabuľku. 

Čo som vedel/a o prvkoch skupiny 
medi 

Čo by som chcel/a vedieť o prvkoch 
skupiny medi 

Čo som sa dozvedel/a o prvkoch 
skupiny medi 
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PRACOVNÝ LIST:  ÚVOD  DO  ORGANICKEJ  CHÉMIE 

Úloha 1. Prečítajte si úryvok listu adresovaný jednému zo zakladateľov modernej chémie, Švédovi Berzeliovi. List bol 

napísaný v Berlíne 28. februára 1828. 

Vážený pán profesor,  

 žijem v napätom očakávaní Vášho listu. Napriek tomu sa však nemôžem ovládnuť a držať svoj 

chemický jazyk na uzde a nenapísať Vám. Musím Vám oznámiť, že viem pripraviť močovinu, bez toho 

aby som k tomu potreboval obličky nejakého živočícha, či už človeka alebo psa. Kyanatan amónny tvorí 

močovinu! 

Odpovedzte na otázky:  

a) Kto je autorom tohto listu? ..................................................................................................................................................... 

b) Akú teóriu vyvrátil tento objav? ............................................................................................................................................. 

c) Napíšte reakciu prípravy močoviny chemickou rovnicou:  

 

................................................................................................................................................................... 

Úloha 2. Zapíšte skrátenú elektrónovú konfiguráciu uhlíka, dusíka, vodíka, kyslíka, síry, halogénov, doplňte rámčekové 

diagramy a odvoďte ich väzbovosť v organických zlúčeninách. 

 

• Uhlík 

6C [2He] ..........................            v základnom stave má na valenčnej vrstve ...... nespárené               

         elektróny, preto je v zlúčeninách ...…… – väzbový    

 

6C* [2He] ..........................  v excitovanom stave má ...... nespárené elektróny, preto je  

           v organických zlúčeninách ...…… – väzbový   

 

• Dusík 

7N  [2He]  ..........................  v základnom stave má na valenčnej vrstve ...... nespárené 

               elektróny, preto je v organických zlúčeninách ...…… – väzbový       

• Vodík 

1H    ……              v  základnom stave má na valenčnej vrstve ...... nespárený elektróny, preto je v organických zlúčeninách       

                            ...…… – väzbový       
 

 

• Kyslík 

8O  [2He] ..........................     v základnom stave má na valenčnej vrstve ...... nespárené 

           elektróny, preto je v organických zlúčeninách ...…… – väzbový       
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• Síra 

16S  [10Ne]  ..........................    v základnom stave má na valenčnej vrstve ...... nespárené 

          elektróny, preto je v organických zlúčeninách ...…… – väzbová       

• Halogény 

Elektrónová konfigurácia všetkých halogénov je: ...............................    

- v základnom stave majú ......… nespárený elektrón, preto sú v organických zlúčeninách ....…. – väzbové    

Úloha 3. Vypočítajte formálny náboj na označených atómoch a doplňte ho do vzorca: 

a)        b)    c)   d) 

 

 

 

Riešenie: 

 
        .............................................                 ....................................................           .................................................              ................................................. 

 

Úloha 4. Priraďte častice NO2
+, CH3-COO-, NH3, •CH3, Br+, H2O, Cl•, H+, H3O+,OH –k nasledujúcim skupinám činidiel: 

 

Radikálové: .................................................................................................................................................................................. 

Elektrofilné: ................................................................................................................................................................................. 

Nukleofilné: ................................................................................................................................................................................. 

 

Úloha 5. Doplňte  typy chemických reakcií v nasledujúcich diagramoch: 

 

 

 

         

         

CH2=CH2 

CH3-CH3 

-HCl 

+ H2 /Ni 

CH3-CH2-Cl 

  

a)    4 

...........................................

   
 4 

...........................................

   
 4 

...........................................

   
 4 

+ Cl
2 

/UV 
KOH, 

etanol 
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+ HBr 

roztok  

KOH 

CH3—CH—CH3 

Br 

c)    4 

...........................................

   
 4 

...........................................

   
 4 

...........................................

   
 4 

CH3—CH=CH2 

  

CH3—CH—CH3 

                   OH 

-H2O/ konc. H
2
SO

4
 

  

CH≡ CH 

+Br2 

-2HBr /KOH, etanol 

CH2=CH2 

  

b)    4 

...........................................

   
 4 

...........................................

   
 4 

...........................................

   
 4 

+H
2
 /kat 

 Br — CH2—CH2—Br 
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Úloha 6. Zakrúžkujte systémový diagram, ktorý reprezentuje reakcie v poradí: substitúcia – substitúcia – eliminácia – 

adícia? 

 

Vyplňte sebahodnotiacu kartu žiaka: 

 

Vyznačte krížikom, do akej miery súhlasíš s uvedeným výrokom 
Áno,   

bez pomoci 

Čiastočne,  
s pomocou 

Nie, 
potrebujem 

precvičiť 

Viem vysvetliť historické dôvody rozdelenia anorganickej 

a organickej chémie.  

  

Viem zapísať reakciu prípravy močoviny chemickou rovnicou. 
 

  

Dokážem určiť väzbovosť atómov prvkov v organických 

zlúčeninách z postavenia prvkov v PSP. 

   

Dokážem vypočítať zo štruktúrneho vzorca formálny náboj 

určených atómov. 

   

Viem rozlíšiť častice na radikály, elektrofilné a nukleofilné činidlá.    

Viem určiť základné typy reakcií v organickej chémii (substitúcia, 

adícia, eliminácia, prešmyk) na základe napísanej schémy. 
   

 

CH3-CH2-OH 

 

CH3-CH3 

 

 

CH3-CH2-Br 

 

CH3-CH2-Br 

 

CH3-CH2-OH 

 

CH2=CH2 

 

CH3-CH3 

 

CH3-CH2-Br 

 
konc.  

H2SO4 

 

 KOH 
 
 
 4 

b)    4 

c)    4 d)    4 

H2/Ni 

KOH    4 

a)    4 

CH2=CH2 

  

Br2/UV 

KOH    4 

CH3-CH3 

  

CH2=CH2 

  1.    4 

2.    4 

3.    4 

4.    4 

CH3-CH3 

  

CH3-CH2-Br 

  

CH2=CH2 

  

CH3-CH2-Br 

  

1.    4 

1.    4 1.    4 

2.    4 

2.    4 2.    4 

3.    4 

3.    4 

3.    4 

4.    4 
4.    4 

4.    4 

KOH, 

etanol    4 

H
2
SO

4
 

  

HI    4 

Br2/UV 

KOH    4 

konc.  

H
2
SO

4
 

  

H2/Ni 

KOH    4 

Br2/UV 

KOH    4 

KOH 

  

HBr 

KOH    4 

Zn/HCl    4 

Br2/UV 

KOH    4 

KOH, 

etanol    4 

CH3-CH2-OH 
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PRACOVNÝ LIST:  IZOMÉRIA I  –  KONŠTITUČNÁ IZOMÉRIA  

Úloha 1. Napíšte sumárne vzorce nasledovných zlúčenín. Pomenujte zlúčeniny. 

 

 

Sumárny vzorec: .......................................................................................................................................................................... 

Názov zlúčeniny: .......................................................................................................................................................................... 

Úloha 2. Napíšte spoločný a rozdielny znak vzorcov zlúčenín v Úlohe 1. 

................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 

Úloha 3. Štruktúrna izoméria znamená, že zlúčeniny majú síce rovnaký sumárny vzorec ale líšia sa v štruktúre.  

A)Napíšte všetky štruktúrne vzorce zlúčenín so sumárnym vzorcom C6H14, C4H9Cl, C2H6O, C2H4O.  

B) Pomenujte všetky izoméry. 

 

a) C6H14 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) C4H9Cl 
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c) C2H6O 

 

 

 

d)  C2H4O 

 

 

 

Poznámka:  

Komentár pre žiakov v PL: 

Štruktúrna izoméria má tri základné podoby – reťazovú, polohovú a izomériu funkčných skupín. Osobitným typom 

štruktúrnej izomérie je tautoméria. V rámci tautomérie rozlišujeme enol formu (en – prípona dvojitej väzby, ol – prípona 

pre alkohol) a keto formu (karbonylová zlúčenina). 

Úloha 4. Utvorte trojice na základe predchádzajúcich úloh a komentára – typ štruktúrnej izomérie, definícia, príklad.  

 

Typ štruktúrnej 
izomérie 

Definície Príklad 

A)  
Reťazová 
izoméria 

1. 

izoméry s rovnakým molekulovým 
vzorcom, avšak líšiace sa typom 

funkčnej skupiny  

α 

CH2

CH
OH

CH3

CH O

 

B) 

Polohová  
izoméria 

2. 

izoméry s rovnakým molekulovým 
vzorcom, avšak líšiace sa polohou 
násobnej väzby a atómu vodíka 

  

β 

CH3 CH2

CH2CH2

CH2CH3

CH3 CH2

C
CH3

CH3 CH3

CH3 CH

CH CH3

CH3

CH3

CH3 CH

CH2CH3

CH2CH3

  

C) 

Izoméria  
funkčných  

skupín 

3. 

izoméry s rovnakým molekulovým 
vzorcom, avšak líšiace sa polohou 
funkčnej skupiny alebo násobnej 

väzby 

γ 

CH3

CH2 OH

CH3

O
CH3

 

D)  
Tautoméria 

4. 

izoméry s rovnakým molekulovým 
vzorcom, avšak líšiace sa tvarom 

(usporiadaním) uhlíkového reťazca 

δ 
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Úloha 5. Napíšte vzorce všetkých 9 izomérnych uhľovodíkov s molekulovým vzorcom C4H6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úloha 6. Navrhnite molekulový vzorec ľubovoľnej zlúčeniny, ktorá vytvára tautomérne formy. Napíšte a pomenujte 

zlúčeniny. 

enol-forma        keto-forma  

 

 

 

Úloha 7. Pracujte s tyčinkovými modelmi. Vytvorte tímy podľa pokynov učiteľa. Súťažte medzi sebou v skladaní 

a pomenovávaní nasledovných izomérov. 

Poskladajte a pomenujte: 

a) všetky izoméry zlúčeniny s molekulovým vzorcom C3H7Br.   

b) tri izoméry zlúčeniny s molekulovým vzorcom C5H12. 

c) všetky izoméry zlúčeniny s molekulovým vzorcom C4H10O. 

d) tri izoméry zlúčeniny s molekulovým vzorcom C5H10. 

e) dva ľubovoľné izoméry zlúčeniny s molekulovým vzorcom C3H6O2. 
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PRACOVNÝ LIST:  IZOMÉRIA II -  STEREOIZOMÉRIA  
 

Talidomid: Mnoho liečiv je opticky aktívnych, pričom iba jeden enantiomér má priaznivý účinok. V prípade niektorých 

liečiv môže byť ďalší enantiomér dokonca škodlivý. V šesťdesiatych rokoch bol talidomid podávaný tehotným ženám, aby sa 

znížili účinky rannej nevoľnosti. To viedlo k mnohým postihnutiam. 

Úloha 1. Napíšte rovnaký a rozdielny znak dvoch izomérov na Obr. 1 a 2. Diskutujte s učiteľom o ďalších príkladoch 

stereoizomérie. 

 

   

Obr. 1 (S)-karvón (rasca)  (R)-karvón (spearmint) 

................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 

KOMENTÁR 1 

Rotačná izoméria alebo konformačná, je druh izomérie, kde sa atómy otáčajú okolo jednoduchej väzby. Atómy sa usilujú 

dosiahnuť v priestore energeticky najvýhodnejšiu polohu. To vedie k vzniku rotačných izomérov = konformérov.  

 

Úloha 2. Pracujte s tyčinkovými modelmi. Etán má dva hlavné rotačné izoméry. Pomôžte si s informáciami v Komentári 1. 

a) Poskladajte molekulu etánu C2H6. 

b) Poskladajte rotačný izomér etánu v zaclonenej/zákrytovej polohe – vodíky na C2 prekrývajú vodíky na C1. 

c) Poskladajte rotačný izomér etánu v zošikmenej/nezákrytovej polohe – vodíky na C2 sú oproti vodíkom na C1 v zošikmenej 

polohe. 
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Úloha 3. Priraďte k písmenám na krivke zobrazenie jednotlivých konformácií butánu (Obr. 2b)). Obr. 2 a) zobrazuje graf 

závislosti potenciálnej energie na zmenách konformácie butánu. Na x-ovej osi je uhol rotácie, ktorý spolu zvierajú 

2 koncové metylové skupiny na 2. a 3. uhlíku butánu. Obr. 2b) zobrazuje konformácie butánu. 

 

Obr. 2  a) Graf závislostí potenciálnej energie na zmenách konformácie butánu  b)Konformácie butánu 

 

................................................................................................................................................................................................ 

Úloha 4. Na Obr. 3 a) b) sú rotačné izoméry cyklohexánu. Vyplňte Tabuľku 1.  

 

Obr. 3 a) Vaničková konformácia cyklohexánu b)  Stoličková konformácia cyklohexánu 

 

 

Tab. 1 Rotačné izoméry cyklohexánu 

Vlastnosť 
Konformácia 

Vaničková Stoličková 

Prevažuje pri  laboratórnej teplote.    

Dochádza k najväčšiemu odpudzovaniu atómov vodíka.    

Je to energeticky náročnejšia  konformácia.    

 

KOMENTÁR 2 

Konfiguračná izoméria alebo geometrická, je druh izomérie, kedy vznikajú izoméry v dôsledku nemožnosti otáčania sa 

atómov okolo násobnej väzby. Jeden izomér je cis- (substituenty sa nachádzajú na rovnakej strane molekuly), druhý izomér 

je trans – (substituenty sa nachádzajú na opačných stranách molekuly). 
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Úloha 5. Pomenujte molekuly a určte, o aký konfiguračný izomér sa jedná. Pomôžte si s informáciami v Komentári 2. 

 

       

 

 .........................................................................  ..................................................................... 

Úloha 6. Zakrúžkujte, ktoré z nasledujúcich zlúčenín nemôžu existovať v dvoch geometrických (cis-/trans-) izoméroch? 

Napíšte geometrické vzorce oboch izomérov. 

a)  CH3CH=CH2 

b)  CH3CH=CHCH=CH2 

c)  (CH3)2C=C(CH3)2 

d)  (CH3)2C=C(CH2CH3)2 

e)  CCl2=CF2 

f)  CHCl=CHCl 

g)  CH3C≡CH 

h)  C6H5CH=CHNH2 

KOMENTÁR 3 

Symetria predmetov znamená, že predmet a jeho zrkadlový obraz sú identické. Asymetria predmetov znamená, že 

predmet a jeho zrkadlový obraz sú neidentické.  

Chiralita molekuly znamená, že molekula nie je totožná so svojím zrkadlovým obrazom, nemá stred ani rovinu symetrie. 

Chirálna molekula obsahuje jeden alebo viac tzv. stredov chirality – chirálnych atómov. Chirálny atóm je napríklad atóm 

uhlíka so štyrmi rôznymi substituentami. 

Enantioméry (optické antipódy) sú dvojice stereoizomérov opticky aktívnej látky. Majú rovnaké chemické a fyzikálne 

vlastnosti, s výnimkou otáčania roviny polarizovaného svetla. Zlúčenina, v ktorej je rovnaký pomer izomérov (50% : 50%) sa 

javí ako opticky neaktívna a nazýva sa racemát  alebo racemická zmes. 

 

 

Obr. 4 Príklad chirálnej molekuly  

Úloha 7. Určte, či nasledujúce molekuly sú opticky aktívne. Pomôžte si s informáciami v Komentári 3. 

a) propán-2-ol 

b) 2-chlórbután 

c) 1-chlórbután 

d) 3-metylhexán 

e) bután-2-ón 

f) kyselina 2-metylbutánová 

g) bután-2-ol 

h) 1-chlór-3-metylpentán 
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Úloha 8. Nakreslite optické antipódy kyseliny mliečnej a vyznačte hviezdičkou vo vzorcoch chirálne uhlíky. Pomôžte si 

s informáciami v Komentári 3. 

 

 

 

 

 

 

Úloha 9. Vytvorte pojmovú mapu k téme Izoméria. Použite pojmy – štruktúrna izoméria, tautoméria, stereoizoméria, 

optická izoméria, izoméria funkčných skupín, polohová izoméria, rotačná izoméria, reťazová izoméria. Doplniť 

môžete konkrétne príklady, vzťahy medzi pojmami, resp. aj iné pojmy, ktoré podľa Vás súvisia s izomériou.  
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zánik väzby 

 

 

PRACOVNÝ LIST: Chemické reakcie v organickej chémii  

  

 Časopis QUARK koncom roka 2018 publikoval článok, z ktorého sa dozvedáme: „ ...Vedci z IBM Research vo 

švajčiarskom Zürichu vyvinuli program, ktorý dokáže predpovedať produkty reakcií z reaktantov, ktoré sami nakreslíte. 

Program na báze umelej inteligencie vedci navrhli podobne, ako funguje umelá neurónová sieť Google na preklad jazykov. 

Štúdium organickej chémie je veľmi podobné učeniu sa cudzieho jazyka, keďže organická chémia obsahuje veľa 

univerzálnych pravidiel...“                              

 ...a práve spomínaným pravidlám sa budeme venovať v úlohách tohto pracovného listu. Prajem vám veľa zábavy. 

 

Úloha 1. Doplňte nasledujúci text. 

Molekuly organických zlúčenín tvoria predovšetkým atómy dvoch prvkov ...............  a  ...................., ktoré sú viazané 

.....................  väzbami. Z pohľadu rozdielu elektronegativít ide o väzby .................. Okrem nich tvorí  uhlík v organických 

zlúčeninách aj väzby s atómami iných prvkov ako sú (uveď aspoň dva ďalšie)..................  Tieto väzby sú tiež .................., avšak 

rozdiel elektronegativít ich radí medzi väzby ............................ Okrem kovalentnej väzby nachádzame v molekulách 

organických zlúčenín aj väzby ................... alebo ................................................................... Priebeh chemickej reakcie 

(spôsob štiepenia väzieb) je potom podmienený ............ chemických väzieb v reaktantoch.  

 

Úloha 2. Formálne môžeme chemickú reakciu v organickej chémii zapísať:   SUBSTRÁT + ČINIDLO                          PRODUKTY 

Priraďte pojmom SUBSTRÁT(S), ČINIDLO(Č), KATALYZÁTOR(K) v zápise chemickej reakcie  ich správny obsah. 

A) reaktant, zlúčenina štruktúrne zložitejšia, zvyčajne väčšia      ............... 

B) reaktant, zlúčenina menšia, jednoduchšia, často anorganického pôvodu    ............... 

C) východisková látka, ktorá v priebehu chemickej reakcie podlieha chemickým zmenám   ............... 

D) látka, ktorá znižuje aktivačnú energiu reakcie        ............... 

E) východisková látka, ktorá v priebehu chemickej reakcie reaguje s rôznymi látkami rovnakým spôsobom .............. 

F) rozhoduje o spôsobe zániku chemickej väzby v substráte      ............... 

G) látka, ktorá ovplyvňuje štiepenie väzby v činidle       ............... 

 

Úloha 3. Nasledujúce schémy popisujú väzbové zmeny pri chemickej reakcii. Vytvorte správne dvojice.  

A-B           A● + B ●           A-B             A+ +  B - 

A) A-B           A● + B ●  1) radikály 

B) A-B             A+ +  B -  2) elektrofilná častica/elektrofil/elektrofilné činidlo 

C) A● , B ●   3) heterolýza/asymetrické štiepenie 

D) A+ ,  B –   4) nuklefilná častica/nukleofil/nukleofilné činidlo 

E) A+    5) homolýza/symetrické štiepenie 

F) B –    6) ióny/katióny a anióny 

 

Úloha 4. Pozorne si prezrite  štruktúru molekúl organických zlúčenín. Dopĺňaním chýbajúcich údajov postupne vyvoďte 

závery  o spôsobe zániku chemickej väzby počas chemickej reakcie vo vzorových príkladoch. 

 

Príklad 1:    

 

Homolýzu vyvolávajú homolytické (R
.
) činidlá.  

                                                                                      

záni

k 

väz

by 

 

X(H)=           ˂  X(C)=                ∆X=                        .                

1. väzba je                              kovalentná    

2. zanikne                            – každý z atómov viazaných 

kovalentnou väzbou si ponechá jeden elektrón 

3. produkty sú radikály, veľmi reaktívne častice 

obsahujúce                      elektrón 

4. reakcie prebiehajú najčastejšie účinkom                        . 

katalyzátor 
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 Príklad 2:  

          

 

 

Heterolýzu vyvolávajú elektrofilné (E+) alebo 

nukleofilné (Nu-)  činidlá.  

 

 

Úloha 5. Rozhodnite a vysvetlite ako môžu zaniknúť vyznačené chemické väzby. Dej zapíšte reakčnou schémou. 

a) CH3-CH2      NH2      ........................................................................................................................................................... 

b) Cl    Cl  ........................................................................................................................................................... 

 

           Heterolýza je možná aj u väzieb nepolárnych. V takýchto prípadoch nie je katalyzátorom svetlo, teplo, kov ale   

          látka schopná prijať voľný elektrónový pár. Napríklad pre rozštiepenie väzby v molekule Cl2  sa používa AlCl3.   

 Takéto látky (AlCl3, BF3, FeBr3) nazývame Lewisové kyseliny.                 Cl-Cl                     Cl+ + Cl- 

 

Úloha 6. Pri ktorých dejoch dochádza k homolýze a pri ktorých k heterolýze? 

a) Br ● + H-CH3                 H-Br  +  ●CH3   ................................................   

b) NO2
+ + C6H5-H                    H+ + C6H5-NO2  ................................................ 

c) ●CH3 + Cl2                                Cl●  +  CH3-Cl   ................................................ 

d) OH- + CH3-Br                    CH3-OH + Br -  ................................................ 

 

Úloha 7. Rozdeľ nasledujúce častice na elektrofilné, nukleofilné a radikálové.  

H●, CH3-CH2
-, NO2

+, OH-, Br -, ●CH3, Cl+, H3O+, CH3-O-, SO3H+, H2O, H+, NH3, CH3-COO-, Cl● 

Elektrofilné častice:   ............................................................................................................................. 

Nukleofilné častice:   ............................................................................................................................. 

Radikály:             ............................................................................................................................. 

 

Úloha 8. Uprostred schémy sú zapísané štyri základné typy chemických reakcií v organickej chémii. Vpíšte symboly S, A, E, P 

do prázdnych políčok ku všetkým charakteristikám, ktoré daný typ chemickej reakcie definujú/popisujú. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X(C)=          ˂  X(O)=            ∆X=                        .            

 väzba je                          kovalentná    

 zanikne                          – celý väzbový elektrónový pár 

ostane atómu prvku s vyššou elektronegativitou 

 produkty sú                         . 

 na uhlíku väzby C-O je centrum                          reakcií 

 

    

AlCl3 

 

SUBSTITÚCIA - S 

PREŠMYK - P 

ELIMINÁCIA - E  

ADÍCIA - A 

násobnosť chemickej 

väzby sa nemení 
zmena väzby násobnej 

na jednoduchú 

nahradzuje sa atóm reaktantu 

iným atómom/atómovou 

skupinou 

môže byť radikálová, 

elektrofilná, nukleofilná  

      odštiepenie 
nahradenie 

vzniká vedľajší 

produkt 

nevzniká vedľajší 

produkt 

zvyšuje sa počet atómov 

naviazaných na uhlík 

 C-X + Y         X +   C-Y 

zmena väzby 

jednoduchej na násobnú 

 C=C + X-Y         X - C-C -  Y 

  X  C-C   Y         X-Y +  C=C     

znižuje sa počet atómov 

naviazaných na uhlík 

      naviazanie 

presun atómov vo 

vnútri molekuly  

vzniká izomérny 

produkt  
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Úloha 9. V nasledujúcich chemických reakciách porovnajte štruktúru reaktantu a produktu z pohľadu zmien násobnosti 

chemickej väzby,  presunu atómov vnútri molekuly, vzniku vedľajšieho produktu a rozhodnite o type chemického deja. Svoje 

pozorovanie vpíšte do pripravenej tabuľky. 

a)  

b) 

c)    

        d)     

CHR  zmena násobnosti chem.  väzby 

nárast    / pokles     /bez zmeny 0 

vedľajší produkt 

vzniká / nevzniká 

presun atómov 

vnútri molekuly 

typ reakcie 

a)     

b)     

c)     

d)     

 

Úloha 10. Zakrúžkovaním vhodnej možnosti urč typ každej z  nasledujúcich reakcií (S, A, E, P) a pripraď im pojem 

chakterizujúci zmenu, ku ktorej v priebehu chemickej reakcie došlo (hydrogenácia, dehydrogenácia, hydratácia, 

dehydratácia, chlorácia, dechlorácia, hydrogénbromácia, dehydrogénbromácia). 

a)                                                                                 S A E P.............................. 

b)                                                                                     S A E P.............................. 

c)                                                                                                              S A E P.............................. 

d)                                                                           S A E P.............................. 

e)                                                                              S A E P.............................. 

f)           S A E P..............................                                                            

      

          Veľmi dôležité sú v organickej chémii aj redoxné reakcie. Ich podstata je iná ako u anorganických zlúčenín. Oxidovať 

organickú zlúčeninu môžeme napríklad naviazaním kyslíka – oxygenácia alebo odštiepením vodíka – dehydrogenácia. 

Keďže redukciu chápeme ako opak oxidácie, môžeme  uskutočniť redukciu organických zlúčenín naviazaním vodíka – 

hydrogenácia, respektíve odštiepením kyslíka – deoxygenácia. 

 

Úloha 11.  Rozhodnite, ktoré z nasledujúcich dejov sú redukcie a ktoré oxidácie. 

a)                                                                                  .............................. 

b)                                          .............................. 

c)         .............................. 

33

,

22
2 CHCHCHCH PtH  

HClClCHCHClCHCH UV  23233

HBrCHCHBrCHCHBr oleKOH
2

tan,

22  

OHCCHOHCHCH  32

HBrOHCHOHBrCH OH 


323

OHCHCHCHCHOHCHCH tSOH

232

,

33
42)(  

HClCHClClClCH UV  3222

3222 CHBrCHHBrCHCH 

222 CHCHHCHCH Pt 

2322

,

3223 HCHCHCHCHCHCHCHCH tPt 

OHCHCHOCHCH kat  23233

OHCHCHOHCCH
HLiAlH

 


23

,

3
4

OHCCHOHCHCH
KMnO

  323
4
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Úloha 12. Na záver odpovedzte na otázky a získajte spätnú väzbu o vedomostiach a zručnostiach, ktoré ste riešením 

pracovného listu nadobudli. Vyplňte sebahodnotiacu kartu. 

 samostatne s malou 
pomocou 

s výraznou 
pomocou 

Viem rozlíšiť substrát, činidlo a katalyzátor v organických 
reakciaách/schémach. 

   

Viem rozlíšiť  na základe chemickej rovnice, či dané činidlo je 
elektrofilné, nukleofilné alebo radikálové. 

   

Viem rozlíšiť homolytické štiepenie (homolýzu) a heterolytické štiepenie 
(heterolýzu) na základe napísanej schémy. 

   

Viem uviesť základné rozdiely medzi homolýzou a heterolýzou.    

Viem predpokladať, ako zaniknú väzby na základe typu väzby 
v molekule. 

   

Viem určiť elektrofilné, nukleofilné a radikálové činidlo.    

Viem opísať znaky základných typov reakcií – adícia, eliminácia, 
substitúcia a prešmyk. 

   

Viem určiť typ reakcie na základe porovnania štruktúry reaktantu 
a produktu z pohľadu zmien násobnosti chemickej väzby, presunu 
atómov vnútri molekuly a vzniku vedľajšieho produktu. 

   

Viem určiť typ reakcie – hydrogenácia, dehydrogenácia, hydratácia, 
dehydratácia, chlorácia, dechlorácia, hydrogénbromácia, 
dehydrogénbromácia – na základe napísaného deja. 

   

Viem rozhodnúť, ktoré z napísaných dejov sú redukcie a ktoré oxidácie.    
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PRACOVNÝ LIST:  NÁZVOSLOVIE NASÝTENÝCH UHĽOVODÍKOV  
 

Búrlivý rozvoj organickej chémie začiatkom 19. storočia prináša so sebou nahromadenie veľkého počtu organických 

zlúčenín. Zapamätať si vtedy používané triviálne názvy organických zlúčenín, ktoré nehovoria o štruktúre látok, bolo zrazu 

nemožné. Chemici sa dožadovali zmien v podobe jednotných pravidiel, pomocou ktorých budú organické zlúčeniny 

jednoznačne rozoznateľné. Základy takéhoto názvoslovia boli v roku 1892 položené v Ženeve na Medzinárodnom kongrese 

pre úpravu chemického názvoslovia. V roku 1919 vznikla Medzinárodná únia pre teoretickú a aplikovanú chémiu IUPAC, 

v rámci ktorej sa v roku 1922 sformovala sekcia pre názvoslovie organickej chémie. Vznikol „medzinárodný chemický jazyk“ 

zrozumiteľný na celom svete. Jeho pravidlá sú prezentované v anglickom jazyku a na Slovensku od roku 1945 upravované 

s ohľadom na pravidlá platné pe spisovnú slovenčinu. 

Pracovný list, ktorý držíte v rukách vás naučí používať pravidlá platné v názvosloví nasýtených uhľovodíkov, ktoré boli 

naposledy  inovované v roku 2013. 

 

Čo musíme vedieť na úvod? 

Úloha 1. V nasledujúcom texte doplňte chýbajúce slová. 

Uhľovodíky vo svojich molekulách obsahujú iba atómy ..............  a  ............. K nasýteným uhľovodíkom zaraďujeme 

.................. (patria medzi uhľovodíky acyklické/alifatické) a ...................... (patria medzi uhľovodíky cyklické/alicyklické). 

V ich molekulách nachádzame iba .................  väzby.  Uhlík je vo všetkých organických zlúčeninách .......väzbový, vodík 

.......väzbový. Kým v  molekulách niektorých zlúčenín vieme všetky atómy uhlíka pospájať do jednej čiary, v iných to možné 

nie je. Podľa toho rozdeľujeme alkány aj cykloalkány na dve skupiny – ....................... a ............................ . 

 

Úloha 2. a)  Preškrtnite vzorce tých zlúčenín  A-F, ktoré nepatria medzi  nasýtené uhľovodíky.  

 b)  Nasýtené uhľovodíky rozdeľte na nerozvetvené a rozvetvené 

A)                                                   C)    

                                                                                                                                       E)                                 

                    B)                                                                                D)                                                                     F) 

 

nerozvetvené:............................................................................................................................................................. 

rozvetvené: ................................................................................................................................................................ 

Úloha 3. a) Správne pomenujte všetky nerozvetvené nasýtené  uhľovodíky z úlohy 2. 

 b) Akú príponu obsahuje názov každého alkánu? ........................ 

 

Názvy nerozvetvených  nasýtených uhľovodíkov z úlohy 2: ...................................................................................................... 

Tvorme názvy rozvetvených uhľovodíkov v krokoch: 

1) Určenie hlavného reťazca – vyberieme najdlhší reťazec za sebou nasledujúcich uhlíkov  

Úloha 4. Vyznačte vo vzorcoch hlavný reťazec a napíšte jeho názov. Prvý uhľovodík je vzorovo vyriešený. 

 

                                          

  

hlavný reťazec:  hexán                                   hlavný reťazec:  ................                                         hlavný reťazec:  ......................... 

CH2
CH

CH2

CH2

CH

CH3

CH2
CH3

CH3

CH2

CH3

CH3 CH2 CH3 CH3 CH

CH3

CH2 CH3

CH3 CH CH CH3

CH3 CH3

796



 

 

 Niektoré uhľovodíky môžu mať viac ako jeden hlavný reťazec rovnakej dĺžky. V takomto prípade sú tieto reťazce              

               rovnocenné. Ako však v úlohe 6  uvidíte, niekedy je dôležité správne si z nich vybrať. 

Úloha 5. Nájdite v každom z predchádzajúcich vzorcov (úloha 4) rovnocenný hlavný reťazec a farebne ho vo vzorci odlíšte. 

 

Úloha 6. V nasledujúcom uhľovodíku sú dvoma spôsobmi vyznačené najdlhšie, teda hlavné reťazce. Pre správne 

pomenovanie alkánu je potrebné vybrať hlavný reťazec tak, ako je to znázornené na obrázku vpravo. Pokúste  sa 

vysvetliť,  čo je v takomto prípade rozhodujúce.  

 

  

 

 

 

Vysvetlenie:.................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................... 

 

2) číslovanie hlavného reťazca – začíname z toho konca hlavného reťazca, ku ktorému sú naviazané vetvy čo 

najbližšie (súbor lokantov čo najnižší) 

vetva = bočný/vedľajší reťazec, ktorý sa na hlavný reťazec viaže jednoduchou väzbou a jeho uhlíky nie sú 

súčasťou hlavného reťazca . V úlohe bočných reťazcov nachádzame uhľovodíkový zvyšok (alkyl, cykloalkyl...) 

lokant = poradové číslo atómu uhlíka v hlavnom reťazci, na ktorý je naviazaný bočný reťazec 

 

       Názov hlavného reťazca tvorí hlavnú časť názvu uhľovodíka. Pozorne si prezrite vzorce a názvy nasledujúcich 

uhľovodíkov. Odpovedzte na otázky a pokúste sa sformulovať postup pri tvorbe názvu zo vzorca. 

A                                                                         B                                                                     C 

 

 

 

          2,3,5-trimetyloktán                                              3-etylheptán                                                      2,2-dimetylhexán 

 

Úloha 7.  

a) Podčiarknite názov hlavného reťazca v názvoch uhľovodíkov B a C 

b) Vypíšte z názvov uhľovodíkov B a C tie časti, ktoré pomenúvajú: 

    jednouhlíkový bočný reťazec .......................... 

    dvojuhlíkový bočný reťazec .......................... 

c) Čo označujú čísla v názvoch uhľovodíkov? ............................................................................................................................. 

d) Prečo vo vzorcoch A a C sú v názve grécke násobné predpony di-, tri- a v B nie sú?  

.................................................................................................................................................................................................... 

e) Očíslujte hlavný reťazec vo vzorcoch B a C a zdôvodnite. 

 

1 3 
2 

5 
8 

7 
4 6 
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Úloha 8. V nasledujúcom uhľovodíku sa na hlavný reťazec naväzujú dva bočné reťazce. Očíslujte správne uhlíky hlavného 

reťazca a pomenujte bočné reťazce. Zostavte názov uhľovodíka a porovnajte ho so správnym  riešením, ktoré vám 

poskytne učiteľ. Nakoniec doplňte pravidlo o zápise alkylov v názve alkánov. 

                                                                Názov hlavného reťazca:....................................................................................................   

                                                                Názov alkylov/bočných reťazcov:..................................................................................... 

                                                                Názov uhľovodíka:............................................................................................................. 

 

Alkyly sa v názve uhľovodíkov zapisujú v ................. poradí a oddeľujú sa spojovníkom. Ak sa vo vzorci nachádza dva 

a viac rovnakých alkylov, predpony  di-, tri-...  označujúce ich počet sa neberú pri posudzovaní ABC poradia do úvahy.   

 

3)   Názvoslovie bočných reťazcov  

Doplňte nasledujúcu tabuľku a zopakujte si vzorce a názvy najpoužívanejších alkylov (metyl a etyl sme už zopakovali ) 

C Alkyl - vzorec Názov alkylu Alternatívny názov alkylu 

3 -CH2CH2CH3   

3 CH3CHCH3   

4 -CH2CH2CH2CH3   

5 -CH2CH2CH2CH2CH3  pentán-1-yl 

Úloha 9.  Nájdite hlavný reťazec, správne ho očíslujte a pomenujte vedľajšie reťazce uhľovodíkov A, B a C. Podľa vzoru 

z predošlých úloh odvoďte názvy nasledujúcich uhľovodíkov. 

A                                                                                     B                                                           C  

  

 

 

 

 

Názov: ..................................................................                Názov: .............................................................. 

 

     Názov: .................................................................. 

Úloha 10. V zadaní písomnej práce bolo potrebné vytvoriť názov uhľovodíka s  takýmto  vzorcom                                                   . 

Riešenia  štyroch žiakov chemikárka opravila. Vezmite si červené pero a opravte ich aj vy. 

 a) 3,3-dimetyl-4-etyloktán                                   

 b) 4-etyl-3,3-metyloktán  

 c) 4-etyl-3-dimetyloktán 

 d) 5-etyl-6,6-dimetyloktán 

Správny názov: ............................................................................................................................................................................ 

 

Úloha 11. Napíšte vzorce nasledujúcich alkánov: 

 a) 2,2,4-trimetylhexán 

 b) 3-etyl-2,4-dimetylpentán 
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           Obidva uvádzané názvy sú správne                    

            podľa IUPAC a  v  odbornej chemickej          

            literatúre používané!!! 
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Riešenie:  ...a)                                                                                                       ...b) 

 

 

 

Ako pomenovať cykloalkány? 

Pravidlá sú rovnaké ako pri alkánoch. Nesmiete však zabúdať na odlišnosti dané cyklickým charakterom ich molekúl. 

Zopakujte si základné pravidlá a aplikujte  ich v úlohách. 

1) Ak je molekula cyklická, považuje sa cyklus za hlavný reťazec, ak má rovnaký alebo väčší počet uhlíkov ako acyklická 

časť molekuly 

2) Čísla alkylových zvyškov začínajú jednotkou a predstavujú súbor najnižších možných čísel (opäť pravidlo o čo 

najnižších lokantoch) 

3) Ak sú na cyklus naviazané iba dve rôzne alkylové skupiny, nižšie číslo prisúdime tej, ktorej názov je v  abecede skôr 

4) Ak je na cyklus naviazaná jediná alkylová skupina, nepripraďujeme jej polohu 1. (je to zbytočné lebo je to cyklus) 

Úloha 12. Z nasledujúcich dvojíc vyberte tie, v ktorých sú správne aplikované pravidlá názvoslovia cykloalkánov. K chybným 

zapíšte poradové číslo pravidla, ktoré bolo porušené. 

 A)                                                                                                                     B)                                                              

 

 

 

 

    3-etyl-1,1-dimetylcyklohexán   1-etyl-3,3-dimetylcyklohexán         2-etyl-1-metylcyklopentán    1-etyl-2-metylcyklopentán 

C)                                                             

 

 

         1-butylcyklopropán                         1-cyklopropylbután 

Úloha 13. Aplikujte pravidlá o názvosloví cykloalkánov a vytvorte správne názvy uhľovodíkov A-C. 

A                                                                B                                                                            C 

 

 

 

 

 

Názov A: ..................................................................                                              Názov C: .................................................................. 

                                         Názov B: ............................................................................. 

Úloha 14. Napíšte vzorce nasledujúcich cykloalkánov. 

 a) metylcyklopropán 

 b) 2-etyl-1,3-dimetylcyklopentán 

Riešenie:  ...a)                                                                                                       ...b) 
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Otestujte si svoje vedomosti 

 

Pomenujte: 

1.  

 

                                                                ....................................................................................................... 

 

2.  

 

                                                                ....................................................................................................... 

 

3.  

                                      

                                                                 ....................................................................................................... 

 

4.  

 

                                                                ....................................................................................................... 

 

5.  

 

                                                                   ....................................................................................................... 

     

  

 

Napíšte vzorce zlúčenín: 

6. 3,3-dimetylpentán  ....................................................................................................... 

 

7. 3-etyl-2-metylheptán  ....................................................................................................... 

 

 

8. 2,2,3-trimetylbután  ....................................................................................................... 

 

 

9. 3-cyklopropylhexán  ....................................................................................................... 

 

 

 

10. 2-etyl-1,1-dimetylcyklobután ....................................................................................................... 
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PRACOVNÝ LIST: NÁZVOSLOVIE NENASÝTENÝCH UHĽOVODÍKOV  

  

Pracovný list, ktorý držíte v rukách naväzuje na pracovný list Názvoslovie nasýtených uhľovodíkov. Poznanie zásad 

názvoslovia alkánov a cykloalkánov je základom pre ďalšie pravidlá, ktoré platia v názvosloví uhľovodíkov nenasýtených. Na 

úvod si dáme malú rozcvičku pojmov.  

  

Úloha 1. Na základe indícií vyplňte nasledujúcu schému rozdelenia skupiny organických zlúčenín.  

 

  

1. Zlúčeniny zložené iba s atómov uhlíka a vodíka  

2. Zlúčeniny uhlíka a vodíka obsahujúce v molekulách iba jednoduché väzby.  

3. Zlúčeniny uhlíka a vodíka obsahujúce v molekulách aspoň jednu násobnú väzbu.  

4. Acyklické zlúčeniny uhlíka a vodíka obsahujúce iba jednoduché väzby.  

5. Cyklické zlúčeniny uhlíka a vodíka obsahujúce iba jednoduché väzby.  

6. Acyklické zlúčeniny uhlíka a vodíka obsahujúce jednu dvojitú  väzbu.  

7. Acyklické zlúčeniny uhlíka a vodíka obsahujúce jednu trojitú  väzbu  

  

Úloha 2. Doplňte text  

Názov každého uhľovodíka, v ktorom sa vyskytuje dvojitá väzba sa končí koncovkou ........ 

Názov každého uhľovodíka, v ktorom sa vyskytuje trojitá väzba sa končí koncovkou ........ 

 

Úloha 3. Pozorne analyzujte názvy jednotlivých nenasýtených uhľovodíkov a správne doplňte pravidlá, ktoré prezentujú.  

 

                

CH
2 CH

3

CH2
4 CH2

5

CH2
6 CH3

7
CH3
1                                     

CH
6 CH

5

CH2
4 CH2

3

CH2
2 CH3

1
CH3
7  

                  hept-2-én                         NIE               hept-5-én   

PRAVIDLO 1: Poloha násobnej väzby sa v názve uhľovodíka označuje                                 uhlíka, z ktorého vychádza. Zapisujeme 

ho pred koncovkou označujúcou typ násobnej väzby a nazývame ho LOKANT. Hodnota lokantu musí mať                       možnú 

hodnotu. 

                  

CH
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4 CH

5

CH2
6 CH3
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CH3
1                    

CH
6 CH

5

CH
4 CH

3

CH2
2 CH3

1
CH3
7  

                   hepta-2,4-dién                                                        NIE    hept-2,4-én  /   hept-2,4-dién   /   hepta-3,5-dién   

PRAVIDLO 2: Počet násobných väzieb sa vyznačuje gréckymi číselnými predponami ....., .....pred koncovkou označujúcou typ 

násobnej väzby. Ak sa v nenasýtenom uhľovodíku nachádzajú dve (tri) dvojité väzby koncovka bude ..............(.............). Ak 

                                                     
1   

2   3   

4   5   7   6   
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uhľovodík obsahuje dve (tri) trojité väzby, koncovka bude ............(...............). Kvôli lepšej výslovnosti sa ku kmeňu názvu 

uhľovodíka pridáva písmeno a (hepta) a zvyšok prípony nasleduje za lokantami. 

Úloha 4. Priraďte vzorcom v ľavom stĺpci správny názov z pravého stĺpca.  

 

1/       A/pent-2-én 

2/       B/ pent-3-én-1-ín 

3/      C/ hexa-1,3-dién-5-ín 

4/     D/ penta-1,3-dién 

5/     E/  but-2-ín 

 

Všimnite si názov nenasýtených uhľovodíkov 3 a 4, ktoré majú vo vzorci dvojitú aj trojitú väzbu. Na ich príklade môžeme 

sformulovať ďalšie pravidlá. 

PRAVIDLO 3: Ak sa v uhľovodíku nachádzajú dvojitá aj trojitá väzba súčasne, v názve sa uvádza najprv poloha väzby .............. 

(koncovka ........ ), až potom väzby .................... (koncovka  ........ ). 

PRAVIDLO 4: Reťazce číslujeme vždy tak, aby lokanty označujúce polohy násobných väzieb boli čo ................... čísla.  

 

 Úloha 5.  Rozhodnite, ktorý z dvoch ponúkaných názvov uhľovodíka so vzorcom                                                 je správny. 

 

1/                                                            alebo            2/ 

        hex-5-én-1-ín                                                               hex-1-én-5-ín 

Správna je možnosť ......, lebo ..................................................................................................................................................... 

 

Úloha 6. Pomenujte nasledujúce nenasýtené uhľovodíky  

a)     .....................................................   

b)     ..................................................... 

c)     ..................................................... 

d)     ..................................................... 

e)     ..................................................... 

 

Tvorme názvy rozvetvených nenasýtených uhľovodíkov v krokoch:  

1. Určenie hlavného reťazca sa riadi  tromi pravidlami podľa klesajúcej priority: 

vyberieme - najdlhší reťazec za sebou nasledujúcich uhlíkov   

- reťazec s čo najväčším počtom násobných väzieb 

- reťazec s čo najväčším počtom dvojitých väzieb 

V nasledujúcej úlohe postupne aplikujte pravidlá určovania hlavného reťazca podľa ich priority. 

Úloha 7. Vyznačte vo vzorcoch hlavný reťazec a napíšte jeho názov. 

 

 

                                                                                                                                             

 
                                         
hlavný reťazec: .........................          hlavný reťazec:  :  .........................                  hlavný reťazec:  .........................  

2. Pomenovanie bočných reťazcov – je tvorené koncovkou -yl, ktorá sa pridáva k názvu nenasýteného uhľovodíka.  
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Úloha 8. Doplňte do tabuľky názvy a vzorce najjednoduchších zvyškov odvodených od alkénov a alkínov.  

Vzorec alkénu/-ínu Názov alkénu/-ínu Vzorec alkenylu/-

inylu 

Názov alkenylu/-

inylu 

Triviálny názov 

CH2 CH2 
    

CH CH     

CH3 CH CH2 
  prop-2-én-1-yl alyl 

 

Pri uvádzaní názvov uhľovodíkových zvyškov v pomenovaní nenasýtených uhľovodíkov platia tie isté 

pravidlá ako u alkánov. Názvy alkenylov/ -inylov sa uvádzajú v abecednom poradí oddelené spojovníkom.  

Násobiace predpony –di, -tri... sa v tomto poradí do úvahy neberú. Lokanty označujúce poradové číslo uhlíkov, na        

ktoré sa bočné reťazce viažu, sa oddeľujú čiarkou. 

 

3. Číslovanie hlavného reťazca    

 

Úloha 9. Vo vzorci nenasýteného uhľovodíka sú uhlíky hlavného reťazca očíslované správnym       aj nesprávnym  

spôsobom. Pomocou úlohy 8 pomenujte vedľajšie reťazce a dotvorte správne názvy  zlúčeniny.  

                   ......................... alebo ..........................        ........................... 

                

CH
2

CH
3

C
5

C
4CCH CH2

6
CH2
7

CH3
8

CH3
1

CH

CH2

                                               
                 ..........................                                                              ..........................        

 

Názov:  1) 4- ................-5-....................................................... 

               2) 5-................-4-....................................................... 

 

PRAVIDLO 5:  Pri číslovaní hlavného  reťazca nenasýtených uhľovodíkov má prednosť označenia nižšími číslami poloha 

............................... pred polohou ...................  reťazcov. V prípade, že sú v uhľovodíku prítomné dvojitá aj trojitá väzba 

a nastane rovnosť označení z oboch strán uhľovodíkového reťazca, prednosť má väzba dvojitá. 

Úloha 10. Nasledujúca schéma znázorňuje princíp vytvárania  názvov nenasýtených uhľovodíkov. Doplňte pojmy: hlavný 

reťazec, bočný reťazec, dvojitá väzba, trojitá väzba, počet, poloha do prázdnych políčok a vytvorte správnu schému.  

 

 

 

 

 
CH3
1

C
2

CH
3

CH
4

C
5

C
6

C
7

CH3
8

CH3 CH3

  2 , 5 – d i m e t y l o k t a – 2 , 4 – d i é n – 6 –í n 
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Úloha 11. Nájdite hlavný reťazec, správne ho očíslujte a pomenujte vedľajšie reťazce uhľovodíkov A, B a C. Podľa vzoru z 

úlohy 10 odvoďte a zapíšte názvy nasledujúcich uhľovodíkov.  

A)                                                             B)      C)  

  

  

  

 Názov A:  ..........................................................................           Názov C:  .......................................................................... 

   Názov B:  .......................................................................... 

Úloha 12. Napíšte vzorce nasledujúcich nenasýtených uhľovodíkov:                                                                                   

 a) 2,3-dimetylbut-2-én    c) 2-metylhex-3-ín       

 b) 3-etyl-2-metylpenta-1,4-dién   d) 3-etinylpenta-1,3-dién 

Riešenie:  

a)...............................................................................................c)........................................................................................... 

b)...............................................................................................d)..........................................................................................   

Ako pomenovať cykloalkény?  

Ak chceme pomenovať nenasýtené cyklické uhľovodíky, musíme uplatniť pravidlá platné pre acyklické nenasýtené 

uhľovodíky v cykle, kde si môžeme pri číslovaní uhlíkov hlavného cyklického reťazca polohu 1 zvoliť podľa potreby sami. 

Nezabúdajte, že poloha násobnej väzby musí mať čo najmenšie číslo (v cykle spravidla 1), má prednosť aj pred číslovaním 

vedľajších reťazcov. 

Úloha 13.  Žiaci mali za úlohu správne pomenovať rozvetvený cyklický nenasýtený uhľovodík so vzorcom  

Problém nastal, keď dvaja žiaci napísali svoje  riešenia na tabuľu a tie neboli rovnaké.                                                                   

Ema pomenovala uhľovodík 1,6-dimetylcyklohexén zatiaľ čo Juraj ho nazval 2,3-dimetylcyklohex-1-én.                               

Rozhodnite a zdôvodnite, ktorý z názvov je správny. 

Riešenie Emy:                                 

            dimetyl             Zakrúžkujte správne hodnotenie 

 

 

                                   1,6-dimetylcyklohexén   

      

 Riešenie Juraja:        

       

           dimetyl    

        2,3- dimetylcyklohex-1-én 

 

  

Zdôvodnenie:  ............................................................................................................................................................................  

          

Úloha 14.  Pomenujte respektíve napíšte vzorce nasledujúcich uhľovodíkov:  

Pomenujte:         Napíšte vzorec: 

A)       B)       C) 1-metylcyklohexa-1,4-dién 

 

 

 

 

 

..................................................................................................................................................................................................... 
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Otestujte sa! 

Pomenujte nasledujúce uhľovodíky: 

 

1.                                         

 

       ....................................................................................... 

 

 

 

2.                                                          

 

 

       ....................................................................................... 

 

 

3.                                                                   

 

 

     

       ....................................................................................... 

 

 

4.                                                                   

 

 

       ....................................................................................... 

 

5.                                                                

 

 

       ....................................................................................... 

 

 

Napíšte vzorce uhľovodíkov: 

 

6. 4-metylhexa-1,3-dién 

 

7. 4-vinylhept-1-én-5-ín 

 

8. 3-etyl-1-metylcyklohexén 

 

9. 1,2-dimetylcyklopenta-1,3-dién 

 

10. 3,3-dietyl-4-metylhex-4-én-1-ín 

 

 

 

CH

CH

CH

CH

CH

CH3

C C
CH2

CH

CH2CH

CH2

CH2

CH3

CH3

CH C

C C

CH CH2CH2CH2

CH3

CH2 CH2

CH3

CH2 CH

CH CH

CH CH

CH2

CCH

CH2 CH

C CH2

CH3

805



 

 

PRACOVNÝ LIST:  UHĽOVODÍKY  

Úloha 1. Vyriešte tajničku. V tajničke sa nachádza plyn, ktorý sa okrem propánu a butánu používa ako ďalšia zložka 

náplne do plynových varičov alebo ako hnací plyn v sprejoch.   

Reakcia, pri ktorej sa násobnosť väzby zvyšuje? 

Ako sa nazýva priestorová izoméria?  

Ako sa štiepi nepolárna kovalentná väzba? 

Názov nasýteného uhľovodíka C4H8. 

Reakcia, pri ktorej atóm nahradí iný atóm? 

Koľko atómov vodíka má hexán? 

Názov najjednoduchšieho alkánu, ktorý tvorí konformačné izoméry. 

Názov uhľovodíka C9H20. 
 

Úloha 2. Zakrúžkujte diagram, v ktorom sú správne zapísané chemické reakcie a reakčné podmienky medzi etánom, 

etylénom a etanolom. 

 

Svoje riešenie zdôvodnite:  

..................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................... 

CH3-CH3 CH3-CH3 

 

CH3-CH3 

 

CH3-CH3 

 
red.    4 

a)    4 

 -H2/kat. 

H2SO4 

 

 

 4 

b)    4 

c)    4 
d)    4 

ox./kat. 

KOH 

 

 
 4 

red. 

KOH    4 

 -H2/kat. 

H
2
SO

4
 

 

 
 4 

 H2O /H
2
SO

4
 

  

red. 

KOH    4 

 +H2/kat. 

H
2
SO

4
 

 

 
 4 

 +H2/kat. 

H
2
SO

4
 

 

 
 4 

CH2=CH2 

  

CH3-CH2-OH 

  

 H2 /H
2
SO

4
 

  
CH2=CH2 

  

CH3-CH2-OH 

  

 H2O /H
2
SO

4
 

  
CH2=CH2 

  

CH3-CH2-OH 

  

 H2O /H
2
SO

4
 

  
CH3-CH2-OH 

  

CH2=CH2 
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Úloha 3. Doplňte správne reakčné podmienky a zapíšte príslušné reakcie chemickými rovnicami: 

 

 

      1) 

     

 

          2) 

 

 

 

          3) 

 

      

          4) 

 

Riešenie: 

 

1) ................................................................................................................................................................................................. 

2) ................................................................................................................................................................................................. 

3) ................................................................................................................................................................................................. 

4) ................................................................................................................................................................................................. 

Úloha 4. Vyberte zlúčeniny zo stĺpca A a reakčné podmienky zo stĺpca B tak, aby ste vytvorili systémový diagram C: 

 

A C         B 

CH2=CH2 

CH3-CH3 

CH3-CH2-Br 

 +Br2/UV 

+HBr 

-H2/kat. 

+H2/kat. 

 

 

 

ETÉN 

CHLÓRETÁN 

ETANOL 

1,2-DIBRÓMETÁN 

POLYETYLÉN 
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Úloha 5. Zaraďte organické zlúčeniny Cl-CH2-CH2-Cl, CH≡  CH, CH2=CH-Cl a príslušné reakčné podmienky na správne 

miesto v nasledujúcom systémovom diagrame: 

 

Úloha 6. Vpíšte organické zlúčeniny C3H8, C3H7Br, C3H7OH, C3H6 a správne reakčné podmienky do nasledujúceho 

systémového diagramu: 

 

 

Vyplňte sebahodnotiacu kartu žiaka: 

 

Vyznačte krížikom, do akej miery súhlasíš s uvedeným výrokom 
Áno,   

bez pomoci 

Čiastočne,  
s pomocou 

Nie, 
potrebujem 

precvičiť 

Dokážem vybrať správne reakcie so systémových diagramov  
medzi alkánmi, alkénmi a alkínmi.  

  

Viem zapísať chemickými rovnicami príslušné deje pomocou 
vzorcov uhľovodíkov. 

   

Viem doplniť do systémových diagramov vzorce a reakčné 
podmienky, ktoré vyjadrujú správne vzťahy medzi reakciami 
alkánov, alkénov a alkínov.. 

   

Viem obhájiť správnosť svojich názorov čo sa týka písania 
reakčných schém medzi alkánmi, alkénmi a alkínmi. 

   

 

C3H7Br 

C3H6  

 

+KOH 

 

-HCl 
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PRACOVNÝ LIST:  AROMATICKÉ UHĽOVODÍKY  (ARÉNY) 
 

Pracovný list je prvým z dvoch pracovných listov zameraných na arény. Riešením jeho úloh si prehĺbite vedomosti 

o vlastnostiach arénov, ktoré sú odlišné od  alkánov a alkénov.  

 

Prečítajte si nasledujúci text o arénoch. 

Arény alebo aromatické uhľovodíky je názov skupiny zlúčenín, ktorý pôvodne označoval prírodné látky výraznej vône.  

Postupne sa názov zúžil na zlúčeniny, ktorých základom je benzénové jadro. V roku 1825 Michail Faraday objavil v plyne 

získanom pri karbonizácii čierneho uhlia benzén. Je najjednoduchšou aromatickou zlúčeninou. Jeho vzorec v roku 1865 

navrhol F. A. Kekulé. Hoci ho zakreslil ako 6-článkový uhlíkový cyklus so striedavým usporiadaním jednoduchých a dvojitých 

väzieb, už vtedy vedel, že dvojité väzby nie sú pevne lokalizované. Skúmaním štruktúry benzénu sa zistilo, že jeho molekula 

tvorí dokonale pravidelný rovinný útvar v ktorom sú všetky väzby rovnako dlhé (0,139nm). Každý uhlík tvorí tri sigma väzby, 

ktoré zvierajú uhol 120⁰. Šesť uhlíkov zároveň spoločne zdieľa šesť pz elektrónov, ktoré sú rovnomerne rozložené nad a pod 

rovinou uhlíkového kruhu a dochádza k ich dokonalej konjugácii. Vzniká delokalizovaný π-elektrónový systém, v dôsledku 

ktorého energia molekuly klesá a jej stabilita rastie. Počet delokalizovaných  π-elektrónov objasnil Erich Hückel vo svojom 

pravidle. 

 

Nasledujúci obrázok zobrazuje 6-pz delokalizovaných elektrónov benzénu a ich dokonalú konjugáciu. 

 

 

 

 

 

Obr.1: štruktúra benzénu 

Úloha 1. Pomocou chemických tabuliek (alebo internetu) správne doplňte tabuľku a porovnajte  údaje pre etán, etén 

a benzén. 

 

 etán etén benzén 

Vzorec (konštitučný)    

Dĺžka väzby (nm)    

Skupenstvo    

Typické chemické reakcie    

Odpovedzte na otázky: 

 Porovnajte dĺžku väzby v benzéne s dĺžkou väzby  v etáne a eténe. Vyvoďte záver o type väzby v benzéne. 

....................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................... 

 Aká bude teplota varu benzénu v porovnaní s teplotou varu etánu resp. eténu?  Zdôvodnite. 

....................................................................................................................................................................................... 
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Úloha 2. Zakrúžkujte správne tvrdenie o arénoch. 

a) Sú cyklické zlúčeniny, v molekulách ktorých sa striedajú jednoduché a dvojité väzby. 

b) Sú veľmi stále, majú nízku energiu. 

c) Sú veľmi reaktívne a horľavé. 

d) V molekule majú (4n+2)π elektrónov, ktoré sú delokalizované. 

e) Všetky uhlíky cyklu ležia v jednej rovine. 

 

Úloha 3. Pozorne si prečítajte popis chemického pokusu. Na jeho základe vypracujte nižšie uvedené  úlohy.  

Myšlienkový pokus: Reakcia benzénu a eténu s brómovou vodou 

V dvoch skúmavkách máme roztok brómovej vody. Do prvej skúmavky pridáme etén a do druhej benzén. V jednej skúmavke 

nevidíme žiadnu farebnú zmenu, v druhej sa nám roztok brómovej vody odfarbil.  

a) Doplňte reaktanty v reakčných  schémach tak, aby vyjadrovali podstatu myšlienkového pokusu. 

Skúmavka1:  Br2(aq) + ............... Br-CH2-CH2-Br 

Skúmavka2: Br2(aq) + ............... neprebieha 

b) Ktorá z reakcií SR, SE,  Ad, E prebieha v skúmavke1?  

..................................................................................................................................................................................................... 

c) Zdôvodnite prečo prebieha chemická reakcia iba v prvej skúmavke a v druhej nie. Čo tento pokus dokazuje? 

..................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................... 

d) Predstavte si, že zmeníme reakčné podmienky chemickej reakcie v skúmavke2 takto: 

Br2(aq) + ............... UV
 ....................  SR   SE    Ad   E   

Br2(aq) + ...............   3FeBr
 ...............  SR   SE    Ad   E 

Doplňte reakčné schémy a zakrúžkovaním správnej možnosti v pravom stĺpci určte typ prebiehajúcej chemickej reakcie. 

 

Úloha 4. V nasledujúcich výrokoch vyberte správnu možnosť tak, aby boli tvrdenia pravdivé. Nesprávnu možnosť škrtnite. 

a) Benzén má hustotu väčšiu/menšiu  ako voda, preto na nej pláva.    

b) Vo vode sa benzén nerozpúšťa, lebo je to polárna/nepolárna látka.    

c) Benzén je plynná/kvapalná  látka.        

d) Benzén je netoxický/toxický, karcinogénny a horľavý/nehorľavý.     

e) Benzén je výborné/zlé organické rozpúšťadlo.      

f) Teplota varu arénov klesá/rastie s rastúcou molekulovou hmotnosťou. 

 

Úloha 5. V nasledujúcej schéme doplňte činidlá z ponuky a pomenujte hlavné produkty reakcie. 

            

Činidlá: CH3Cl + AlCl3 ; H2SO4 + H2SO4 ; Cl2 + AlCl3 ; HNO3 + H2SO4 
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          Názov hlavného produktu: 

            

           ........................................... 

            

            

                 ........................................... 

            

            

                  ........................................... 

            

            

                  ........................................... 

 

 

Úloha 6. Určte, ktorý z diagramov vyjadruje správny priebeh chemických reakcií medzi benzénom, fenolom 

a chlórbenzénom. Svoj výber zdôvodnite  (popíšte, kde sú chybné údaje a prečo). 

a)                                                                                                        b)   

 

Zdôvodnenie: 

.....................................................................................................................................................................................................  

..................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................... 

 

Úloha 7. Na obr.2 je znázornený systémový diagram  chemických reakcií benzénu, kuménu, fenolu a chlórbenzénu.  

a) Vytvorte vpravo nový systémový diagram použitím chemických vzorcov týchto zlúčenín. 

b) Napíšte chemické  reakcie, ktoré sú v diagrame. 

 

 

+  HCl 

+  H2O 

+  HCl 

+  H2O 
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Obr.2: Slovná forma systémového diagramu                          Riešenie úlohy 7a) 

 

 

 

 

 

 

 

         Riešenie úlohy 7a) 

        

Riešenie úlohy 7b) 

...1............................................................................................................................................................................................... 

...2............................................................................................................................................................................................... 

...3................................................................................................................................................................................................ 

...4................................................................................................................................................................................................ 

 

Na záver pracovného listu vyplňte sebahodnotiacu kartu: 

 

  

samostatne 
s malou pomocou 

učiteľa 

s výraznou pomocou 

učiteľa 

Viem rozlíšiť vlastnosti arénov od 
vlastností alkánov a alkénov. 

   

Viem popísať štruktúru benzénu 
a vlastnosti, ktoré z nej vyplývajú. 

   

Viem popísať pokus, ktorým 
dokážeme, že arény nemajú nenasý- 
tený charakter. 

   

Viem analyzovať systémový diagram  
chemických reakcií benzénu , chlór-
benzénu, fenolu a kuménu a rozhod- 
núť o jeho pravdivosti. 

   

Viem zapísať chemickou rovnicou 
chemické reakcie systémového 
diagramu benzénu a jeho zlúčenín. 

   

Viem rozhodnúť, či bude prebiehať 
reakcia etylbenzénu ako SR alebo SE  
reakcia podľa podmienok reakcie. 

   

Viem pomenovať produkty SE a Ad  
reakcií benzénu a oxidácií alkyl resp.  
alkenylbenzénu na bočnom reťazci. 

   

1 

3 

2 4 
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[Zadajte text] 
 

 

PRACOVNÝ LIST:  CHEMICKÉ VLASTNOSTI ARÉNOV 
 

V tomto pracovnom liste sa dozviete o chemických vlastnostiach arénov a naučíte sa využívať a vytvárať systémové diagramy 

chemických reakcií organických zlúčenín. Začnite tým, že si prečítate nasledujúci text o Mirke. 

 

Mirka sa v škole učila o arénoch. Chémiu mala rada, preto otvorila starší odborný časopis, v ktorom našla zaujímavé úlohy 

o aromatických zlúčeninách. Rýchlo pochopila, že kľúčom k ich riešeniu je graf zobrazujúci vzťahy medzi benzénom a ďalšími 

aromatickými zlúčeninami. Bohužiaľ, niektoré jeho časti už boli nečitateľné. Pomôžte Mirke doplniť vzorce a názvy 

chýbajúcich zlúčenín. 

Úloha 1.    Doplňte v nasledujúcom grafe vzorce a názvy chýbajúcich zlúčenín a odpovedzte na otázky pod diagramom.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 1: Reakcie benzénu 

 

Odpovedzte na otázky: 

Ako sa nazýva skupina reakcií, ktorých produkty ste dopĺňali? ............................................................................................ 

Jedna z reakcií na grafe je spätná. Ako sa nazýva? ............................................................................................................... 

Benzén 

........................ 

........................ 

...................... 

...................... 

Acetofenon 

Benzylchlorid 

   Kyselina  benzoová 

...................... 

...................... 
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[Zadajte text] 
 

 

Úloha 2.    Pomocou grafu 1 vytvorte systémový diagram, ktorý vystihuje chemické vzťahy medzi benzénom, brómbenzénom    

 a toluénom (nezabudnite na reakčné podmienky). 

 

 

 

 

 

 

 

Aj keď sa jej podarilo graf doplniť, stále to nestačilo. Potrebovala získať viac informácií o alkylderivátoch benzénu. 

 

Reakcie na bočnom reťazci benzénu 

Ak je na benzén naviazaný uhlíkový reťazec, môže takýto alkylderivát benzénu reagovať SE reakciou na aromatickom jadre 

alebo reaguje reakciou typickou pre uhľovodík naviazaný na benzéne. Napríklad, ak na benzén naviažeme etán, môže 

vzniknutý etylbenzén reagovať SE reakciou na aromatickom jadre alebo SR reakciou, typickou pre alkány, na bočnom reťazci. 

O tom, ktorá z týchto reakcií prebehne, rozhodujú reakčné podmienky. 

Úloha 3.    V reakcii chlorácie etylbenzénu sme zmenili reakčné podmienky. Doplňte ich do schémy a určte o aký typ 

 substitúcie  ide. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úloha 4.   V nasledujúcom diagrame doplňte chýbajúce podmienky a zlúčeninu, vytvorte systémový diagram.  

 

 

 

 

 

 

 

Oxidácie na bočnom reťazci benzénu 

Alkylarény v miernych podmienkach na bočných reťazcoch oxidujú až na kyselinu benzoovú a to bez ohľadu na dĺžku 

bočného reťazca. Podobne oxidujú aj alkenylarény. Výnimkou je kumén (izopropylbenzén), ktorý oxiduje na fenol a  acetón. 

+           Cl2 

+  ...........

...........

..............

..............

Typ: ....... 

Typ: ....... 

Cl2, UV 
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[Zadajte text] 
 

 

Úloha 5.    Doplňte produkty v reakčných schémach. 

 

   

              

 

        

 

 

Úloha 6.    Vyberte zo stĺpca A zlúčeniny a reakčné podmienky zo stĺpca B. Vytvorte systémový trojuholníkový   diagram  

  a zapíšte ho do stĺpca C.                                                                                                                                                                            

A C B 

  
CH3CH2Cl/ AlCl3 
 
CaO / NaOH 
  
KMnO4 

 

Úloha 7.     Vľavo je nakreslený nesprávny diagram. Vytvorte vpravo jeho úpravou správny diagram (zapíšte podmienky na 

  správne miesto a zakreslite správny smer šípok chemických reakcií). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úloha 8.    Vyberte pre jednotlivé reakcie vhodné podmienky a určte typ chemickej reakcie (SE, SR, E, oxidácia,         

  dekarboxylácia). Reakčné podmienky a typ reakcie zapíšte do pripravenej tabuľky. 

 

KMnO4 KMnO4 

KMnO4 
+   2CO2 

+   CO2 

Cl2, UV 

alk. K
O

H
 

KMnO4 

K
M

n
O

4  

nesprávny 
správny 
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[Zadajte text] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chemická 
reakcia 

Podmienky Typ reakcie 

1.  SE, acylácia 

2. Zn/HCl redukcia 

3.   

4.   

5.   

6.   

 

Nakoniec odpovedzte na otázky sebahodnotiacej karty a získajte spätnú väzbu o vedomostiach a zručnostiach, ktoré ste 

riešením pracovného listu nadobudli. 

SEBAHODNOTIACA KARTA samostatne 
s malou pomocou 

učiteľa 

s výraznou pomocou 

učiteľa 

Viem určiť produkt SE  reakcií 
benzénu. 

   

Viem určiť  podmienky SE reakcií 
benzénu. 

   

Viem zapísať chemickou rovnicou 
reakcie benzénu a jeho zlúčenín podľa 
systémového diagramu.  

   

Viem analyzovať systémový diagram  
reakcií benzénu a jeho zlúčenín a 
použiť ho na vytvorenie nového 
diagramu. 

   

Viem rozhodnúť, či bude prebiehať 
reakcia substituova- ného benzénu 
ako SR alebo SE  reakcia podľa 
podmienok reakcie. 

   

Viem rozhodnúť, či je systémový 
diagram reakcií benzénu správny a ak 
nie, opraviť ho. 

   

Viem pracovať v skupine, prijímať iné 
názory a diskutovať. 

   

Viem argumentovať a zdôvodňovať 
správnosť svojich hypotéz. 

   

 

1. 
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PRACOVNÝ LIST  :  SPOZNÁVANIE PLASTOV  
Plasty vo vašom byte 

 Prejdite sa po vašom byte. Na čo stúpate - na podlahy vyrobené z plastov, či po syntetickom koberci? Sadnite si na 

stoličku vyrobenú z polypropylénu a sadnite si na mäkkú polyuretánovú podušku. Otvorte dvierka CD prehrávača 

vyrobeného z polystyrénu a za chvíľku počujete Vašu obľúbenú hudbu. Môžete si pritom popíjať Colu z PET fľaše. Ak zájdete 

do kuchyne, alebo kúpeľne, výrobkov z plastov tam bude ešte oveľa viac. 

 Vidíte, že s používaním plastových obalov sa stretávame doslova na každom kroku. Výrobcovia uvádzajú označenia 

jednotlivých druhov plastov na nálepkách obalov alebo je označenie vylisované (najčastejšie na spodnej časti obalu). Sú to 

napríklad tieto materiály: polyetyléntereftalát, polyetylén, polypropylén, polyvinylchlorid, polystyrén.  

Tab.  Písomné označovanie plastov 

 

Materiál 

 

Číselné označenie 

 

Písomné označenie 

Polyetyléntereftalát 1 PET 

Polyetylén vysokej hustoty 2 HDPE 

Polyvinylchlorid 3 PVC 

Polyetylén nízkej hustoty 4 LDPE 

Polypropylén 5 PP 

Polystyrén 6 PS 

 

Grafické označenie plastov: 

V roku 1988 bolo zavedené označovanie plastov trojuholníkmi zo šípok. Súčasťou značky je označenie materiálu, z 

ktorého je obal vyrobený. Toto označenie môže byť zobrazené ako číslica v trojuholníku šípok, ako skratka pod trojuholníkom 

šípok, alebo kombináciou oboch spôsobov.  

 

Úloha 1. Napíšte vzorce uvedených plastov a vyhľadajte na internete ich použitie 

Číselné 
označenie 

plastu 

Vzorec Použitie 

1.  
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2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

 

Úloha 2. Na obrázkoch sú plastové obaly vyrobené z piatich druhov materiálov. Ku každému obrázku napíšte, z akého druhu 

plastu je vyrobený. 

 

1)............................................     2)............................................   3) ............................................   

                    

                                        

4)............................................     5)............................................   6) ............................................   
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Úloha 3. Zistite význam symbolov pre označovanie plastových výrobkov a popíšte ho. 

 

 ........................................................................................................................................................................... 

 

........................................................................................................................................................................... 

 

 

........................................................................................................................................................................... 

 

........................................................................................................................................................................... 

 

Úloha 4. Ktoré ďalšie symboly ste našli na plastových výrobkoch? 

 

___________________________________________________________________________ 

Úloha 5. Uveďte, ktoré z plastov sú ľahko recyklovateľné  a ktoré ťažko recyklovateľné, prípadne nerecyklovateľné. 

 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Domáca úloha 1: Identifikácia plastov 

Úloha 6. Na základe označenia na výrobkoch napíšte, o aký plast ide a uveďte aspoň dva predmety, ktoré nájdete doma 

vyrobené z daného plastu. 

         …………..........………………..... 

Našiel som doma: ................................................................................................................. 

                 .........................................  

Našiel som doma: ................................................................................................................. 
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          .......................................... 

Našiel som doma: ................................................................................................................. 

 

         ...........................................  

Našiel som doma: ................................................................................................................. 

.            .......................................  

Našiel som doma: .................................................................................................................  

 

Domáca úloha 2: sumár 

Úloha 7. Popíšte cca 15-30 slovami čo najpresnejšie plasty, ktoré sa nachádzajú vo vašej detskej izbe 

 

Úloha 8. Vyplňte sebahodnotiacu kartu 

SEBAHODNOTIACA KARTA ŽIAKA po bádateľskej výučbe témy Druhy plastov a ich označovanie 

Meno žiaka:  Trieda: Dátum: 

 

samostatne 
s malou pomocou 

učiteľa 

s výraznou pomocou 

učiteľa 

Viem poukázať na    
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dôležitosť plastov v bežnom živote 

Poznám 

druhy plastov a ich označenie  

   

Viem určiť  

druhy plastov používané v 
domácnosti 

   

Viem popísať  

význam symbolov na plastových 
fľašiach 

   

 

PRACOVNÝ LIST  2:  FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ VLASTNOSTI PLASTOV  
 

Vlastnosti plastov 

1. Hustota plastov PE, PP, PS, PVC  

2. Horenie plastov  

3. Dôkaz prítomnosti chlóru v plastoch: Beilsteinov test 

4. Tepelná stálosť a tepelná vodivosť plastov 

5. Elektrická vodivosť plastov 

 

1. Určovanie hustoty plastov PE, PP, PS, PVC v porovnaní s vodou 

Úloha 9. Navrhnite postup, ktorým  porovnáte hustoty vybraných plastov s hustotou vody. Postup slovne popíšte. 

Ako alternatívu môžete pozrieť video  Plasty 1 - Alena Spišiaková 

 

 

 

 

 

Úloha 10. Doplňte nasledujúci text. Použite výrazy „pláva na hladine vody“, „klesá na dno kadičky!, „väčšia, menšia“ 

Hustota vody je  ________ g/cm3 

Polyetylén ____________________, pretože je jeho hustota ____________ ako hustota vody. Polystyrén 

____________________, pretože je jeho hustota ____________ ako hustota vody. Polyvinylchlorid 

_________________, pretože je  jeho hustota  ________________ ako hustota vody. 

Polypropylén ___________________, pretože je jeho hustota _________________ ako hustota vody. 

 

2. Horenie plastov  
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Úloha 11. Uskutočnite experiment ,  ktorým overíte horľavosť plastov. Získané poznatky o horení plastov zapíšte do 

tabuľky. Všimnite si, či plast horí v plameni kahana  a či aj po vytiahnutí z plameňa. Všímajte si farbu 

plameňa i zápach. Zápach skúšajte opatrne správnym postupom – malé množstvo pár si opatrne 

pohybom ruky privaňte.  

Postup: 

Vzorky plastov (PE, PP, PS. PVC) postupne uchopte do klieští a vložte do plameňa kahana na nehorľavej podložke. 

Sledujte a popíšte zmeny v skupenstve týchto látok počas horenia, popíšte plameň - jeho farbu, čmudivosť, 

zápach. Na záver prostredníctvom univerzálneho indikátorového papierika zistite charakter splodín horenia.  

Skúška horľavosti plastov si vyžaduje zručnosť a opatrnosť. Skúšku horenia plastov robíme v digestoriu! 

Získané poznatky o horení plastov zapíšte do tabuľky. 

Tab. Správanie plastov  pri horení 

Typ plastu Polyetylén Polypropylén Polystyrén Polyvinylchlorid 

Horenie plastu     

Zápach plastu 

počas horenia 
    

 

Farba plameňa 
    

 

Charakter 

splodín horenia 

    

 

Ako alternatívu môžete pozrieť video  Plasty 2 – Petra Letošníková 

 

3. Dôkaz prítomnosti chlóru v plastoch: Beilsteinov test 

Úloha 12. Dokážte chlór vo vzorke PVC na základe Beilsteinovho testu. 

Postup: 

Medený drôt (pliešok) rozžeravíme v plameni kahana. Rozžeraveným drôtom odoberieme vzorku PVC a opäť 

vložíme do plameňa kahana. V  prítomnosti halogénov sa plameň zafarbí na zeleno. 
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Poznámky: 

Pokus realizujeme v prítomnosti čerstvého vzduchu, pretože môže dôjsť 

k tvorbe jedovatého dioxínu. Dioxíny (C12H4Cl4O2) sú v súčasnosti považované 

za  najtoxickejšie chemické zlúčeniny, ktoré sa hromadia v tkanivách živých 

organizmov.  

Skúšku horenia plastov z PVC robíme v digestóriu! 

 

 

 
Ako alternatívu môžete pozrieť video  Plasty 1 - Alena Spišiaková 

 

4. Tepelná stálosť a tepelná vodivosť plastov 

Úloha 13. Navrhnite a uskutočnite experiment ,  ktorým zistíte, ako sa budú správať plasty vo vriacej vode. Navrhnite, ktoré  

výrobky z plastov  preskúmate. Porovnajte správanie sa plastov vo vriacej vode so správaním sa  kovov. 

Pomôcky:  

kadička, kahan, zápalky, vyššie uvedené druhy plastov, kovová lyžička  

Postup:   

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

 Správanie sa výrobkov z plastov vo vriacej vode 

Plasty Výrobky z 

plastov 

Popis správania sa plastu vo vriacej vode 

PVC -  

Polyvinylchlorid 

  

Polyetylén   

Polystyrén   

Polypropylén   

Kov   

Bavlna   

Drevo   

 

Ako alternatívu môžete pozrieť video  Plasty 2 – Petra Letošníková 
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5. Elektrická vodivosť plastov 

Úloha 14. Navrhnite a uskutočnite pokus, ktorým overíte elektrickú vodivosť plastov a vybraných prírodných látok. 

Pomôcky:  

zdroj, žiarovka, rôzne druhy plastov, bavlna, kov a drevo 

Postup:  

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Tab. Vodivosť plastov a prírodných látok 

Plasty VODIVOSŤ Prírodné látky VODIVOSŤ 

Polyvinylchlorid  Bavlna  

Polyetylén  Drevo  

Polystyrén  Kov  

 

Ako alternatívu môžete pozrieť video  Plasty 2 – Petra Letošníková 

 

824



[Zadajte text] 
 

 

 

PRACOVNÝ LIST:   PRUŽNOSŤ A SIEŤOVANIE PLASTOV  
 

 Zopakujte si základné poznatky o tom, ako ovplyvňuje veľkosť makromolekuly, medzimolekulové sily a usporiadanie 

makromolekúl (amorfné a kryštalické) vlastnosti plastov. 

Odpovedzte na otázky: 

 Ako súvisí  veľkosť makromolekuly a polymerizačný stupeň? 

 Ktoré vlastnosti plastov ovplyvňuje veľkosť makromolekuly? 

 Vysvetlite,  aký je vplyv polárnych kovalentných väzieb medzi atómami makromolekuly na vlastnosti plastov? 

 Súdržnosť, pevnosť, vláknotvornosť, teplota topenia a odolnosť voči rozpúšťadlám sú dôsledkom ktorých väzieb? 

 Porovnajte hustotu, pevnosť, ohybnosť polymérov s amorfnou a kryštalickou štruktúrou. 

 Ovplyvňuje vlastnosti plastov aj tvar makromolekúl? Aký tvar môžu mať makromolekuly? 

Úloha 1. Pomenujte tvar zobrazených makromolekúl. 

 

 

        ...........................................        ...................................................        .................................................... 

Úloha 2. Budú sa líšiť vlastnosti dvoch polymérov, ak majú  ich makromolekuly rozdielny tvar? Vyjadrite svoj názor 

sformulovaním hypotézy. 

Hypotéza  

 .......................................................................................... 

Úloha 3. Overte vašu hypotézu na základe experimentu - výroba „inteligentnej plastelíny“. 

 Pomôcky: 

 1ks -200ml kádička, 1ks -100ml kádička, sklenená tyčinka, chemická lyžička, filtračný papier 

 Chemikálie: 

 4g bóraxu, 10ml bieleho lepidla (latexu), 120ml horúcej vody 

 Postup:  

1. rozpustite v kádičke asi 4g boraxu v 100ml horúcej vody a roztok dobre premiešajte 

2. v druhej kádičke rozpustite 10ml bieleho lepidla v 5ml horúcej vody, dobre premiešajte 

3. do zmesi vody a lepidla pridajte pridajte 2 lyžice boraxového roztoku a opäť dobre premiešajte 

4. vytvorenú hrudku vyberte z kádičky, osušte ju a niekoľko minút ju mieste v dlaniach a tvarujte podľa 

fantázie 

5. skúste ju hodiť o zem/lavicu, natiahnite ju a pozorujte jej vlastnosti 
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[Zadajte text] 
 

 

 

Ak preskúmate zloženie bieleho lepidla, zistíte, že je zmesou polyméru a vody. Jeho makromolekuly sú  

lineárne pospájané monoméry ................................., čo je vlastne latex. 

 

Voda spôsobuje, že lepidlo má ..................charakter. Ak však lepidlo použijeme 

a necháme ho na vzduchu, voda sa ........... a dlhé makromolekuly sa na povrchu 

 „zlepia“/pospájajú, lepidlo vytvrdne. 

Čo sa stane ak použijeme toto lepidlo a pridáme k nemu roztok boraxu?                               obr.1 lineárny polymér 

   B............... anióny vytvoria medzi molekulami polyméru malé mostíky, pomocou 

ktorých sa vytvorí trojrozmerná ..........  .  

V dôsledku toho sa vlastnosti vzniknutej plastelíny zmenia.  

Je p............ ako lepidlo, menej lepí, je e................ , pr............... .  

 

       obr.2  sieťovaný polymér 

Skôr ako začnete pracovať .... 

Biele lepidlo je zmesou polyméru a vody, ktorá ovplyvňuje jeho skupenstvo aj lepivé vlastnosti. Voda sa na vzduchu odparí 

a lepidlo vytvrdne. 

Bórax, tiež známy ako boritan sodný, tetraboritan sodný, alebo dekahydrát tetraboritanu sodného, je dôležitou zlúčeninou 

bóru, minerálom, a soľou kyseliny boritej. Práškový bórax je biely, skladá sa z jemných bezfarebných kryštálov, ktoré sa vo 

vode ľahko rozpúšťajú.  

Úloha 4. Porovnajte vlastnosti lepidla a pripravenej plastelíny a vyplňte tabuľku. 

Úloha 5. Zapíšte vaše závery, ku ktorým ste dospeli pozorovaním realizovaného experimentu.  

 Čo ste zistili pokusom ?  Bola vaša hypotéza správna? 

.....................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................. 

 Ktoré vlastnosti polyméru sa zmenili po zosieťovaní lineárnych reťazcov makromalekúl?  

................................................................................................................................................................................ 

Úloha 6. Podstatu zmien, ku ktorým došlo pri zosieťovaní lineárneho polyméru vysvetľuje nasledujúci text, v ktorom sú 

vynechané niektoré slová. Doplňte ich a text si ešte raz pozorne prečítajte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 lepidlo  plastelína 

pevnosť   

lepkavosť   

pružnosť /elasticita   

tvar polymérnych reťazcov lineárny, nezosieťovaný  
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VIETE, ŽE.... 

Pripravili ste pokusom látku, ktorá je pružná. S pružnosťou sa teda stretávame aj u plastov. Poznáme celú skupinu plastov s 

touto vlastnosťou. Nazývame ich elastomery. Sú to látky vyznačujúce sa vysokou pružnosťou, ktoré sa môžu za bežných 

podmienok malou silou značne deformovať bez porušenia trojrozmernej siete (tvar makromolekuly). Táto deformácia je 

vratná. Najznámejšími elastomermi sú pryže, často nazývané aj gumy. Pryž je vysoko pružný vulkanizovaný elastomer. Je 

charakterizovaný priečnymi chemickými väzbami medzi makromolekulami, ktoré tvoria uzly trojrozmernej siete. 

Úloha 7. Odpovedzte na kontrolné otázky. 

 Charakterizujte pružnosť ako vlastnosť materiálov. 

............................................................................................................................................. 

 Napíšte názov makromolekulových látok, ktoré sa vyznačujú pružnosťou. 

............................................................................................................................................. 

 Ktoré usporiadanie reťazcov polymérov umožňuje ich pružnosť ? 

 ............................................................................................................................................. 

 Čo sa deje s usporiadaním reťazcov polymérov, keď na nich pôsobíme vonkajšou silou? 

............................................................................................................................................. 

 Uveďte príklady, kde sa takéto usporiadanie reťazcov polymérov využíva v praxi. 

 ............................................................................................................................................. 

 ............................................................................................................................................. 

Úloha 8. A teraz už celkom na koniec priraďte vlastnosti (A, B, C) k tvaru makromolekulového reťazca (1, 2, 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Obr.3 - štruktúra molekúl makromolekulových látok 

A: Takéto makromolekuly sa vytvoria spájaním monomérnych jednotiek s dvoma funkčnými skupinami. Polyméry 

s touto štruktúrou majú vyššiu pevnosť, hustotu, tepelnú odolnosť, nižšiu ťažnosť a ľahko kryštalizujú. Je typická pre 

vláknotvorné polyméry, termoplasty. 

B: Hlavné reťazce sú na mnohých miestach pospájené krátkymi priečnymi chemickými väzbami. Obmedzí sa tým 

pohyblivosť makromolekúl, zníži sa ich rozpustnosť a taviteľnosť. Na druhej strane sa zvýši ich tvrdosť, pevnosť, pružnosť 

a odolnosť voči teplote. Je typická pre elastomery, reaktoplasty. 

C: Krátke bočné substituenty naviazané na hlavné reťazce im bránia v pohyblivosti, oddiaľujú ich a oslabujú príťažlivé 

sily medzi reťazcami. Spôsobuje to zhoršenie mechanických vlastností ako sú pevnosť, hustotu, tvrdosť a pružnosť, 

ťažššie kryštalizujú, spravidla ide o termoplasty. 

 

Riešenie: 1....., 2......, 3...... 

 

1.lineárna 
2.rozvetvená 

3.sieťovaná 
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Úloha 9. Vyplňte sebahodnotiacu kartu. 

 
samostatne 

s malou pomocou 

učiteľa 

s výraznou pomocou 

učiteľa 

Viem rozlíšiť lineárny, rozvetvený 
a sieťovaný tvar makromolekuly  

   

Viem popísať spôsob vzniku 
sieťovanej štruktúry makromolekuly 

   

Viem určiť  vlastnosti plastu podľa 
tvaru makromolekuly 

   

Viem charakterizovať pružnosť ako 
mechanickú vlastnosť plastov 

   

Viem vymenovať využitie  pružných 
plastov v bežnom živote 
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PRACOVNÝ LIST:  HYDROXYDERIVÁTY 

AKO VYROBIŤ ETANOL? 
Rýchla odpoveď: Kvasením...! Otázka je, ako dostávame 40 %-tnú vodku, whisky či čistý technický, takmer 100 %-tný 

lieh, keď vieme, že pri takejto vysokej koncentrácii etanolu kvasinky umierajú? Príbeh kvasenia sa vlastne pre kvasinky 

končí pri 14 – 16tich percentách alkoholu, ktorý sa pre ne stáva toxickým. Tak aj tu pomáha chémia... 

Zopakujme si: Etanol možno pripraviť z kvaseného ovocia 

.............................. (doplňte názov oddeľovacej metódy). 

Popíšte vyznačené časti aparatúry A - F. 

 

 

Najčastejšie sa stretávame s etanolom v 

alkoholických nápojoch, no etanol má veľa praktických 

využití aj v iných odvetviach. Napríklad sa používa ako 

prídavok do pohonných hmôt, pridáva sa do rôznych 

čistiacich prostriedkov, má svoje miesto aj v kozmetike, 

ďalej sa používa v medicíne ako rozpúšťadlo, tiež na 

dezinfekciu kože... 

Technický alkohol (lieh) sa lacno vyrába reakciou eténu 

s vodou – AE reakcia. Doplňte reakčnú schému výroby 

technického liehu: 

 

CH2 CH2 + OH2

H2SO4

 
 

Vysvetlite, prečo sa ako katalyzátor pridáva 

koncentrovaná kyselina sírová. 

 

 

Úloha 1. Vyberte, ktorý zo systémových diagramov zobrazuje reakcie v poradí  substitúcia – substitúcia – eliminácia – 

adícia? 
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Úloha 2. Vyberte, ktorý systémový diagram predstavuje správne zapísaný vzťah medzi eténom, brómetánom a  

etanolom? 

 

Úloha 3. S využitím úlohy 1 vytvorte systémový diagram, ktorý vystihuje chemické vzťahy medzi CH3 – CH2 – OH,                 

CH3 – CH2 – Cl, CH2 = CH2 (nezabudnite na reakčné podmienky). 

 

 

 

 

 

 

Chemickou podstatou mnohých dejov prebiehajúcich okolo nás (aj v nás) sú redoxné reakcie. Už z 1. ročníka vieme, že pri 

redoxných reakciách prebiehajú súčasne dva deje: oxidácia a redukcia. V minulosti bol pojem oxidácia používaný pre 

reakcie, počas ktorých prvok alebo zlúčenina prijímajú kyslík alebo zlúčenina odovzdáva vodík. Redukcia potom znamenala 

prijímanie vodíka alebo odstraňovanie kyslíka zo zlúčeniny. Dnes vieme, že oxidácia je dej, pri ktorom atóm alebo ión 

odovzdáva elektróny, a redukcia dej, pri ktorom atóm alebo ión prijíma elektróny. Biochemické deje prebiehajúce v živých 

organizmoch či priemyselné technologické postupy rôznych výrob využívajú pri redoxných dejoch katalyzátory, napr. CrO3, 

enzýmy. 

Úloha 4. Zapíšte smer oxidácie a redukcie látok v nasledujúcej reakčnej schéme: 

CH3 CH3
CH3 CH2 OH CH3 C

H

O

CH3 C

OH

O
........................

......................... .........................

..................................................

.........................

 

V praxi má mimoriadny význam reakcia, pri ktorej účinkom kyslíka (vzduchu) dochádza k oxidácii organickej látky na oxid 

uhličitý a vodu za uvoľnenia tepla a svetla. 

Úloha 5. Doplňte reakčnú schému a nazvite opísanú reakciu 

CH3 CH2 OH + O2

     názov reakcie: ............................................... 

____ 

________ 
__________

_ 
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Úloha 6. Napíšte organické zlúčeniny CH2=CH2, CH3–CH2 –OH, CH3 – CH2 – Cl, CH3 – CH3 na správne miesto v nasledujúcom 

systémovom diagrame: 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

Úloha 7. Napíšte chemické rovnice 1-3 na základe päťuholníkového diagramu: 

 

 

 1.   ............................................................................. 

 2.   ............................................................................. 

 3.   .............................................................................  

Úloha 8. Domáca úloha: Príbeh molekuly s názvom BOMBYKOL... 

Názov bombykol síce obsahuje „bomb“, nejedná sa však o výbušninu. Ide o pohlavný feromón samičiek priadky morušovej, 

ktorého názov je odvodený od latinského názvu Bombyx mori. Za odhalením štruktúry prvého identifikovaného hmyzieho 

feromónu stojí nositeľ Nobelovej ceny za chémiu (1939) nemecký biochemik Adolf Butenandt. Na to, aby zo žliaz samičiek 

získal 6,4 mg čistého bombykolu, ich musel použiť 500 000! Pri odhaľovaní chemickej štruktúry čistého feromónu Butenandt 

postupne zistil, že v molekule je prítomná alkoholová skupina, že obsahuje dvojité väzby, ich polohu... 

Pozorne si pozrite vzorce vpravo a na 

základe nasledujúcich indícií vyberte 

správny vzorec bombykolu: 

a) je to nenasýtený alkohol, 

b) oxidáciou dáva aldehyd, nie 

ketón, 

c) na adíciu 1 mol bombykolu 

potrebujeme 2 moly Br2, 

d) v molekule na dvojitých väzbách 

nájdete obidva typy geometrickej 

izomérie (cis- aj trans-). 

 

oxidácia 

   redukcia 

...................

... 

CH3COOH 

...................

... 

...................

... 

...................

... 

 Cl2/UV 

KOH + alkohol,t 

H2O/H2SO4 

H2/Ni 
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Toto nie je koniec príbehu... Butenandtove objavy o štruktúre pohlavných hormónov viedli k syntéze steroidov alebo aj k 

vývoju napríklad antikoncepčných piluliek...  

 

Na záver odpovedzte na otázky a získajte spätnú väzbu o vedomostiach a zručnostiach, ktoré ste riešením pracovného listu 

nadobudli. 

 samostatne s malou 
pomocou 

s výraznou 
pomocou 

Rozlišujem geometrické izoméry.     

Rozlišujem nasýtený a nenasýtený hydroxyderivát.    

Viem zapísať vzorcom uhľovodíky, halogénderiváty a hydroxyderiváty 
(do C10). 

   

Viem určiť aký typ chemickej reakcie predstavuje reakcia.    

Viem určiť  podmienky adičnej, eliminačnej a substitučnej 
(elektrofilnej aj radikálovej) reakcie, ktoré vyjadrujú vzťah medzi 
alkánmi, alkénmi, halogénderivátmi a alkoholmi. 

   

Viem označiť smer oxidácie a redukcie látok v reakčnej schéme.    

Viem napísať a pomenovať rovnicu úplnej oxidácie etanolu.    

Viem zapísať chemickými rovnicami deje znázornené v systémovom 
diagrame. 

   

Viem rozhodnúť, či je systémový diagram vyjadruje správne vzťahy 
medzi alkánmi, alkénmi, halogénderivátmi a alkoholmi. 

   

Viem popísať destilačnú aparatúru.    

Viem napísať reakčnú schému adície vody na etén.    

Viem argumentovať a zdôvodňovať správnosť svojich tvrdení.    
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PRACOVNÝ LIST:  VÝROBA ETANOLU 

Úloha 1. Nájdite na internete informácie o metanole a etanole a vyplňte tabuľku. 

Tab. 1 Porovnanie informácií o metanole a etanole 

 

METANOL ETANOL 

VZOREC   

HORĽAVOSŤ   

SKUPENSTVO   

SFARBENIE PLAMEŇA   

ROZPUSTNOSŤ VO VODE   

TEPLOTA VARU   

VPLYV NA ČLOVEKA   

POUŽITIE   

Úloha 2. Uskutočnite pokus - Získavanie alkoholu z produktu kvasenia cukrov 

Kvasením je možné získať najviac 10-15% obsah etanolu. Pri vyššej koncentrácii sa kvasenie zastavuje. Vyššiu 

koncentráciu alkoholu môžeme dosiahnuť destiláciou, jej hlavnou úlohou však nie je výroba silnejšieho alkoholu. 

Podstatnejšie je zbaviť sa niektorých neželaných produktov kvasenia. 

 Pomôcky: 

• skúmavka 

• destilačná banka 

• teplomer 

• kadička 

• miska 

• filtračná aparatúra 

• destilačná aparatúra 

 

 

Chemikálie: 

• voda (1dcl mlieka) 

• cukor (2 lyžice) 

• droždie (10g) 

• vápenná voda 
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Postup:  

1. Nalejte do polovice kadičky teplú vodu a rozpustite v nej dve lyžičky cukru.  

2. Pridajte 10 g kvasníc (droždie)  

3. Nalejte pripravenú zmes banky a uzavrite zátkou a niekoľko minút počkajte.  

4. Ponorte vývodnú trubičku do vápennej vody.  

5. Pozorujte.  

6. Keď sa prestane uvoľňovať plyn, zmes prefiltrujte.  

7. Zostavte destilačnú aparatúru. 

8. Predestilujte filtrát.  

9. Ovoňajte destilát a prelejte do porcelánovej misky.  

10. Zapáľte a pozorujte farbu plameňa. 

 

Tab. 2 Teplota varu metanolu a etanolu 

teplota varu metanolu 64,7 °C  

teplota varu etanolu 78,3 °C 

Úloha 3. Doplňte text:  

Alkoholové kvasenie prebieha pomocou chemickej reakcie: ................................................................................................. 

Po pridaní kvasníc do roztoku cukru sa začal uvoľňovať .......................................................... Zavadzaním CO2 s pomocou 

vývodnej trubičky sa vápenná voda................................................................................................................................ 

Získaný destilát mal výraznú vôňu. Po jeho zapálení sme pozorovali plameň............................................farby. Destilátom 

bol teda ................................................ 

Úloha 4. Doplňte do tabuľky aký má vplyv alkohol na orgány ľudského tela. 

Využite informácie zo stránok: 

• http://www.shr.sk/download/archiv/humanitaplus/P201302.pdf 

• http://www.prevencia.deti.szm.com/alk.htm#5 

 

Tab. 3 Účinok alkoholu na orgány ľudského tela 

Orgán Vplyv 

Oči  
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Pečeň  

Pokožka  

Hrubé črevo  

Mozog  

Srdce  

Žalúdok  

Úloha 5. Prezrite si nasledujúcu schému výroby bioetanolu a odpovedajte na otázky 

 

 

Obr. 1 Schéma procesu výroby bioetanolu 
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1. Čo je vedľajším produktom fermentácie? Na čo sa tento produkt využíva? 

................................................................................................................................................................................................ 

2. Ako sa využíva kukuričný olej získaný v tomto procese výroby? 

................................................................................................................................................................................................ 

3. Aká oddeľovacia metóda nasleduje po destilácií? Aký je jej princíp? 

................................................................................................................................................................................................ 

Úloha 6. Zoraďte plodiny podľa efektívnosti získavania bioalkoholu 

Tab. 4 Vybrané plodiny a množstvo z nich získaného alkoholu 

Plodina Výťažok v galónoch na jednotku 

1. Kukurica 2,5 

2. Ryža 85 

3. Pšenica 2,4 

4. Jačmeň 2 

5. Sladké zemiaky 1 

6. Cukrová repa 21 

7. Artičoky 25 

8. Zemiaky 0,78 

9. Jablká 0,34 

10. Hrušky 0,28 

11. Grapefruity 21,6 

12. Cukrová trstina 17,9 

................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 

Úloha 7. Napíšte 4-5 vetami čo ste sa dnes naučili 

................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 
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PRACOVNÝ LIST:  DÔKAZY ETANOLU 

Úloha 1. Prečítajte si text 

Stačí odlišná verzia jediného génu a následky požitia alkoholu môžu byť dramatické. Týka sa to približne 50 percent 

Japoncov, Číňanov a Kórejčanov. Spomenutý odlišný gén sa však občas vyskytne aj u príslušníkov iných národov. 

Iná verzia jedného génu spôsobuje, že telo buď vôbec nedokáže rozkladať acetaldehyd vznikajúci z etanolu, alebo ho 

rozkladá nedokonale. Následky aj po jedinom poháriku alkoholu sa v takom prípade takmer okamžite prejavia sčervenaním, 

zrýchlením srdcovej činnosti, nevoľnosťou, bolesťou hlavy a vracaním. Preto mnohým Ázijčanom robí konzumácia alkoholu 

problém. 

Upozornenie! 

Počas celého cvičenia dbajte o bezpečnosť práce v laboratóriu a dávajte zvýšený pozor pri manipulácii s ohňom. 

Úloha 2. Uskutočnite pokus – Horenie etanolu 

Pomôcky: 

• porcelánová miska 

• zapaľovač/zápalky 

Chemikálie:  

• etanol  

Postup:  

1. Do porcelánovej misky nalejeme trochu etanolu, zapálime ho a pozorujeme farbu plameňa. 

Úloha 3. Odpovedajte na otázky 

1. Napíšte reakciu horenia etanolu a farbu plameňa, ktorú ste pozorovali pri horení 

................................................................................................................................................................................................ 

2. Jedná sa o dokonalé alebo nedokonalé horenie? Svoje tvrdenie odôvodnite. 

................................................................................................................................................................................................ 

Úloha 4. Uskutočnite pokus  – Nespáliteľná šatka 

Pomôcky:  

• šatka väčších rozmerov (alebo vytlačený obrázok 

bankovky) 

• laboratórne kliešte 

• kahan 

• kadička (500 cm3) 

• zapaľovač/zápalky 

 

Chemikálie:  

• etanol 

• destilovaná voda  

  

Postup práce:  

1. Pripravte roztok etanolu z 50 cm3 alkoholu a 50 cm3 destilovanej vody. 

2. Namočte šatku do pripraveného roztoku a šatku vyžmýkajte. 

3. Uchopte šatku do kliešti a držte nad plameňom kahana, kým sa nezapáli.  

4. Odtiahnite šatku z plameňa, ktorá ďalej horí plameňom horiaceho alkoholu.  

5. Uhaste plameň rýchlym pohybom, keď horenie alkoholu je už menej intenzívne. 

837



 

 

Úloha 5. Vyberte a zakrúžkujte z dvojice správnu možnosť 

Po zapálení vreckovky namočenej do roztoku etanolu sa pary prchavejšieho etanolu zo zmesi pomaly/rýchlo uvoľňujú a 

na povrchu látky horia/nehoria. Keďže je voda viac/menej prchavá ako etanol, zostáva na látke/vyparuje sa, látku chladí a 

zabraňuje/podporuje tak jej horeniu (horenie). 

Etanol, alebo aj etylalkohol je bezfarebná/sfarbená, voňajúca/zapáchajúca, plyn/kvapalina. Je horľavý/nehorľavý a 

jeho pary v určitom pomeru so vzduchom tvoria/netvoria výbušnú zmes. Vzniká kvasením cukrov. Používa sa v laboratóriách 

a v priemysle ako rozpúšťadlo, ako palivo, v lekárstve ako dezinfekčný prostriedok a na výrobu alkoholických nápojov.  

Úloha 6. Pozrite si video o rozlíšení metanolu a etanolu a výsledky zapíšte 

https://www.youtube.com/watch?v=OwQKqSa5FUM 

................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 

Úloha 7. Pozorne sledujte demonštračný pokus oxidácie etanolu s KMnO4 

https://www.youtube.com/watch?v=8keYcvFjfXM 

Úloha 8. Podľa toho, čo ste videli na demonštračnom pokuse, popíšte jednotlivé kroky (obrázky) postupu tohto pokusu. 

   

................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 
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Úloha 9. Napíšte názvy reaktantov a produktov chemickej reakcie oxidácie etanolu s KMnO4. 

5 CH3CH2OH + 3 H2SO4 + 2 KMnO4 → 5 CH3CHO + K2SO4 + 2 MnSO4 + 8 H2O 

................................................................................................................................................................................................ 

5 CH3CHO + 3 H2SO4 + 2 KMnO4 → 5 CH3COOH + K2SO4 + 2 MnSO4 + 3 H2O 

................................................................................................................................................................................................ 

Úloha 10. Zamyslite sa a popíšte, čo sa dialo s manganistanom draselným v tejto reakcii. 

Na rozhraní kvapalín došlo k iskreniu, pričom oxidačné činidlo/redukčné činidlo  KMnO4 sa oxidovalo/redukovalo na 

MnSO4 a zároveň došlo k zmene farby. 

Úloha 11. Odpovedajte na nasledujúce otázky (vyznačte pomocou X) 

 Vždy, často Niekedy Nikdy 

Počúval som, čo hovoria spolužiaci?    

Predpokladal som, čo povedia?    

Reagoval som na niektorú myšlienku?    

Chcel som tiež niečo povedať, ale predbehli ma?    

Premýšľam niekedy o tejto téme?    
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PRACOVNÝ LIST:  KARBOXYLOVÉ KYSELINY  A ICH DERIVÁTY  
Keď v nasledujúcej osemsmerovke vyčiarknete 15 triviálnych názvov karboxylových kyselín, dozviete sa v tajničke 

slovenské porekadlo. V porekadle sú opísané dobré mravy pomocou 8% roztoku jednej z kyselín.  

Vypíšte triviálne názvy kyselín z osemsmerovky (jednu už máte prečiarknutú) a napíšte ich vzorcom: 

1. ...benzoová............. ................................................. 

2. ....valérová.............. ....CH3-CH2-CH2-CH2-COOH........ 

3. ...olejová................. ................................................. 

4. ................................. ...... ..................... 

5. .....palmitová........... ................................................. 

6. ............................... ......CH3-COOH........................... 

7. ......jantárová.......... ................................................. 

8. ............................... ......HOOC-COOH....................... 

9. ......maslová............ ................................................. 

10. ............................... .....CH3-(CH2)16-COOH................ 

11. ......maleínová......... ................................................. 

12. ............................... ......CH2=CH-COOH.................... 

13. ........šťaveľová........ ................................................. 

14. ............................... ......H-COOH.............................. 

15. ......ftalová.............. .................................................. 

 

„Manželstvo vzniká z lásky rovnako ako ocot z vína.“ – G. G. Byron 

Úloha 1. Pri kvasnom procese sa všetok alkohol z vína premení na kyselinu octovú. V takto vyrobenom octe sú zachované 

všetky látky, ktoré obsahovalo víno pred kvasným procesom. Nasledujúca schéma znázorňuje spôsob prípravy 

karboxylových kyselín. Doplňte produkty oxidácie etanolu, produkty pomenujte: 

       

CH3 CH2 OH
oxidácia

redukcia

oxidácia

redukcia
 

 

Úloha 2. Schéma v tejto úlohe vyjadruje vzťah medzi kyselinou octovou a jej derivátmi. 

a.  Doplňte v schéme produkty reakcií a pomenujte ich. 

b. Priraďte čísla k typom reakcií uvedených v rámčeku vpravo. 

TAJNIČKA: ___________________________ 

___________________________________ 
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PRIPOMEŇME SI: Aromatické karboxylové kyseliny majú –COOH skupinu viazanú na uhlík benzénového kruhu. Poskytujú 

podobné reakcie ako kyseliny s alifatickým reťazcom, navyše pri substitučných elektrofilných reakciách do druhého stupňa 

orientuje karboxylová skupina vstup ďalšieho substituenta do polohy meta. 

Úloha 3. Napíšte jednotlivé rovnice reakcií znázornené v schéme, ktorá popisuje reakcie kyseliny benzoovej.: 

 

 

 

 1.   ................................................................................... 

 

 2.   .................................................................................... 

 

 3.   .................................................................................... 

 

 4.   .................................................................................... 

NEUTRALIZÁCIA ...... 

DEHYDRATÁCIA ...... 

SUBSTITÚCIA ...... 

DEKARBOXYLÁCIA ...... 

ESTERIFIKÁCIA ...... 

 

1 

2 

3 

4 
PCl5 

Br2/FeBr3 

P2O5 

+CH3–OH/ 

H2SO4 
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Úloha 4.  Alkoholy a karboxylové kyseliny sú ako kyslíkaté deriváty uhľovodíkov vo vzájomnom reakčnom vzťahu aj 

v živých organizmoch.  V nasledujúcom diagrame, ktorý ukazuje vzájomné reakčné  vzťahy doplňte:  

a. vzorce/názvy produktov (a – c)  

b. reakčné podmienky (1 – 3) 

c. názvy reaktantov (A – B) 

d. typ reakcie (?) 
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Úloha 5. Pozorne preštudujte nasledujúcu schému a odpovedzte na otázky: 

a. Napíšte obidva geometrické izoméry molekuly   A. 

 

 

b. Napíšte rovnicu adičnej reakcie, ktorá predstavuje vznik 

B z but-2-énu. Produkt B pomenujte. 

 

 

c. Vyberte typ reakcie C:   

 SUBSTITÚCIA,   ADÍCIA,  

 ELIMINÁCIA,   PREŠMYK 

d. Napíšte, aký katalyzátor potrebuje alkylácia benzénu D. 

 ___________________________ 

e. Napíšte, aký typ reakcie predstavuje reakcia E. 

 ___________________________ 

f. Napíšte štruktúrny vzorec produktu esterifikácie F. 

 

 

Úloha 6. Na záver odpovedzte na otázky a získajte tak spätnú väzbu o vedomostiach a zručnostiach, ktoré ste riešením 

pracovného listu nadobudli. 

 samostatne s malou 
pomocou 

s výraznou 
pomocou 

Viem napísať vzorcom karboxylové kyseliny pomenované triviálnymi 
názvami.  

   

Viem doplniť produkty v redoxných reakciách prípravy karboxylovej kyseliny.    

Viem napísať a pomenovať produkty reakcií karboxylových kyselín 
a pomenovať ich. 

   

Viem pomenovať rôzne typy reakcií karboxylových kyselín.    

Viem analyzovať systémový diagram chemických reakcií alkoholov 
a karboxylových kyselín a doplniť v ňom reakčné podmienky, produkty a typ 
reakcie. 

   

Viem napísať  produkty reakcií kyseliny benzoovej.    

Viem rozhodnúť podľa reakčných podmienok, či reakcia kyseliny benzoovej 
bude prebiehať ako SE alebo na -COOH skupine. 

   

Viem argumentovať a zdôvodňovať správnosť svojich tvrdení.    

 

 A 

 B 

 C 

 D 

 E 

 F 

CH3-Cl 

konc. H2SO4 

but-2-én 

CH3 CH CH2 CH3

Br

 

bután-2-ol 

benzén 
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PRACOVNÝ LIST: ZBAVTE  SA KVASINIEK 
 

Pracovný list obsahuje otázky a úlohy k počítačom podporovanému experimentu zameraného na tému 
Karboxylové kyseliny.  

Úloha 1.Napíšte odpovede na nasledujúce otázky: 

 
A. Aké sú hlavné produkty alkoholového kvasenia? 

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................... 

B. Aký senzor by ste použili na zaznamenávanie množstva vznikajúceho oxidu uhličitého v nádobe? 

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................... 

Úloha 2. Načrtnite vašu predstavu grafu závislosti rýchlosti kvasenia od koncentrácie kyseliny benzoovej. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Graf  Závislosť rýchlosti kvasenia od koncentrácie kyseliny benzoovej 
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Úloha 3. Overte vplyv konzervačných prísad na fermentačný proces. 

 

..................................................................................................................................................................................................... 

Úloha 4. Zrealizujte experiment podľa nižšie uvedeného pracovného postupu. 

Pomôcky: odmerný valec, váhy, Bunsenov kahan, zápalky, kadička, hodinové sklíčko, lyžička, plastová nádoba k CO2 
senzoru, CO2 senzor, teplotný senzor, merací systém Vernier – meracia interfejsová jednotka LabQuest 2 

Chemikálie: 50 ml mlieka, 2 g sušeného droždia, 2 g cukru, kyselina benzoová 

Postup práce: 

1. Nastavte čas merania meracieho systému na 25 minút. 

2. Do kadičky nalejte 50 ml mlieka a zahrievajte približne na teplotu 37℃  (použite teplotný senzor). Vypnite zdroj 
tepla a pridajte 2 g sušeného droždia a 2 g cukru. Pridajte k zmesi návažok kyseliny benzoovej (pedagóg 
rozhodne, s akým návažkom kyseliny bude skupina pracovať). 

3. Zmes dôkladne premiešajte lyžičkou.  

4. K nádobe so zákvasom pripojte merací senzor a spustite meranie.  

5. Nameranú hodnotu vyprodukovaného oxidu uhličitého po 25 minútach kvasenia zapíšte do tabuľky.  

6. Zistite ostatné hodnoty vzniknutého objemu oxidu uhličitého od svojich spolužiakov. 

7. Zostrojte graf závislosti rýchlosti kvasenia od koncentrácie kyseliny benzoovej. 

 

Tabuľka 1: Objem vyprodukovaného oxidu uhličitého  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úloha 5. Na základe realizovaného experimentu zodpovedajte nasledujúce otázky. 

Záver: 
a.) Pomenujte vedľajší produkt fermentačného procesu?  

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 

𝑚 (𝑘𝑦𝑠𝑒𝑙𝑖𝑛𝑎 𝑏𝑒𝑛𝑧𝑜𝑜𝑣á)

𝑔
 

Objem CO2 v cm3 vzniknutý po 
25 minútach 

0  
1  
2  
3  
5  
7  
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b.) Aké závery môžete vyvodiť z nameraných dát? 

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

c.)    Bol váš predpoklad správny? Zhodoval sa váš graf s grafom, ktorý ste zostrojili z výsledkov meraní? 

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................. 

d.) Na výrobu alkoholu sú vhodné prírodné látky, ktoré obsahujú cukor alebo škrob. Zistite pomocou internetu, 
z ktorých látok sa vyrábajú rôzne druhy alkoholických nápojov. 

 
prírodné látka druh alkoholického nápoja 

  

  

  

Úloha 6. Vyplňte nasledovné  tabuľky. 

 

 

3 veci, ktoré som sa dnes naučil   

 

 

2 veci, ktoré považujem za zaujímavé   

 

1 otázku, ktorú mám k tejto téme   

 

 

Skupinové hodnotenie spolupráce 

Meno: ________________________________Trieda:__________Dátum:___________________ 
Mená členov skupiny: _____________________________________________________________ 

Rozhodnite, ktorá odpoveď najlepšie vystihuje vašu spoločnú skupinovú prácu. 

Myslíme si, že sme ukončili prácu načas a odviedli sme dobrú prácu. ÁNO NIE 
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Podporovali sme sa navzájom a pomáhali sme si. ÁNO NIE 

Viedli sme tichú konverzáciu. ÁNO NIE 

Zdieľali sme navzájom naše myšlienky a cenili sme si názory iných. ÁNO NIE 

Vyberte z možností:  

Najviac sa nám darilo v:                  
● rozdelení úloh medzi sebou,        
● generovaní nápadov, 
● tvorbe spoločnej prezentácie výsledku. 

Nabudúce by sme sa mohli zlepšiť v: 
● rozdelení úloh medzi sebou,  
● generovaní nápadov, 
● tvorbe spoločnej prezentácie výsledku.  
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PRACOVNÝ LIST:  AKO SI ŽIJÚ KVASINKY –  ALKOHOLOVÉ KVASENIE  
Pomôžte pánovi Slivkovi rozbehnúť jeho obchod s alkoholom ☺. 

Pán Slivka kúpil továreň, v ktorej plánuje vyrábať alkoholické nápoje fermentačným spôsobom (alkoholovým kvasením). 

Továreň má k dispozícii niekoľko miestností a keďže pán Slivka nechce zbytočne míňať peniaze na ich rekonštrukciu, 

potrebuje zistiť, ktorá z nich je pre alkoholové kvasenie najvhodnejšia. V miestnosti č. 1, v pivničných priestoroch pod 

úrovňou terénu, je dlhodobo nízka teplota (0 - 5 °C); v miestnosti č. 2, na prvom poschodí, je teplota 15 - 20 °C; na tom istom 

poschodí je nad plynovou kotolňou miestnosť č. 3, ktorá je od kotla vyhriata na teplotu 35 - 40 °C. V areáli továrne bola tiež 

pre zamestnancov nedávno vybudovaná veľká sauna (miestnosť č. 4), v ktorej je pri prevádzke teplota 70 – 75 °C. Pán Slivka 

tiež uvažuje, či by sa výroba etanolu nemohla umiestniť prípadne do tohto priestoru. 

Poraďte pánovi Slivkovi, v ktorej miestnosti bude výroba etanolu alkoholovým kvasením prebiehať najefektívnejšie. 

 

SKÔR AKO ZAČNETE EXPERIMENTOVAŤ 

Etanol dokážu produkovať kvasinky z rodu Saccharomyces, nachádzajúce sa napr. v kvasniciach (droždí). Potrebujú však 

na to základnú „surovinu“ – sacharidy (napr. sacharózu), ktorú skvasujú na etanol a CO2. 

Úloha 1. Napíšte chemickú rovnicu alkoholového kvasenia sacharózy. 

.....................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 

Úloha 2. Akú úlohu majú v procese alkoholového kvasenia samotné kvasinky? 

.....................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 

Úloha 3. Navrhnite, akým spôsobom (príp. akými senzormi) by bolo možné experimentálne sledovať, že alkoholové kvasenie 

naozaj prebieha. 

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 
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POĎME EXPERIMENTOVAŤ 

Podobne ako všetky ostatné organizmy, aj kvasinky potrebujú pre svoj život a produkciu etanolu optimálne podmienky. 

Jednou z nich je aj teplota prostredia. Vašou hlavnou úlohou bude uskutočniť sériu pokusov, v ktorých budete zisťovať pri 

akej teplote prebieha alkoholové kvasenie najintenzívnejšie. 

Úloha 4. Navrhnite, akým spôsobom by bolo v laboratóriu možné napodobniť teplotné podmienky v jednotlivých 

miestnostiach továrne. 

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 

Samotné etanolové kvasenie môžete uskutočniť napríklad takýmto spôsobom: 

Prístroje a pomôcky: 

počítačový merací systém (senzor na meranie tlaku), Erlenmayerova banka (100 cm3), zátka s otvorom, sklená rúrka, hadička, 

váhy, kadičky, hodinové sklíčko. 

Materiál a chemikálie: 

kvasnice (droždie), sacharóza (s) 

Postup: 

1. Pripravte roztok sacharózy (w% = 15 %). 

2. Do Erlenmayerovej banky objemu 100 cm3 navážte 5 g kvasníc a pridajte 50 cm3 roztoku sacharózy. Obsah banky 

premiešajte, aby ste vytvorili homogénnu zmes. 

3. K Erlenmayerovej banke pripojte merací systém (senzor na meranie tlaku). 

4. Čas merania nastavte minimálne na 10 – 15 minút. Ak to vaše zariadenie umožňuje, vzorkovaciu frekvenciu zberu 

dát nastavte na hodnotu frekvencie 1 Hz. Spustite meranie. 

5. Podľa vašich predchádzajúcich návrhov, uskutočnite takéto merania pri rôznych teplotách, ktoré budú simulovať 

rôzne teplotné podmienky v rôznych miestnostiach továrne pána Slivku. Je dôležité, aby pri všetkých meraniach 

bolo použité rovnaké množstvo kvasníc aj roztoku sacharózy. 

6. Po skončení meraní uložte získané dáta (grafy) a porovnajte získané výsledky. 
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VYHODNOTENIE VÝSLEDKOV 

Po experimentovaní porovnajte výsledky (grafy) získané pri rôznych teplotách. 

Úloha 5. Pri akej teplote prebiehalo alkoholové kvasenie najintenzívnejšie? 

..................................................................................................................................................................................................... 

Úloha 6. Ktorú z miestností poradíte pánovi Slivkoví ako najvhodnejšiu pre jeho zámery? 

..................................................................................................................................................................................................... 

Úloha 7. Ako vysvetlíte počiatočný nárast tlaku pri meraní pri teplote 70 °C (miestnosť č. 4)? 

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 

Úloha 8. Ako vysvetlíte počiatočný pokles tlaku pri meraní pri teplote 5 °C (miestnosť č. 1)? 

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 

AK VÁM EŠTE ZOSTAL ČAS 

Úloha 9. Vypočítajte, koľko gramov etanolu vznikne alkoholovým kvasením 10 g sacharózy. 

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 
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Úloha 10. Aký je rozdiel medzi kvasinkami a kvasnicami? 

.....................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 

HODNOTENIE 

Úloha 11. Vyplňte nasledujúcu tabuľku. 

3 veci, ktoré som sa dnes naučil. 
 

 

 

2 veci, ktoré považujem za zaujímavé. 
 

 

1 otázka, ktorú mám k tejto téme. 
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PRACOVNÝ LIST:  AKO FUNGUJE BIOLOGICKÁ MEMBRÁNA  
Biologické membrány (biomembrány) sú súčasťou každej bunky. Nachádzajú sa jednak v ich povrchových štruktúrach a 

oddeľujú ich tak od okolitého vonkajšieho prostredia, ale aj na povrchu jednotlivých bunkových organel (napríklad 

bunkového jadra, mitochondrií, endoplazmatického retikula, Golgiho aparátu). Hoci existujú rôzne druhy biologických 

membrán, ich základná štruktúra a vlastnosti sú podobné. Jednou zo základných vlastností biologických membrán je ich 

semipermeabilita, teda polopriepustnosť. Znamená to, že môžu nimi voľne prechádzať len malé molekuly alebo ióny určitých 

látok, a tiež molekuly rozpúšťadla (vody). Pre väčšie molekuly sú biologické membrány nepriepustné. Preto im niekedy 

hovoríme aj semipermeabilné membrány alebo selektívne priepustné membrány. 

 

Biologická membrána 

(prevzaté z Medveď, M., Skoršepa M., Budzák Š. 2013. Teória chemickej väzby, Banská Bystrica : Belianum.) 

 

Na laboratórnom modeli biologickej membrány vyskúšajte a chemicky overte jej semipermeabilitu. 

 

SKÔR AKO ZAČNETE EXPERIMENTOVAŤ 

Úloha 1. Z akých zložiek sa skladajú biologické membrány? 

.....................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 

Úloha 2. Na obrázku v úvode pracovného listu vyznačte hlavné zložky biologických membrán. 

 

Úloha 3. Na dôkaz akých látok sa v laboratóriu používa biuretová reakcia? Aká farebná zmena indikuje pozitívny dôkaz? 

.....................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 
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POĎME EXPERIMENTOVAŤ 

Vašou úlohou bude uskutočniť experiment, v ktorom budete sledovať základnú vlastnosť biologických membrán, ich 

semipermeabilitu. Overíte, ktoré molekuly a ióny semipermeabilnou membránou voľne prechádzajú, a pre ktoré je 

membrána nepriepustná. Meranie budete realizovať pomocou počítačového meracieho systému s pripojenou sondou na 

meranie elektrickej vodivosti (Pozn.: prístroj na meranie elektrickej vodivosti roztokov sa nazýva konduktometer). 

Najprv je potrebné vytvoriť si laboratórny model biologickej membrány. V laboratórnych podmienkach ju dostatočne 

zastúpi celofánová fólia. 

 

Prístroje a pomôcky: 

počítačový merací systém (konduktometer), elektromagnetická miešačka s miešadielkom, roztieračka s roztieradlom, väčšia 

kadička, menšia kadička, veľký lievik so širokou stopkou (alebo násypka), skúmavky, pipeta, celofánová fólia, gumička do 

vlasov. 

 

Materiál a chemikálie: 

NaCl (w% = 10 %), roztok vaječného bielka (vaječný bielok zmiešame s vodou približne v pomere 1:19), AgNO3 (w% = 5 %), 

NaOH (w% = 10 %), CuSO4 (w% = 1 %), destilovaná voda. 

Postup: 

1. Širšiu časť lievika uzavrite celofánovou fóliou, ktorú na 

lievik pripevnite gumičkou. 

2. Do kadičky s destilovanou vodou umiestnenou na 

elektromagnetickej miešačke ponorte lievik tak, aby 

pripevnená celofánová fólia bola ponorená asi 2 cm pod 

hladinou destilovanej vody. Lievik pripevnite na stojan 

pomocou držiaka a svorky. 

3. Vodivostnú sondu ponorte do destilovanej vody v kadičke 

a pripevnite ju na stojan pomocou držiaka na skúmavky. 

4. Elektromagnetickú miešačku nastavte na nízke otáčky (do 

10 ot./min.) a zapnite miešanie. 

5. Čas merania nastavte minimálne na 10 minút (ak nie ste 

obmedzení časom, môžete nastaviť na 20 minút). Ak to 

vaše zariadenie umožňuje, vzorkovaciu frekvenciu zberu 

dát nastavte na hodnotu 1 Hz. 

6. V osobitnej kadičke zmiešajte 50 cm3 roztoku vaječného 

bielka s 50 cm3 roztoku NaCl. 

7. Spustite zaznamenávanie a zároveň do lievika cez stopku nalejte pripravenú zmes vaječného bielka a NaCl. Objem 

naliateho roztoku voľte podľa veľkosti lievika tak, aby bol lievik roztokom naplnený približne do polovice. 

8. Po skončení merania uložte získané dáta (graf). 

Ak máte dostatok času, uskutočnite aj nasledujúce kvalitatívne analýzy: 

9. Pipetou odoberte do skúmaviek z roztoku v kadičke 2 vzorky, každú s objemom približne 1 cm3. Do jednej vzorky 

postupne prikvapkávajte roztok AgNO3 a pozorujte zmeny. Do druhej odobratej vzorky pridajte 1 cm3 NaOH a po 

kvapkách pridávajte roztok CuSO4 do slabomodrého sfarbenia. V prípade pozitívnej dôkazovej reakcie budete po 

chvíli pozorovať farebnú zmenu. 

10. Rovnakým spôsobom odoberte 2 vzorky aj z roztoku v lieviku a uskutočnite s nimi rovnaké reakcie ako v bode 9. 
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VYHODNOTENIE VÝSLEDKOV 

Úloha 4. Ako sa menila elektrická vodivosť meraného roztoku? 

.....................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 

Úloha 5. Prítomnosť ktorej látky spôsobila túto zmenu? 

..................................................................................................................................................................................................... 

Úloha 6. V prípade, že ste po skončení merania realizovali aj kvalitatívne analýzy (bod 9 a 10 v postupe), ich výsledky 

zaznamenajte do tejto tabuľky: 

 Vzorka 1: 
reakcia s AgNO3 

Vzorka 2: 
reakcia s NaOH a CuSO4 

vzorky odobraté z kadičky 
 
 

  

vzorky odobraté z lievika 
 
 

  

Úloha 7. Vysvetlite výsledky zaznamenané v tabuľke v úlohe č. 6. 

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 

Úloha 8. Napíšte chemickú rovnicu reakcie AgNO3 s NaCl. 

..................................................................................................................................................................................................... 

AK VÁM EŠTE ZOSTAL ČAS 

Úloha 9. Na internete vyhľadajte, aké chemické zloženie má celofán a ako sa vyrába. 

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 
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HODNOTENIE 

Úloha 10. Vyplňte nasledujúcu tabuľku. 

3 veci, ktoré som sa dnes naučil. 
 

 

 

2 veci, ktoré považujem za zaujímavé. 
 

 

1 otázka, ktorú mám k tejto téme. 
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PRACOVNÝ LIST:  SACHARIDY 

 

 Sú známe aj pod starším názvom uhľohydráty alebo karbohydráty. Pozrite si pozornejšie tento názov. Skladá sa 

z dvoch častí - uhľo/karbo, čo znamená uhlík a hydráty, čo prezrádza 

súvislosť s vodou. A keďže voda pozostáva z dvoch prvkov - vodíka 

a kyslíka, môžeme tvrdiť, že sacharidy sú organické látky, ktorých 

molekuly sa skladajú z uhlíka, vodíka a kyslíka. Existuje veľa rôznych sacharidov, ale všetky majú 

rovnaký všeobecný vzorec - Cn(H2O)n, ktorý nám prezrádza, koľko atómov uhlíka, vodíka a kyslíka obsahujú. Počty atómov 

uhlíka a molekúl vody v molekule sacharidu určuje hodnota n ( 3n ), ktorú môžeme meniť. Látkové množstvá zastúpeného 

uhlíka a vody sú však v sacharidoch vždy rovnaké. Ak napríklad zvolíme n=6, dostaneme vzorec glukózy C6(H2O)6 známej skôr 

molekulovým vzorcom v tvare C6H12O6. V definícii sacharidov sa tieto látky zaraďujú medzi polyhydroxyaldehydy či 

polyhydroxyketóny. 

Úloha 1. Vo vzorcoch glukózy a fruktózy zakrúžkujte a pomenujte všetky funkčné skupiny. Prečo sa sacharidy považujú za  

polyhydroxyaldehydy či polyhydroxyketóny? 

            glukóza                 fruktóza 

    

 

    

  

 

 

 

Odpoveď:.................................................................................................................................................................................... 

   

 Glukóza aj fruktóza patria do skupiny tzv. monosacharidov. Ide o najjednoduchšie sacharidy, ktoré môžu vo svojich 

molekulách obsahovať 3 a viac uhlíkov. Podľa toho ich nazývame triózy, tetrózy... Ak obsahujú aldehydickú skupinu, 

nazývame ich aldózy a keď ketoskupinu, tak sú ketózy. Spojením týchto názvov vzniká označenie glukózy ako aldohexózy 

a fruktózy ako ketohexózy. Analogicky postupujte pri vytváraní názvov skupín pre nižšie uvedené vzorce sacharidov. 

Úloha 2. Analyzujte zloženie molekúl sacharidov, očíslujte atómy uhlíka a určte hlavnú funkčnú skupinu. Ku každému vzorcu 

sacharidu zapíšte, do akej skupiny patrí. 

a.      b.     c.     d.     

  

 

 

 

 

 

   psikóza                          erytróza                                    ribulóza                                galaktóza 

a. ................................      b.     ................................      c.    ................................        d.     ................................  

Funkčná skupina 
Počet 

vzorec názov 

   

   

Funkčná skupina 
Počet 

vzorec názov 

   

   

zahrievanie 

SACHARIDY  

C

C

C

CH2 OH

OH H
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H OH

C O
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H OH
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    Všeobecný vzorec C6H12O6 môžu mať aj ďalšie sacharidy ako je napríklad molekula fruktózy, ktorej acyklický vzorec 

je nakreslený v úlohe 1. Napriek zhodnému molekulovému vzorcu majú tieto dve zlúčeniny (glukóza a fruktóza) odlišné 

vlastnosti. Tomuto javu hovoríme izoméria. Môžeme povedať, že glukóza a fruktóza sú izoméry.  

 V molekulách monosacharidov nachádzame viacero atómov uhlíka, ktoré majú na každej zo svojich štyroch väzieb 

naviazaný iný substituent. Takýto atóm nazývame chirálny alebo asymetrický (C*). Jeho 

prítomnosť v molekule umožňuje vytvárať 2 stereoizoméry nazývané enantioméry. Sú to 

molekuly so zrkadlovou symetriou, zhodné, resp. odlišné do takej miery ako sa líšia pravá 

a ľavá dlaň. V prírode sa nachádza vždy iba jedna z nich (tá, ktorá zapadá k enzýmu 

zodpovednému za metabolizmus). Počet všetkých stereoizomérov, ktoré môže molekula 

sacharidu vytvoriť sa dá vypočítať vzorcom 2n, kde n je počet chirálnych atómov uhlíka.  

Úloha 3. Vyznačte vo vzorcoch nasledujúcich monosacharidov chirálne atómy uhlíka hviezdičkou. Preškrtnite nehodiace sa 

tvrdenie o type monosacharidu, určte počet chirálnych atómov uhlíka a vypočítajte počet stereoizomérov 

monosacharidu. Porovnajte počet stereoizomérov u aldóz a ketóz s rovnakým počtom uhlíkov a zdôvodnite. 

              xylóza           xylulóza   

  aldóza/ketóza      aldóza/ketóza 

  počet atómov uhlíka: ..........................   počet atómov uhlíka: .......................... 

  počet chirálnych atómov uhlíka: .........    počet chirálnych atómov uhlíka: ........ 

  počet strereoizomérov:    ..........................    počet strereoizomérov:    .......................... 

                  

Zdôvodnenie:............................................................................................................................................................................ 

 

 Sacharidy sú látky, ktorým sa pripisuje optická aktivita, schopnosť látok otáčať rovinou polarizovaného svetla. Ak 

opticky aktívna látka otáča rovinu polarizovaného svetla doľava, označuje sa táto skutočnosť pred jej názvom znamienkom 

mínus   (-), ak doprava, znamienkom plus (+). Molekuly 2 enantiomérov sa líšia iba tým, v akom smere otáčajú touto rovinou- 

jeden z nich ju otáča doľava a druhý o ten istý uhol doprava. Z tohto dôvodu ak vytvoríme ekvimolárnu (pomer látkových 

množstiev je 1:1) zmes 2 enantiomérov, dostane opticky neaktívnu, tzv. racemickú zmes. 

           Pravotočivosť a ľavotočivosť nesúvisia s D a L radom sacharidov! 

 

Úloha 4. Najjednoduchšou aldózou je glyceraldehyd. Práve jeho štruktúra je základom pre zaradenie sacharidu do D alebo 

L radu. Pozorne si prezrite vzorce D- aj L-glyceraldehydu, dopíšte chýbajúce údaje do nedokončených viet 

a sformulujte pravidlo, podľa ktorého sa sacharidy zaraďujú do príslušného radu.  

Číslom 1 je označený .................... atóm uhlíka. 

V glyceraldehyde sú ...... atómy uhlíka. 

Chirálny atóm uhlíka s najvyšším lokantom (posledný) má číslo........ 

Hydroxylová skupina OH sa na poslednom chirálnom atóme uhlíka  

nachádza: v L-glyceraldehyde ......................... 

          v D-glyceraldehyde .........................                         L-glyceraldehyd   D-glyceralehyd 

Pravidlo: Zaradenie do D alebo L radu sacharidov zohľadňuje poloha ......... skupiny na poslednom ................ atóme uhlíka. 

Ak sa skupina nachádza vpravo, sacharid zaradíme do ....... radu, ak ...................., tak ho zaradíme do ....... radu. 

Úloha 5. Nasledujúce vzorce sacharidov rozdeľte podľa príslušnosti do D alebo L radu. 
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a.                             b.                                  c.                           d.                              e.                                f. 

 

 

 

    

D-rad ............................................... L-rad  ........................................... 

 

 Vďaka prítomnosti reaktívnej karbonylovej skupiny a tiež skupiny hydroxylovej v molekulách monosacharidov je 

možná vnútromolekulová adícia vodíka na karbonylovú skupinu, pričom vzniká poloacetál. Túto reakciu už poznáte z učiva 

o aldehydoch a ketónoch. V nasledujúcej schéme sú vyznačené rovnakou farbou časti vzorcov glukózy, ktoré spolu súvisia. 

Pokúste sa na ich základe doplniť text v nasledujúcej úlohe.  

Úloha 6. Pomocou schémy popisujúcej odvodenie cyklickej formy D-glukózy doplňte výrazy hydroxylová skupina , α, β, L, D,  

pod, nad, Haworthov, vodíka, poloacetálový hydroxyl, chirálneho, anoméry, pyranózový do nasledujúceho textu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozrite si krátke animácie, ktoré približujú tento proces na: 

http://www.studiumbiochemie.cz/organika3.html 

                

 Aldehydy a ketóny sú skupinou derivátov uhľovodíkov, ktoré majú redoxné vlastnosti. Využite tieto vedomosti pri 

riešení ďalšej úlohy.  

Úloha 7. V laboratóriu žiaci uskutočnili chemický pokus podľa vypracovaného postupu. Výsledky a priebeh pokusu 

znázorňujú obrázky. Analyzujte získané výsledky a odpovedzte na otázky. 

Pri tvorbe cyklickej formy monosacharidu dochádza 

k adícii atómu ............ hydroxylovej skupiny  

posledného .................... atómu uhlíka na  atóm 

kyslíka karbonylovej skupiny. Vzniká ...................... 

...................... Pôvodný karbonylový atóm uhlíka sa 

stáva novým chirálnym centrom, na ktorom môžu 

vzniknúť dva izoméry, tzv. ........................ Ak je 

poloacetál na rovnakej strane ako bola 

........................ ......................... na poslednom 

chirálnom atóme uhlíka, hovoríme o ......-anomére, 

ak je na strane opačnej, potom ide o ......- anomér. 

Pri prepise polocyklického Tollensovho vzorca na 

cyklický .................. .................  sa substituenty 

zapísané vpravo znázorňujú .......... rovinu cyklu 

a zapísané vľavo zasa ........... rovinu cyklu. Pri 

monosacharidoch ...... -radu sa skupina primárneho 

hydroxylu- CH2OH zapisuje nad a pri 

monosacharidoch ........ -radu pod rovinu cyklu. 

Cyklus glukózy nazývame .......................... 
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Postup: Pripravte si štyri skúmavky a označte ich číslami 1-4. Do skúmaviek nalejte postupne 2 cm3 roztoku fruktózy, 

glukózy, sacharózy a maltózy (pozri obrázok). Z pripraveného roztoku Fehlingovho činidla pridajte do každej skúmavky 

4 cm3 a vložte ich do  vodného kúpeľa. Pozorujte zmeny v skúmavkách. 

 

1. fruktóza 

2. glukóza 

3. sacharóza 

4. maltóza 

 

             + 

 

Výsledkom žiackeho pokusu bolo dosiahnutie farebnej zmeny v troch skúmavkách. V jednej zo štyroch vzoriek však k 

viditeľným zmenám nedošlo.  

        Princíp Fehlingovej skúšky:   

a) Rozhodnite, k akým typom reakcií môžeme zaradiť princíp Fehlingovej skúšky ak viete, že produktom reakcie je tuhý 

oxid meďný.  ............................................................................................ 

b) V reakcii dochádza k zmene oxidačného čísla atómu uhlíka v charakteristickej skupine. Nájdite a do chemickej 

rovnice zapíšte oxidačné čísla ďalšieho atómu prvku, ktorý sa vyznačuje rovnakou vlastnosťou. 

Ako nazývame takéto chemické reakcie? ................................................ 

c) Zakreslite v chemickej rovnici redoxné páry a zapíšte polreakcie oxidácie a redukcie.    

Odpoveď: ............. R-CHO + 2Cu(OH)2                   R-COOH + Cu2O + 2H2O.................................... 

polreakcia oxidácie:  ...............................................................................................................  

polreakcia redukcie:  ............................................................................................................... 

redukovadlom je  ...................................................., oxidovadlom je ............................................................. 

d) Čo dokazuje farebná zmena zaznamenaná v troch skúmavkách? Akú úlohu tu zohral sacharid? 

........................................................................................................................................................................................ 

e) Do akej skupiny sacharidov (podľa počtu monosacharidových jednotiek) patria cukry použité v tomto pokuse? 

- glukóza (2) patrí k .....................................  - fruktóza (1) patrí k ...................................... 

- sacharóza (3) patrí k ..................................  - maltóza (4) patrí k ....................................... 

f) Priraďte k jednotlivým sacharidom ich cyklické vzorce (použi čísla, ktorými boli očíslované ich skúmavky v pokuse) 

a vyznačte v ich štruktúre tú časť, ktorá je zodpovedná za pozitívny priebeh Fehlingovho testu. 

 

     

 

   

  

 

g) Ako nazývame vyznačenú časť vzorcov?......................................................................................................................... 

h) Doplňte do obrázka (pod postupom)  názvy sacharidov tak, aby správne znázorňovali dosiahnuté výsledky. 

i) Prečo nenastala rovnaká farebná zmena aj v štvrtej skúmavke?........................................................................ 
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PRE ŠIKOVNÉ HLAVIČKY ☺  

Úloha 8. Redoxné vlastnosti monosacharidov overené pokusom zapíšte chemickými rovnicami. Produkty aj reaktanty 

reakcií pomenujte. 

a)  

  

   

     

 

 

             

        

 

 

 

 

      

b) 

 

         Na oxidáciu sacharidov používame oxidačné činidlá. Pri oxidácii aldehydovej skupiny –CHO sa bežne používa brómová 

voda. Ak ju použijete v snahe oxidovať ketózy, reakcia neprebehne. Vieme, že riadenou oxidáciou aldehydov môžeme 

pripraviť karboxylové kyseliny. Môžu oxidovať aj ketóny? Odpoveď znie: áno. Na oxidáciu ketónov však potrebujeme 

extrémnejšie podmienky, silnejšie oxidačné činidlá. Výsledkom je štiepenie uhľovodíkového reťazca ketónov.  

Na oxidáciu fruktózy sa používa kyselina dusičná. Dochádza k rozštiepeniu reťazca ketózy medzi 2. a 3. uhlíkom a následnej 

oxidácii jej uhlíkových koncov.  To je dôvod, prečo pri oxidácii fruktózy vznikajú dva produkty s nižším počtom uhlíkov ako 

mal pôvodný sacharid. Oxidáciou atómu uhlíka pôvodnej karbonylovej skupiny fruktózy vzniká z jedného zvyšku po 

rozštiepení monokarboxylová kyselina.  Druhý zvyšok sa oxiduje na oboch krajných uhlíkoch, vzniká dikarboxylová kyselina.  

 

  

 

            

 

             +   
            

     

 

 

Domáca úloha 

 Glukóza je významný zdroj energie pre živé organizmy. Jednou z možností ako rozložiť glukózu je jej fermentácia 

(kvasenie). Pri tomto chemickom deji sú potrebné mikroorganizmy ako sú baktérie a kvasinky. Ak fermentáciu umožnia 

kvasinky alkoholového kvasenia, produktom je etanol. V prípade, že fermentáciu uskutočňujú baktérie mliečneho kvasenia, 

produktom je kyselina mliečna. Tieto chemické deje sa využívajú aj v potravinárstve na výrobu alkoholu, kvasenej kapusty, 

C

C

C

CH2 OH

OH H

H OH

H OH

C O

CH2 OH

   

redukcia oxidácia,HNO3 

........................

.                                                                                                        
........................

.                                                                                                        

........................

.                                                                                                        

  

 
 

..........................

...                                  

redukcia .......................

.                                                                                                        

......................                                                                                                       

  

.........................                                                                                                       

  

C

C

C

C

C

CH2 OH

O

H OH

OH H

H OH

H OH

H

860



 

 

jogurtov alebo kvasených uhoriek.  A to nie je všetko. Kyselina mliečna sa tvorí aj v našich svaloch pri intenzívnej svalovej 

práci. Vtedy naše svaly potrebujú veľa energie z glukózy, ktorú nachádzajú v glykogéne, polysacharide, vystavanom 

z glukózy.  

Úloha 9. Napíšte rovnice alkoholového a mliečneho  kvasenia glukózy. 

alkoholové kvasenie glukózy: .................................................................................................................................. 

mliečne kvasenie glukózy:.........................................................................................................................................  
C

O

CHCH3

OH OH

kyselina mliečna 
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PRACOVNÝ LIST:  LIPIDY 
 

Zdravé tuky? 

Počas mnohých rokov si ľudia tvrdohlavo mysleli, že tuky sú pre telo zlé a preto sa ich snažili zo stravy 

vynechať. Napriek tomu sa nestali zdravšími.  Možno preto, lebo sa okrem tých nezdravých tukov zbavili aj  tých zdravých. 

Pre ľudské zdravie majú obrovský význam mononenasýtené aj polynenasýtené mastné kyseliny. Mnohé z nich sú 

esenciálne.  Do tejto kategórie radíme aj známe omega-3, omega-6 a omega-9 mastné kyseliny. Tie nájdeme v rastlinných 

olejoch, ale aj v rybom tuku. V poslednej dobe ich radíme k vitamínom F (fatty). 

Čo sú to často spomínané omega-3 (-3) či omega-6 (-6) mastné kyseliny? 

Nájdeme v štruktúre týchto látok odpovede na otázku, či sú tuky zdravé? 

Úloha 1. Lipidy sú estery vyšších karboxylových kyselín a alkoholov. V nasledujúcich úlohách sa sústredíme na štruktúru 

tých karboxylových kyselín, ktoré sú súčasťou tukov – ich štruktúra má zvyčajne vplyv na funkciu lipidu v živých 

organizmoch. 

a. Priraďte názvy karboxylových kyselín k vzorcom a rozdeľte ich na nasýtené, mononenasýtené 

a polynenasýtené. 

  

 

 

 

 

b. Vyššie mastné kyseliny v svojich molekulách obsahujú zvyčajne určitý počet atómov uhlíka a typ reťazca. 

Vyberte vzorce kyselín, ktoré môžu byť súčasťou tukov a vytvorte pravdivé tvrdenie výberom správneho 

slova. 

 

   

 

 
Vyššie mastné kyseliny v svojich molekulách obsahujú zvyčajne párny/nepárny počet atómov uhlíka 

a lineárny/rozvetvený typ reťazca. 

c. Omega-3 mastné kyseliny hrajú dôležitú úlohu pri správnej tvorbe bunkových membrán a ovplyvňujú 

mnohé metabolické procesy v našom tele. Vysvetlite na základe znázorneného číslovania reťazca 

(e)ikozapentaénovej kyseliny, čo znamená z pohľadu štruktúry označenie  omega-3 nenasýtená kyselina 

    

  Vysvetlenie: ..................................................................................................................................................... 

palmitová k. 

stearová k. 

olejová k. 

linolová k. 

linolenová k. nasýtená k. 

mononenasýtená k. 

polynenasýtená k. 
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d. Omega-3 mastné kyseliny patria medzi esenciálne mastné kyseliny, čo znamená, že si ich naše telo nevie 

vyrobiť. Preto je dôležité zabezpečiť ich dostatočný príjem v strave, najmä kvôli ich pozitívnym účinkom 

na správne fungovanie viacerých orgánov. Vyberte z ponuky kyselín tie, ktoré považujeme za esenciálne. 

    

  

e. Počet nenasýtených väzieb a dĺžka reťazca mastných kyselín podmieňujú teplotu topenia. Zoraďte 

nasledujúce kyseliny podľa rastúcej teploty topenia (1 priraďte mastnej kyseline s najnižšou teplotou 

topenia) a následne vytvorte pravdivé tvrdenie výberom správneho slova.. 

       

 Čím je reťazec kratší/dlhší a čím menej/viac nenasýtených väzieb sa nachádza v molekule mastnej kyseliny, tým je 

teplota topenia nižšia/vyššia. 

f. Rovnako ako mnoho biomolekúl, aj mastné kyseliny, v ktorých  je prítomná dvojitá väzba, tvoria izoméry. 

Vyberte z dvojice tú kyselinu, ktorá sa prirodzene nachádza v rastlinných olejoch. O aký typ izomérie ide? 

     

  Typ izomérie: ............................................................................. 

Úloha 2. Triacylglyceroly (v medicíne používaný názov triglyceridy) sú lipidy, ktoré sa 

nachádzajú v živočíšnych tkanivách (zásobný tuk)  a rastlinných pletivách 

(plodoch a semenách).  

a. Vyznačte v molekule triacylglycerolu esterové väzby. 

 

b. Pri trávený tukov v organizme dochádza k štiepeniu esterových väzieb acylglycerolov pomocou enzýmov. 

Nasledujúca schéma znázorňuje tento dej. Vpíšte do okienok správne pojmy z ponuky. (Pozor! Jeden 

pojem je navyše.) 

         

 

 

 

 

 

   voda 

  

HYDROLÝZA 

PRODUKTY 

REAKTANTY 

DIACYLGLYCEROL 

TRIACYLGLYCEROL 

MASTNÁ KYSELINA 

DEHYDRATÁCIA 
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Úloha 3. Nežiaducou vlastnosťou tukov je ich tuchnutie na vzduchu, čo sa prejavuje ich žltnutím. Oleje sa zase vyznačujú 

malou stálosťou, trvanlivosťou. Spojte správne čiarami pojmy, opis deja a zápis deja. 

 

 

 

 

 

 

 

Úloha 4. Tuky a oleje sú základnými surovinami v procese výroby mydla. Z chemického hľadiska ide o alkalickú hydrolýzu – 

štiepenie esterových väzieb roztokom hydroxidu sodného alebo draselného. Doplňte produkt opisovaného deja, 

produkt pomenujte. 

                

Úloha 5. V laboratóriu žiaci skúmali rozpustnosť lipidov v rôznych rozpúšťadlách. Do dvoch skúmaviek dali rovnaké 

množstvo oleja. Do prvej skúmavky pridali vodu, do druhej chloroform. Skúmavky dôkladne pretrepali a nechali 

stáť asi minútu. Obrázok znázorňuje výsledok pokusu. Označte skúmavku, v ktorej je voda a v ktorej je 

chloroform. Vysvetlite. 

Vysvetlenie: ______________________________________________________ 

      _______________________________________________________________ 

      _______________________________________________________________ 

Úloha 6. V ďalšom pokuse žiaci skúmali pracie účinky mydla v rôznom type vôd. Do troch skúmaviek naliali rovnaké 

množstvá pitnej, destilovanej a minerálnej vody – obrázok (a). Do každej skúmavky pridali rovnako hobliniek 

mydla. Skúmavky pretrepali. Výsledok pokusu znázorňuje obrázok (b). Určte, v ktorej skúmavke A, B, či C je pitná 

voda, v ktorej destilovaná voda a minerálna voda. Zdôvodnite. 

   

Zdôvodnenie: .............................................................................................................................................................................. 

STUŽOVANIE TUKOV 

ŽLTNUTIE TUKOV Katalyzovaná hydrogenácia = 

adícia vodíka 

Oxidácia na dvojitých 

väzbách, štiepenie reťazca 

Pitná voda   ............. 

Destilovaná voda ............ 

Minerálna voda   ............ 

3 NaOH 
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a. Okrem peny v skúmavkách, žiaci pozorovali aj vznik bielych vločiek (zrazeniny), ktoré sa po čase usadili na 

dne skúmaviek. Vyberte, ktoré z molekúl môžu predstavovať bielu zrazeninu v pokuse: 

  

         

 

Úloha 7. Na obrázkoch sú znázornené vzorce štyroch látok zo skupiny acylglycerolov, voskov, sterolov a fosfolipidov. 

Analyzujte ich štruktúru a priraďte im správny názov skupiny látok, ku ktorým patria.  

                            

                                     

Úloha 8. Karnaubský vosk, ktorý tvorí povrch brazílskej palmy sa používa na tvrdé, vysoko lesklé povrchové úpravy podláh, 

lodí a automobilov. Napíšte štruktúru jednej molekuly karnaubského vosku, ak viete, že ju tvorí nerozvetvená 

nasýtená 32 uhlíková karboxylová kyselina a 34 uhlíkový alkohol s priamym reťazcom. 

 

 

Úloha 9. Fosfolipidy a glykolipidy sú súčasťou bunkových membrán. Obsahujú polárne a nepolárne časti, preto vo vodnom 

prostredí vytvárajú zoskupenia, napr. fosfolipidové dvojvrstvy. Priraďte k jednotlivým častiam fosfolipidovej 

dvojvrstvy správne číslo pojmu. 

 

 

Úloha 10. Na záver odpovedzte na otázky a získajte tak spätnú väzbu o vedomostiach a zručnostiach, ktoré ste riešením 

pracovného listu nadobudli – vyplňte sebahodnotiacu kartu. 

ACYLGLYCEROL 

VOSK 

STEROL 

FOSFOLIPID 

1 cholesterol 

2 fosfolipid 3 bielkovina 

4 hydrofóbna časť 5 hydrofilná časť 
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 samostatne s malou 
pomocou 

s výraznou 
pomocou 

Viem opísať  vzťahy medzi štruktúrou lipidov a ich vlastnosťami.    

Viem porovnať vlastnosti lipidov s nasýtenými a nenasýtenými 
karboxylovými kyselinami. 

   

Viem vyznačiť esterové väzby vo vzorci acylglycerolu.    

Viem rozlíšiť deje žltnutie tukov a stužovanie tukov na základe opisu 
podstaty chemického deja a zapísanej schémy deja. 

   

Viem opísať reaktanty a produkty hydrolýzy acylglycerolov.    

Viem napísať a pomenovať produkty reakcie zmydeľňovania lipidu 
hydroxidom sodným. 

   

Viem napísať  vzorec vosku na základe opisu karboxylovej kyseliny 
a alkoholu. 

   

Viem vysvetliť rozpustnosť lipidov vo vode a chloroforme.    

Viem vysvetliť podstatu správania sa mydla v tvrdej a mäkkej vode.    

Viem rozlíšiť štruktúrne vzorce acylglycerolu, vosku, fosfolipidu a sterolu.    

Viem opísať zloženie biomembrán.    
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PRACOVNÝ LIST:  AMINOKYSELINOVÉ  SKLADAČKY 
Všetci viete, že bielkoviny (proteíny) sú základnou a nevyhnutnou zložkou živej hmoty a ich základnými komponentami 

sú aminokyseliny. V organizmoch plnia rozličné funkcie, ktoré bezprostredne súvisia s ich zložením a štruktúrou. 

V tejto aktivite sa budete „hrať“ s aminokyselinami a peptidmi. Síce iba na papieri, ale o to zreteľnejšie budú pri tom 

„viditeľné“ ich štruktúrne črty a niektoré ich základné funkcie a úlohy v organizme. 

 

Na úvod si precvičte vaše základné vedomosti o aminokyselinách. 

Úloha 1. Medzi aké deriváty karboxylových kyselín zaraďujeme aminokyseliny? Vysvetlite. 

.....................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................... 

Úloha 2. Ktoré základné funkčné skupiny obsahuje každá proteinogénna aminokyselina? Na ktorú časť molekuly 

aminokyseliny sú naviazané? 

..................................................................................................................................................................................................... 

Aj keď proteinogénne aminokyseliny majú určité spoločné črty, jedna z aminokyselín výrazne vyčnieva. Technicky totiž 

nie je aminokyselinou ale iminokyselinou. 

Úloha 3. Prezrite si štruktúry všetkých proteinogénnych aminokyselín (napríklad v učebnici) a rozhodnite, ktorá z nich je 

technicky iminokyselinou? Vysvetlite svoje tvrdenie. 

.....................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 

Na štruktúre kolagénu, fibrilárnej bielkoviny s nepostrádateľnou stavebnou funkciou, sa podieľa asi 30 % zvyškov prolínu. 

V skutočnosti však nejde o „čistý“ prolín ale o jeho dva hydroxyderiváty: 3-hydroxyprolín a 4-hydroxyprolín, ktoré výrazne 

zvyšujú pevnosť kolagénu. Naviazanie hydroxyskupín na prolylové zvyšky katalyzuje enzým prolylhydroxyláza, ktorý ako 

kofaktor (nebielkovinovú zložku) využíva známu kyselinu askorbovú - vitamín C. Nedostatok vitamínu C sa prejavuje syntézou 

nedostatočne pevného kolagénu, čo poznáme najmä z minulosti ako ochorenie skorbut. 

Úloha 4. Napíšte štruktúrne vzorce 3-hydroxyprolínu a 4-hydroxyprolínu, ktoré sú nevyhnutnou súčasťou kolagénu. 

 

 

..................................................................................................................................................................................................... 
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Úloha 5. Ktoré proteinogénne aminokyseliny obsahujú okrem prvkov C, H, O a N aj iný prvok? Ktorý prvok to je? 

..................................................................................................................................................................................................... 

Práve jedna z aminokyselín z predchádzajúcej úlohy sa výraznou mierou podieľa na stabilizácii štruktúry bielkovín, 

pretože vytvára špeciálny druh kovalentnej väzby, ktorá sa okrem peptidovej väzby ako jediná môže podieľať na 

kovalentnom spojení dvoch aminokyselinových zvyškov. Ide však o spojenie prostredníctvom špecifických funkčných skupín 

na bočných reťazcoch dvoch rovnakých aminokyselinových zvyškov 

Úloha 6. Ktorá aminokyselina má schopnosť vytvárať takéto kovalentné väzby? Napíšte jej štruktúrny vzorec. Ako tieto 

väzby nazývame? 

 

 

..................................................................................................................................................................................................... 

Peptidy vznikajú reakciou medzi karboxylovou skupinou jednej aminokyseliny a aminoskupinou inej aminokyseliny. 

Amidovú väzbu, ktorá týmto spôsobom vznikne nazývame peptidová väzba. 

Úloha 7. Napíšte chemickú rovnicu vzniku dipeptidu tvoreného alanínom a fenylalanínom. Vyznačte peptidovú väzbu. 

 

 

..................................................................................................................................................................................................... 

Úloha 8. Koľko molekúl vody sa uvoľní pri vzniku polypeptidu skladajúceho sa z 1000 aminokyselinových zvyškov. 

Zdôvodnite svoju odpoveď. 

..................................................................................................................................................................................................... 

Úloha 9. Napíšte štruktúrny vzorec tripeptidu s touto sekvenciou aminokyselín: glutamát – cysteín – glycín. 
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Takúto sekvenciu aminokyselín má štruktúra reálneho tripeptidu, ktorý sa nazýva glutatión (GSH). Je významným 

antioxidantom pôsobiacim v bunkách rastlín, živočíchov, húb a aj niektorých baktérií. Jeho štruktúra sa však v skutočnosti 

mierne odlišuje od tej, ktorú ste uviedli v predchádzajúcej odpovedi. Sekvencia aminokyselín je síce rovnaká, ale v glutatióne 

sa glutamát s cysteínom v skutočnosti viaže netypicky, prostredníctvom svojej -karboxylovej skupiny (karboxylovej skupiny 

na bočnom reťazci). 

Úloha 10. Napíšte štruktúrny vzorec glutatiónu, ak zohľadníte jeho štruktúrne črty opísané v predchádzajúcom texte. 

 

 

 

..................................................................................................................................................................................................... 

 

Medzi peptidy patria aj dva významné hormóny oxytocín a vazopresín, ktoré sú produkované hypotalamom a následne 

uskladňované v zadnom laloku hypofýzy (neurohypofýze). Oba hormóny sa v organizme podieľajú na regulácii rozličných 

procesov. Oxytocín vyvoláva sťahy hladkého svalstva maternice pri pôrode, a tiež sťahy buniek mliečnej žľazy, čím umožňuje 

vypudzovanie mlieka pri dojčení. Na druhej strane, vazopresín (nazývaný aj adiuretín alebo antidiuretický hormón) 

podmieňuje spätné vstrebávanie vody v obličkách, čím sa podieľa na regulácii objemu telesných tekutín. Jeho pomenovanie 

je odvodené od jeho schopnosti zvyšovať krvný tlak stiahnutím hladkého svalstva ciev. 

Úloha 11. V  štruktúrnom vzorci oxytocínu zakrúžkujte aminokyselinové zvyšky tyrozínu a asparagínu. Vyznačte aj disulfidovú 

väzbu. 
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Napriek tomu, že oba hormóny majú úplne odlišné fyziologické funkcie, ich chemická štruktúra je veľmi podobná. Sú to 

nonapeptidy, t.j. peptidy zložené z deviatich aminokyselinových zvyškov. ktoré sa navzájom líšia len dvomi z nich. Tento 

drobný štruktúrny rozdiel však vedie k úplne odlišnej biologickej funkcii obidvoch látok. 

Úloha 12. Porovnajte štruktúru oboch hormónov a zakrúžkujte aminokyselinové zvyšky, ktorými sa oba nonapeptidy odlišujú. 

Pomenujte rozdielne aminokyselinové zvyšky. 

  

 

HODNOTENIE 

Úloha 13. Vyplňte nasledujúcu tabuľku. 

3 veci, ktoré som sa dnes naučil. 
 

 

 

2 veci, ktoré považujem za zaujímavé. 
 

 

1 otázka, ktorú mám k tejto téme. 
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PRACOVNÝ LIST:  BIELKOVINY 
 

Úlohy pracovného listu, ktorý držíte v rukách vám pomôžu objaviť súvislosti medzi štruktúrou aminokyselín, ich 

vlastnosťami a funkciou bielkovín v našom organizme. Pozorne čítajte zadania úloh, prepájajte vedomosti o kyselinách, 

zásadách, chemických väzbách, optickej izomérii či chemických reakciách. Na prehľadné zaznamenávanie riešení neváhajte 

použiť farebné ceruzy a perá.  

Úloha 1. Vyznačte vo vzorci aminokyseliny charakteristické skupiny a pomenujte ich, 

a. priraďte vyznačeným skupinám ich acidobázický charakter a zdôvodnite, 

Zdôvodnenie: ..................................................................................................................... 

b. vyznačte v molekule aminokyseliny chirálne atómy uhlíka. O aký typ izomérie ide? 

Typ izomérie: ......................................................................................... 

Všetky prírodné aminokyseliny (okrem pár výnimiek) majú aminoskupinu naviazanú na -uhlíku. Tento atóm je chirálne 

centrum, a preto sú aminokyseliny opticky aktívne látky. Aminokyseliny podobne ako sacharidy môžeme podľa ich 

konfigurácie rozdeliť do D a L radu. Podľa dohody sa príslušnosť aminokyseliny do radu odvodzuje od štruktúry serínu 

(štruktúrna podobnosť s glyceraldehydom). 

Úloha 2. K napísanej molekule serínu napíšte jeho opticky izomér a určte príslušnosť k D a L radu. 

 

 

 

 

 

          ......-serín                    .....-serín 

a. Konfiguráciu ktorého radu majú proteínogénne aminokyseliny živočíšneho tela? .......................................... 

Úloha 3. Číslami 1 – 6 sú označené štruktúrne vzorce aminokyselín.  

 

 

 

 

 

a. vyberte z nich tie, ktoré nepatria k proteínogénnym aminokyselinám živočíšneho tela a zdôvodnite,   

 ....................................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................................... 

b. roztrieďte proteínogénne aminokyseliny na kyslé, zásadité a neutrálne, 

kyslé:.................................................zásadité:.......................................neutrálne:...................................................... 
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  Ak dáme aminokyselinu do roztoku, v dôsledku prítomnosti aminoskupiny a karboxylovej skupiny môžu 

pôsobiť aj ako kyseliny aj ako zásady (amfolyty). Každá z nich má špecifické pH tzv. pI (izoelektrický bod), pri ktorom 

existuje v roztoku vo forme amfiónu (obojaký ión, zwiterion, betaínová forma). V tejto podobe existuje molekula 

aminokyseliny ako elektroneutrálna, pomer kladného a záporného iónu je 1:1. Hodnota pI závisí od pH prostredia ale aj od 

postranného reťazca aminokyseliny. 

Úloha 4. Doplňte reakčné schémy, aby vyjadrovali princíp protolytickej reakcie aminokyseliny leucínu v kyslom a zásaditom 

prostredí. 

 

 

                                                                                                             

 

 

Úloha 5. Hodnota pI alanínu je 6,0. Napíšte jeho štruktúrny vzorec pri tomto pH.  

a. Vo forme akého iónu bude alanín, ak ho dáme do kyslejšieho roztoku         

(pH˂ 6)?   ...................................................................................................... 

                     

b. Vo forme akého iónu bude alanín, ak ho dáme do zásaditejšieho roztoku 

(pH˃ 6)?   ..................................................................................................... 

    

 Elektroforéza patrí medzi separačné metódy založené na oddeľovaní látok existujúcich vo forme iónov.  Nositeľmi 

elektrického náboja sú tiež amfolyty, medzi ktoré patria aj aminokyseliny. Iónová forma aminokyselín je možná vďaka ich 

vnútornej disociácii a závisí od pH prostredia. Aminokyseliny sú stavebné jednotky bielkovín, a preto sa bielkoviny tiež 

správajú ako amfolyty. Ich makromolekuly tvoria koloidné roztoky a elektroforéza sa často používa na ich oddelenie.  

Úloha 6. V nasledujúcom pokuse sme uskutočnili elektroforézu troch aminokyselín - arginínu, glycínu a kyseliny glutámovej, 

pri pH = 6. Výsledok pokusu znázorňuje obrázok, na ktorom sú jednotlivé aminokyseliny znázornené bodmi A, B 

a C. Určte, ktorá aminokyselina predstavuje bod A, B a C. 

 

 

 

Štruktúrny vzorec 

 

 

 

Názov 

(pI) 

Arginín 

(10,76) 

Glycín 

(5,97) 

Glutámová kyselina 

(3,22) 

A, B alebo C? 
 

 
  

A 

(-) 

záporná 

elektróda 
C 

(+) 

kladná 

elektróda 
B 

štart 

pH = 6 

C

C

O

H

CH2

OH

NH2

CH

CH3

CH3

H+ OH- 

                                                                  

                               

     

 

 

alanín pri pH=6  (pI)                      
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 Bielkoviny sú makromolekulové látky, ktoré sa štruktúrne podobajú peptidom. Ich molekulová hmotnosť je ale 

väčšia. Rôznorodosť bielkovín v živých organizmoch je odrazom ich vnútornej štruktúry – primárnej, sekundárnej, terciárnej 

a kvartérnej. 

Úloha 7. Na obrázku je znázornená časť primárnej štruktúry polypeptidového reťazca bielkoviny. Bočné reťazce 

aminokyselín ovplyvňujú chemické a fyzikálne vlastnosti bielkoviny. Vo vzorci peptidu: 

a. vyznačte N-koniec a C-koniec peptidového reťazca, 

b. zvýraznite peptidové väzby a určte, koľkopeptid predstavuje znázornená časť molekuly bielkoviny, 

c. Zapíšte štruktúru peptidu trojpísmenkovými skratkami aminokyselín (pracujte s tabuľkou aminokyselín 

v učebnici) ...................................................................................................................................................... 

d. vyznačte farebne postranné reťazce tých aminokyselín, ktoré 

 odpudzujú vodu (hydrofóbne),    

 sú hydrofilné, 

 stabilizujú terciárnu štruktúru bielkoviny iónovou väzbou, 

 stabilizujú štruktúry bielkovín vodíkovou väzbou, 

 sa nachádzajú vo vlasoch a sú zodpovedné za ich kučeravosť. 
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       Znázornená časť molekuly bielkoviny obsahuje ..... peptidových väzieb, ...... aminokyselín, je to ................peptid.  

 

Úloha 8. Štruktúry polypeptidu sa vyznačujú určitými charakteristikami. Doplňte chýbajúce slovné spojenia v texte a 

priraďte k obrázkom čísla 1 – 4 tak, aby správne vystihovali zobrazenú štruktúru bielkoviny. 
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Štruktúra bielkovín 

1. Primárna štruktúra bielkovín je daná .......................... v polypeptidovom reťazci. Je v nej zakódovaná 

.........................  

2. Sekundárna štruktúra bielkoviny určuje .............. tvar polypeptidového reťazca. Môže mať tvar .................., čo 

označujeme ako ..... štruktúra alebo ........................., ktorej sa tiež hovorí ....... štruktúra. Je stabilizovaná 

...................... väzbami, ktoré vznikajú medzi atómom .... aminoskupiny a atómom .... karboxylovej skupiny 

.......................väzieb  polypeptidových reťazcov. 

3. Terciárna štruktúra predstavuje výsledný ................ tvar molekuly bielkoviny. Popisuje, ako je celá molekula 

bielkoviny stočená do trojrozmerného útvaru, tj. jedná sa o kombináciu  sekundárnych štruktúr. Môže byť ............ 

alebo .............. Oproti sekundárnej štruktúre sa na jej stabilizácii podieľajú aj väzby .................................................  

4. Kvartérna štruktúra bielkoviny vyjadruje vzájomné priestorové prepojenie bielkovinových podjednotiek. Táto 

štruktúra predstavuje kompletnú funkčnú bielkovinu ako celok. Nachádzame ju napr. v molekule.................... 

Úloha 9. V laboratóriu sa nám domiešali 4 vzorky roztokov: hroznového cukru, repného cukru, zemiakového škrobu 

a vajcového bielka. Aby sme tieto bezfarebné roztoky rozlíšili, urobili sme niekoľko testov (známych aj 

z predchádzajúcich laboratórnych cvičení). Výsledky sme zaznamenali do prehľadnej tabuľky. Určte, v ktorej 

skúmavke je ktorý roztok. 

 Fehlingov roztok Lugolov roztok Biuretova reakcia Roztok obsahuje? 

A modrá farba 
tmavofialová 

farba 
modrá farba 

 

B modrá farba žltá farba 
modrofialová 

farba 

 

C 
tehlovočervená 

farba 
žltá farba modrá farba 

 

D modrá farba žltá farba modrá farba 
 

 

 

 Pre šikovné hlavičky: 

 Ako pomenovať peptid?  

Aminokyselina, ktorá poskytla do peptidovej väzby –COOH skupinu mení 

svoj názov: 

Tyrozín    Tyrozyl     príponu –ín (-án) nahradíme príponou -yl 

 

Pozor, niektoré aminokyseliny nekončia príponou –ín a názov ich 

acylového zvyšku sa tvorí ináč. V tabuľke sú tieto aminokyseliny 

zvýraznené.  

 

Úloha 10. Vytvorte názov peptidu uvedeného v úlohe 7. 

.....................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 

  

Ala alanyl  Leu  leucyl 

Arg arginyl  Lys lyzyl 

Asn asparaginyl Met metionyl 

Asp aspartyl  Phe  fenylalanyl 

Cys cysteinyl  Pro  prolyl 

Gln glutaminyl Ser seryl 

Glu glutamyl  Thr treonyl 

Gly glycyl  Trp tryptofyl 

His histidyl  Tyr tyrozyl 

Ile izoleucyl  Val valyl 
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PRACOVNÝ LIST:   BIOLEPIDLO  
Pracovný list obsahuje otázky a úlohy k bádateľskej aktivite zameranej na tému Bielkoviny.  

Úloha 1.  Napíšte odpovede na nasledujúce otázky: 

 

1. Prírodné lepidlo môže byť pripravené denaturáciou bielkovín. Vplyvom akých vonkajších faktorov sa mení štruktúra 

bielkovín? Vymenujte aspoň 3 faktory. 

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................. 

2. Podčiarknite správne tvrdenie: 

Prírodným lepidlom, ktoré je  vyrobené z mlieka možno/nemožno zlepiť rôzne materiály. 

Úloha 2. Pripravte si lepidlo z mlieka a pokúste sa ním zlepiť rôzne materiály. 

Úloha 3. Zrealizujte experiment podľa nižšie uvedeného pracovného postupu. 

 

Pomôcky: sklená tyčinka, 2 väčšie kadičky, odmerný valec, Bunsenov kahan, gáza /sitko/, gumička, pH senzor, teplotný 

senzor, merací systém Vernier – meracia interfejsová jednotka LabQuest 2 

Chemikálie: 100 ml mlieka, 20 ml octu, voda 

Postup práce: 

1. Do kadičky nalejte 100 ml mlieka a zahrievajte približne na teplotu 37℃  (použite teplotný senzor). Vypnite zdroj 

tepla a pridajte 20 ml octu do mlieka. 

2. Zmes miešajte dovtedy, pokiaľ sa nerozdelí na kvapalinu (srvátku) a pevnú látku (tvaroh).  

3. Cez okraj veľkej kadičky dajte gázu /plátno/, ktorú upevníte pomocou gumičky. 

4. Obsah kadičky prelejte cez gázu, aby ste odfiltrovali pevnú fázu od kvapaliny.  

5. Gázu dajte dolu z kadičky a jemne vytlačte prebytočnú kvapalinu z tvarohu.  
6. Tvaroh vložte späť do kadičky, prilejte troška vody a premiešajte.  
7. Do zmesi pridávajte postupne sódu bikarbónu a premiešavajte dovtedy, kým zmes nebude dokonale hladká. Po 

každom pridaní sódy  skontrolujte pH zmesi pH senzorom (po každom použití ho opláchnite). Vzniknuté lepidlo by 
malo mať neutrálne pH. 

8. Pomocou lepidla skúste zlepiť papiere, drevo,...  

 

 

Úloha 4. Na základe pozorovaní zodpovedajte nasledujúce otázky. 

Záver: 
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a.) Vedeli by ste povedať, prečo ste na začiatku experimentu zahrievali mlieko a pridávali kyselinu do 

mlieka? 

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................. 

b.) Zdôvodnite, prečo ste do zmesi tvarohu a vody pridávali sódu bikarbónu?  

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 

c.) Počas pridávania uhličitanu do zmesi ste mohli pozorovať únik bubliniek. Aká chemická zlúčenina tvorila 

bublinky? 

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 

d.) Pomocou internetového vyhľadávača vyhľadajte informácie o lepidlách bežne dostupných na trhu 

a kategorizujete ich podľa vami zvolených kritérií? 

 

   

   

   

   

   

   

 

Úloha 5. Vyplňte nasledovné  tabuľky. 
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3 veci, ktoré som sa dnes naučil   

 

 

2 veci, ktoré považujem za zaujímavé   

 

1 otázku, ktorú mám k tejto téme   

 

Skupinové hodnotenie spolupráce 

Meno: ________________________________Trieda:__________Dátum:___________________ 

Mená členov skupiny: _____________________________________________________________ 

Rozhodnite, ktorá odpoveď najlepšie vystihuje vašu spoločnú skupinovú prácu. 

Myslíme si, že sme ukončili prácu načas a odviedli sme dobrú prácu. ÁNO NIE 

Podporovali sme sa navzájom a pomáhali sme si. ÁNO NIE 

Viedli sme tichú konverzáciu. ÁNO NIE 

Zdieľali sme navzájom naše myšlienky a cenili sme si názory iných. ÁNO NIE 

Vyberte z možností:  

Najviac sa nám darilo v:                  
● rozdelení úloh medzi sebou,        
● generovaní nápadov, 
● tvorbe spoločnej prezentácie výsledku. 

Nabudúce by sme sa mohli zlepšiť v: 
● rozdelení úloh medzi sebou,  
● generovaní nápadov, 
● tvorbe spoločnej prezentácie výsledku.  
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PRACOVNÝ LIST:  VIETE,  ČO  JETE? 
 Potraviny, ktoré denne konzumujeme pripomínajú často chemické laboratórium. Chémii v potravinách sa dá 

vyhnúť, iba je potrebné ju viac sledovať a uvažovať. Naše zdravie predsa závisí aj od toho, čo jeme. Ako si všímate zloženie 

potravín, ktoré kupujete?                                                                                                

Úloha 1. Priraďte sacharidy: fruktóza, laktóza, škrob, sacharóza, glukóza, inulín, maltóza, celulóza k nápoju alebo 

potravine, v ktorej sa nachádzajú. 

 

 

 

         

              

Obr.1  Ryža   Obr.2  Jogurt         Obr.3 Hrozno   Obr.4 Artičoky 

 

 

 

 

            

         

     

    Obr.5 Pivo          Obr.6 Kocky cukru  Obr.7 Červený melón  Obr.8 Cestoviny 

 

 

 

 

 
        .............................................                 ....................................................           .................................................              ................................................. 

 

Úloha 2. Ochutnajte pripravené vzorky potravín a nápojov, svoje zistenia a predpoklady zapíšte do tabuľky: 

Tab. 1 Vzorky potravín 

Potravina / nápoj 
Sladká chuť 
(áno / nie) 

Prítomný sacharid 
(áno / nie) 

Názov sacharidu(ov) 
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Odpovedzte na nasledujúce otázky: 

a) Ktoré sacharidy majú sladkú chuť?  

..................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................... 

b) Zamyslite sa, konzumujete počas dňa potraviny a nápoje, ktoré neobsahujú žiadne sacharidy? Ak áno, vypíšte ich. 

..................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................... 

c) Zoraďte skúmané  vzorky podľa obsahu sacharidov. Začnite vzorkou, ktorá má podľa vás najviac sacharidov. 

..................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................... 

Úloha 3. Potravinárske spoločnosti sú od decembra 2016 povinné uvádzať na obaloch potravín výživové údaje vrátane 

sacharidov. Bežne sa stretávame s údajmi typu - viď. tabuľka 4. Pokúste sa vysvetliť, aké informácie poskytujú. 

Tab. 2 Výživové údaje Chia Chlieb, Vamex, a.s. 

Výživové údaje v 100g výrobku  % RP* 

Energia kJ / kcal: 1005kJ / 238 kcal 12% 

Sacharidy: 44 g 17% 

z toho cukry: 3,2 g 4% 

Vláknina: 5 g - 

* Referenčný príjem priemerného dospelého (8400 kJ / 2000 kcal) 

 

Zamyslite sa a v skupinách prediskutujte: 

a)  Ktoré sacharidy (polysacharidy, disacharidy, monosacharidy) by mali tvoriť prevažnú časť našej potravy? Aký to 

má význam pre výživu človeka? 

 

b) Aký je potrebný denný príjem sacharidov pre dospelého človeka? 

 

c) Patrí vláknina medzi sacharidy?  Je pre nás dôležitá, ak áno, prečo? 

 

d) Čo môže spôsobiť nadmerný príjem jednoduchých cukrov pre zdravie človeka? 

 

 

Úloha 4. Realizujte experimenty na dôkaz prítomnosti sacharidov vo vašich vzorkách potravín a nápojov. 

 

a) Dôkaz redukujúcich sacharidov 

Pomôcky:  

skúmavky, stojan na skúmavky, kadičky, vodný kúpeľ (trojnožka, kovová sieťka, väčšia kadička s vodou, kahan, zápalky), 
roztieračka s roztieradlom, lyžičky 

Chemikálie:  

Fehlingovo činidlo – pripravuje sa vždy čerstvé tesne pred pokusom – a to zliatím 50 ml Fehlingového činidla I. a 50 ml 
Fehlingového činidla II. 
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Postup:  

Do kadičiek vložíme približne rovnaké množstvo skúmaných vzoriek (vzorky najskôr nakrájame, roztlačíme, rozdrvíme) 

a zalejeme 50 cm3 horúcej vody a necháme lúhovať asi 10 minút. Do každej skúmavky odlejeme vždy 7 cm3 výluhu danej 

vzorky a  prilejeme 5 cm3 Fehlingovho roztoku. Skúmavky zahrievame vo vodnom kúpeli (do kúpeľa vložíme skúmavky so 

vzorkami tak, aby vriaca voda nenatekala dovnútra). Po 5 – 10 minútach v horúcom kúpeli pozorujte farebné zmeny 

v jednotlivých skúmavkách.  

Analýza získaných údajov: 

Tab. 3  Dôkaz redukujúcich sacharidov 

Vzorka Pozorované farebné zmeny Zdôvodnenie 

   

   

   

   

   

 

• Vysvetlite farebnú zmenu v skúmavkách:  R-CHO + 2 Cu2+ + 5 OH- → R-COO- + Cu2O +  3 H2O 

..................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................... 

 

b) Dôkaz škrobu 

Pomôcky:  

Petriho misky, kvapkadlo 

Chemikálie:  

Lugolov roztok (jód I2 v jodide draselnom KI) 

Postup:  

Do Petriho misiek na plátky nakrájame skúmané vzorky (napr. zemiaky, fazuľu, múku, kečup, šunku, jablko) 

a prikvapkávame Lugolov roztok. Pozorujeme farebné zmeny. 

 

 

880



 

Analýza získaných údajov: 

Tab. 4 Dôkaz škrobu 

Vzorka Pozorované farebné zmeny Zdôvodnenie 

   

   

   

   

   

 

• Vysvetlite podstatu farebných zmien v skúmavých vzorkách:  

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

............................................................................................................  Obr. 9 Amylóza s jódom 

.................................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................................. 

 

Vyplňte sebahodnotiacu kartu žiaka: 

 

Vyznačte krížikom, do akej miery súhlasíte s uvedeným výrokom 
Áno,   

bez pomoci 

Čiastočne,  
s pomocou 

Nie, 
potrebujem 

precvičiť 

Viem vysvetliť, aký je rozdiel v štruktúre medzi  monosacharidmi, 
disacharidmi a polysacharidmi.  

  

Dokážem uskutočniť pokus na redukčné vlastnosti sacharidov. 
   

Poznám rozdiel medzi redukujúcimi a neredukujúcimi sacharidmi. 
   

Dokážem uskutočniť pokus na dôkaz škrobu v potravinách. 
   

Poznám význam sacharidov pre výživu človeka.    
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PRACOVNÝ LIST:  VRAŽDA A JEDLO  
 

Úloha 1. Prečítajte si nasledujúci text 

Vo večerných hodinách na konečnej zastávke mestskej časti Košice - KVP sa v nočnom autobuse našlo telo neznámeho 

muža. Ako študenti biológie a chémie na gymnáziu ste dostali možnosť asistovať pri  vyšetrovaní a riešení tohto prípadu. 

Hlavným bodom vyšetrovania je zistiť, kde a s kým trávila obeť čas bezprostredne pred vraždou. Pitva obete preukázala, že 

obeť tesne pred vraždou navštívila reštauráciu. Kolegovia udali, že obeť pravidelne obedovala v troch obľúbených 

reštauráciách denné obedové biznis menu. V ten deň tieto reštaurácie ponúkali nasledovné menu: 

 

Pizzeria u Taliana 

 

Salámová pizza 

(múka, vajcia, olej, saláma, 

paradajky, syr, korenie) 

 

U Šuhaja 

 

Pečené kura so zelerovým pyré 

(mäso, zeler, olej) 

 

Carpe Diem 

 

Zeleninový šalát s olivovým 

olejom 

(zelenina, olej) 

Forenzný patológ vám poskytol vzorku obsahu žalúdka, aby ste určili, kde si dala obeť svoje posledné jedlo.  

 

Úloha 2. Vyznačte, ktoré prírodné látky budete očakávať v jedle z jednotlivých reštaurácií 

Menu Proteíny Lipidy Škrob Glukóza 

Salámová pizza     

Pečené kura so zelerovým pyré     

Zeleninový šalát s olivovým olejom     

 

882



 

 

Úloha 3. Vyberte z nasledujúceho zoznamu reakcií tie, ktoré vám pomôžu zistiť, aké jedlo obeť obedovala  

Tab. 1 Zoznam reakcií 

Dôkaz glukózy Lugolov roztok (jód I2 v jodide  draselnom ), roztok hydroxidu sodného NaOH (c =2 mol.dm-3) 

Dôkaz fruktózy 
Seliwanovo činidlo (0,05 g  rezorcinolu  v  100 cm3 kyseliny chlorovodíkovej HCl, HCl: 1 
objemový diel koncentrovanej kyseliny chlorovodíkovej HCl + 2 objemové diely vody) 

Dôkaz laktózy 
skúmavky, stojan  na skúmavky, vodný kúpeľ (trojnožka, kovová sieťka, väčšia kadička s vodou, 
kahan, zápalky), filtračná aparatúra (stojan, filtračný kruh, filtračný lievik, filtračný 
papier,striekačka, kadička, sklená tyčinka), pipeta 

Dôkaz škrobu Petriho misky, kvapkadlo, Lugolov roztok (jód I2 v jodide draselnom KI) 

Cukornatosť ručný refraktometer na cukor, kvapkadlo 

Dôkaz bielkovín sklenená tyčinka. 1% roztok CuSO4, 20% roztok KOH 

Izolácia bielkovín 
Kadičky (fľaštičky od detskej výživy), skúmavka, lievik, filtračný papier (filter na kávu), lyžička, 
držiak na skúmavky, kahan. Mlieko, 8% roztok kyseliny octovej (CH3COOH) - ocot 

Denaturácia bielkovín 
Kadička, lyžička, skúmavky, držiak na skúmavky, liehový kahan, stojan na skúmavky. 
Vajce, voda, 30% vodný roztok modrej skalice (CuSO4.5 H2O), etanol (CH3CH2OH) 

Xantoproteínová 
reakcia 

do skúmavky dajte 1cm3 neznámej vzorky, pridajte 1cm3 koncentrovanej HNO3 ( w = 0,45) 
a skúmavku zahrejte 

Dôkaz dvojitých väzieb 
do skúmavky nalejte 0,5cm3 vzorky, 1cm3 KMnO4 (c=0,01 mol.dm3) a pridajte 1 kvapku 
koncentrovanej H2SO4 obsah skúmavky opatrne premiešajte a pozorujte 

Rozpustnosť lipidov  
(dôkaz hydrofóbnych 
vlastností) 

do dvoch skúmaviek nalejte po 1cm3 neznámej vzorky. Do prvej pridajte 2cm3 vody a do druhej 
2cm3 benzínu. Obsah v skúmavkách pretrepte a pozorujte 

Vybrané reakcie:  

................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 

Úloha 4. Realizujte vybrané reakcie s pripravenými roztokmi cukrov, tukov a bielkovín a zapíšte, ako ste postupovali 
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Úloha 5. Otestujte vzorku žalúdka pomocou dôkazových reakcií a vyznačte, ktoré prírodné látky ste našli vo vzorke žalúdka  

 

Menu Proteíny Lipidy Škrob Glukóza 

Vzorka obsahu žalúdka     

 

Úloha 6. Porovnajte výsledky z úlohy 5 s vašimi očakávaniami v úlohe 2. Zdôvodnite, kde trávila obeť čas pred vraždou 

a svoje tvrdenie zdôvodnite 

................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 

Úloha 7. Prezrite si nasledujúcu schému a odpovedajte na otázky: 

 

 

 

1. Aké väzby (interakcie) zodpovedné za vytvorenie gluténovej siete? 

................................................................................................................................................................................................ 

2. Aké najmenšie podjednotky vytvárajú molekulu škrobu? 

................................................................................................................................................................................................ 
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3. Čo je produktom kysnutia? 

................................................................................................................................................................................................ 

4. Ako sa inak nazýva vitamín C? 

................................................................................................................................................................................................ 

Úloha 8. Pomocou 5-10 viet zhrňte, čo ste dnes robili, prečo ste to robili a aký výsledok ste zistili. 

 

................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 
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PRACOVNÝ LIST:  NUKLEOVÉ KYSELINY  

Úloha 1. Hydrolýza RNA a dôkaz purínových báz 

Materiál:  

kužeľová banka, kvasnice, H2SO4 (c = 1 mol.dm-3),  NaOH (c = 1 mol.dm-3), NH4OH (w = 0.25), AgNO3 (c = 0.2 mol.dm-3), kahan, 

stojan, kadička, filtračná aparatúra, filtračný papier.  

Postup:  

Do kužeľovej banky nasypeme asi 10 g kvasníc a pridáme 10 cm3 H2SO4. Zmes zahrejeme do varu a povaríme ešte 2–3 minúty. 

Potom zmes ochladíme, zneutralizujeme pridaním 10 cm3 NaOH a nakoniec prefiltrujeme. Z filtrátu do skúmavky 

odoberieme 1–2 cm3, pridáme 1 cm3 NH4OH a 10 kvapiek AgNO3.  

................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 

Úloha 2. Izolácia DNA z jahôd – návod na domácu prípravu 

Materiál:   

jahoda (alebo iné ovocie), izopropyl alkohol, soľ, detergent (šampón, prostriedok na umývanie riadu), voda, mikroténové 

vrecúško, pohár/kadička, polievková lyžica, špajla (ceruzka), kávový filter/gáza. 

Postup:  

Skôr ako začneme pracovať dáme izopropylalkohol do mrazničky aby sa ochladil. Do mikroténového vrecúška (so zipsom) 

vložíme jahodu, uzavrieme ho a jahodu roztlačíme. Do pohára/kadičky nalejeme 90 cm-3 vody a potom pridáme 10 cm3 

detergentu/saponátu. K tomu pridáme ⅟4 polievkovej lyžice soli (asi 3 g) a zmiešame. Nalejeme túto kvapalnú zmes do 

mikroténového vrecúška k jahode. Vytlačíme z vrecúška čo najviac vzduchu uzavrieme. Všetko spolu poriadne premiešame 

(asi 5 min). Zmes prelejeme cez kávový filter do pohára/kadičky tak, aby sa kúsky jahôd nedostali do roztoku. Odmeriame 

objem a pomaly postupne pridáme rovnaké množstvo vychladeného izopropyl alkoholu. Po krátkom čase sa vytvoria biele 

vláknité štruktúry, ktoré je možné natočiť na špajlu (ceruzku). Pozorujeme vznik DNA. 

Vysvetlenie: saponát rozpustil membrány v bunkách a tak sa uvoľnil genetický materiál do roztoku. DNA je dlhá vláknitá 

molekula. DNA za normálnych podmienok je rozpustná vo vode, ale keď „slaná“ DNA príde do kontaktu s  alkoholom stáva 

sa nerozpustnou. To nazývame zrážanie. Ak chceme DNA uchovávať dlhšiu dobu napr. na ďalšie pokusy, premiestnime ju do 

skúmavky a zalejeme alkoholom. 

 

886



 
 

Úloha 3. Kto napadol a okradol starého pána? 

Na ulici bol napadnutý a okradnutý starý pán. Svedkovia opísali polícii dvoch podozrivých. Polícia pátrala po vinníkoch 

a nakoniec sa jej ich podarilo nájsť. Na ich oblečení boli nájdené rôzne vlasy. Policajti ich dali na rozbor DNA spolu s vlasmi 

starého pána. Určte na základe DNA sekvencií kto napadol starého pána.  

A: Na základe DNA sekvencii porovnajte či je DNA vlasu nájdeného na 1. podozrivom a vlasu obeti z miesta činu je ten istý. 

 

 

 

B: Porovnajte či vlas obete, ktorý bol nájdený na 2. podozrivom, je zhodný s vlasom obete.  

 

 

 

................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................ 

Úloha 4. Kto je podozrivý? 

 

Na políciu na tiesňovú linku zavolal svedok. Do domu jeho suseda sa vlámali dvaja muži. Sused prezrel dom a zistil, že mu 

chýba niekoľko drahých predmetov. Polícia odobrala vzorky z miesta činu a chytila podľa opisu svedka predpokladaných 

lupičov, ktorým tiež odobrali vzorky na analýzu DNA. Na základe vzoriek určte, kto z podozrivých sa nachádzal na mieste 

činu. 
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................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................... 

 

Úloha 5. Bol podozrivý na mieste trestného činu? 

 

Na mieste činu sa našli stopy krvi. Rozhodnite na základe DNA profilu či bol podozrivý na mieste činu. 

 
................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................... 
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Úloha 6. Test otcovstva 

Na dnes už 50- ročnú dcéru Renátu jej otec Milan platil alimenty. Dnes však má otec pochybnosti či je Renáta naozaj 

jeho dcéra, alebo dcéra Petra. Požiadal o test otcovstva. Pomôžte určiť kto je otcom.  

 

 

................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................ 

 

Úloha 7. Odhadnite nukleotidové zloženie dvojvláknovej DNA, u ktorej bolo experimentálne stanovené že zo 100 

deoxynukleotidov tvorí priemerne 22 deoxyadenozín-5´-fosfát. 

 

................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................ 

..................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................... 
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Úloha  8 (bonusová úloha). Máme zadanú sekvenciu mRNA. Uskutočnite transláciu a zapíšte vzniknutú sekvenciu 

aminokyselín. 

1.     5´  A U G U U U C U A G A G A G A U A A 3´ 

2.     5´ U U U U C C A U G U G U C A A U G A 3´ 

3.     5´ U U U U C C A U G U G U U G A C A A  3´ 

 

................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................ 

.....................................................................................................................................................................................................  

Tabuľka na riešenie genetického kódu 
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PRACOVNÝ LIST:  ENZÝMY 
 

Už z hodín biológie viete, že existencia života je založená na obrovskom množstve biochemických reakcií. Keď si 

uvedomíme, že tieto reakcie prebiehajú v prostredí s pomerne nízkou koncentráciou reaktantov, pri nízkych teplotách, za 

normálneho tlaku a väčšina za približne neutrálneho pH, bez pomoci enzýmov by vôbec nemohli prebiehať. Enzýmy preto  

označujeme ako biokatalyzátory. 

O katalyzátoroch a faktoroch, ktorými vieme ovplyvňovať rýchlosť chemických reakcií ste sa učili v 1. ročníku. 

Pripomeňme si teda základné pojmy a súvislosti. 

Úloha 1. Doplňte, ktoré písmeno A – E na grafe predstavuje hodnotu: 

a) reakčného tepla  ......................... 

b) aktivačnej energie ......................... 

c) energie reaktantov  ......................... 

d) energie produktov ......................... 

e) aktivačnej energie spätnej reakcie ................... 

Pomocou grafu vypočítajte hodnoty: 

a) reakčného tepla .......................... 

b) aktivačnej energie? ........................ 

c) zmeny entalpie spätnej reakcie? .................. 

Z určenej hodnoty reakčného tepla (priamej reakcie) rozhodnite o type termochemickej reakcie a vyberte 

z ponuky správne tvrdenie. 

a) Endotermická, H je kladné 

b) Endotermická, H je záporné 

c) Exotermická, H je kladné 

d) Exotermická, H je záporné 

Úloha 2. Nasledujúci graf znázorňuje vplyv pH na účinok pepsínu (graf 

A) a trypsínu (graf B). Odpovedzte na otázky.  

a. Zakrúžkujte správnu možnosť. V akom prostredí má 

pepsín najvyššiu aktivitu? 

 v kyslom  neutrálnom   

 zásaditom  aj v kyslom, aj v zásaditom  

b. Aká je optimálna hodnota pH pre trypsín? pH = ................ 

Úloha 3. Na obrázku je graf znázorňujúci vplyv teploty na rýchlosť enzýmom 

katalyzovanej chemickej reakcie. Určte, pri akej teplote klesá aktivita enzýmu: 

............... 

Vysvetlenie: .................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

En
zý

m
o

vá
 a

kt
iv

it
a

 

R
ýc

h
lo

sť
 r

ea
kc

ie
 

 Teplota (°C) 
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Úloha 4. Vyberte, ktorý z grafov vyjadruje vzájomný vzťah medzi rýchlosťou enzýmovej reakcie a množstvom substrátu. 

Vysvetlite. 

 

Vysvetlenie: ...................................................................................................................................................................... 

Úloha 5. Obrázok znázorňuje výsledky skúmavkového pokusu, v ktorom môžete sledovať množstvo vznikajúceho produktu 

pomocou fialového farbiva – intenzívnejšia farba znamená, že vzniká viac produktu. Obsah jednotlivých 

skúmaviek je popísaný vedľa obrázka. Cieľom pokusu bolo zistiť, či inhibítor je kompetitívny alebo 

nekompetitívny pre enzým, ktorý katalyzuje reakciu. Prezrite si obrázok a určte, o aký typ inhibítora ide. Svoje 

tvrdenie zdôvodnite. 

Skúmaný inhibítor je: kompetitívny/nekompetitívny  

Zdôvodnenie: ....................................................................... 

............................................................................................. 

............................................................................................. 

 

Aktivita katalázy 

Kataláza je enzým, ktorý urýchľuje rozklad peroxidu vodíka. Nasledujúce pokusy a merania skúmajú podmienky 

ovplyvňujúce rýchlosť enzýmovej reakcie. 

Úloha 6. Pozorne preštudujte obrázky znázorňujúce výsledky pokusu a prečítajte si postupy práce pri jednotlivých 

pokusoch. Odpovedzte na otázky. 

Doplňte rovnicu reakcie, ktorú katalyzuje kataláza: 
H

2
O

2

kataláza

 

Napíšte, do ktorej zo 6 základných tried delenia enzýmov zaradíme katalázu: ______________________________ 

Pokus 1 Pokus 2 

  
 

 Do 5 skúmaviek sme naliali 4 cm
3
 peroxidu vodíka. 

 Do 1. skúmavky sme pridali 1 cm
3
 8% roztoku kyseliny octovej 

 Do 5 skúmaviek sme naliali 4 cm
3
 peroxidu vodíka. 

 Do prvých štyroch skúmaviek sme pridali 0,5 cm
3
 enzýmu 
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 Do 2. až 5. skúmavky sme pridali po 1 cm
3
 roztoku NaOH, do 

každej s inou koncentráciou. 

 Do každej skúmavky sme pridali rovnaký kúsok pečene. 

 Po minúte sme zaznamenali pozorovanie.  

katalázy. Piata ostala bez enzýmu. 

 Skúmavky sme ponorili do vodných kúpeľov s teplotami vody 
10°C, 20 °C, 30 °C a 60 °C. 

 Po minúte sme zaznamenali pozorovanie. 

Otázky a úlohy: 

a) Čo predstavujú bublinky v nákrese pokusov? ......................................................................................................... 

b) Ako určíme optimálne podmienky pre pôsobenie katalázy? ................................................................................... 

c) Aké sú optimálne podmienky pre pôsobenie katalázy?  pH = _________________, t = __________________ 

d) Čo bolo úlohou v pokuse 1 a v pokuse2? ................................................................................................................ 

e) Aká je nezávislá premenná v meraní v pokuse  1? .................................................................................................. 

f) Aký je rozsah hodnôt nezávislej premennej v pokuse 1? ........................................................................................ 

g) Aká je jednotka nezávislej premennej v pokuse 1? ................................................................................................. 

h) Aká je závislá premenná v pokuse 2? ..................................................................................................................... 

i) Ako môžeme merať závislú premennú v pokuse 2? ................................................................................................. 

j) Ktorá skúmavka je porovnávacia v pokuse 2? .............................................................................................................    

Úloha 7. V nasledujúcich úlohách podrobne analyzujte výsledky meraní látkového množstva produktov a počtu častíc 

reaktantov v časovom priebehu chemickej reakcie. Namerané hodnoty sú zobrazené v grafoch nasledujúcich 

úloh, ktoré od vás vyžadujú písomné odpovede na zadané otázky. 

 

 

a) Vyberte správnu odpoveď. V ktorom časovom intervale pracuje 
enzým s maximálnou rýchlosťou? 

A. 0 –30 sekúnd 
B. 60 – 120 sekúnd 
C. 120 –180 sekúnd 
D. Po celú dobu merania 

 
Svoj výber zdôvodnite:  ..................................................................... 

........................................................................................................... 

b) Vyberte, ktorý z nasledujúcich grafov predstavuje rýchlosť enzýmovo katalyzovanej reakcie. 
Pripomeňme si, že rýchlosť chemickej reakcie v možno vypočítať zo zmeny koncentrácie reaktantov (alebo 
produktov) za určitý časový interval. 
 

 

Svoj výber zdôvodnite:  ............................................................................................................................................ 

.................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................... 
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PRE ŠIKOVNÉ HLAVIČKY:   

Úloha 8. Všetky známe enzýmy sú rozdelené do šiestich základných tried podľa toho, aký typ reakcie katalyzujú. 

V nasledujúcej úlohe sú uvedené rôzne typy reakcií, ktoré sú v živých organizmoch katalyzované enzýmom. Svoju 

pozornosť zamerajte na typ chemickej premeny a na základe toho priraďte k reakcii typ enzýmu. 

A.   

 
B.           C.  

         
D.  

 

E.  

 
F.  

 

 

 

Oxidoreduktáza ......................... 

Transferáza ......................... 

Hydroláza ......................... 

Lyáza  ......................... 

Izomeráza ......................... 

Ligáza   ......................... 
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PRACOVNÝ LIST:  ZOZNÁMTE SA S UREÁZOU  
Enzýmy sú bielkoviny, ktoré majú v organizmoch funkciu 

biokatalyzátorov, teda urýchľujú, a zároveň regulujú premenu rôznych 

látok na produkty. Niektoré z enzýmov sa nachádzajú v bunkách (fungujú 

v intracelulárnom prostredí), iné mimo buniek (v extracelulárnom 

prostredí), napr. tráviace enzýmy. Rôzne organizmy obsahujú rôzne 

enzýmy, z ktorých mnohé zabezpečujú veľmi špeciálne funkcie. 

Jedným z prvých enzýmov, pri ktorých sa ukázalo, že enzýmy majú 

bielkovinovú povahu, bol enzým ureáza. Produkujú ho mnohé rastliny, 

huby ale aj baktérie, pričom jeho hlavnou úlohou je katalýza rozkladu 

močoviny na oxid uhličitý a amoniak. Preto ho možno považovať za enzým 

podieľajúci sa na kolobehu dusíka v prírode. 

Hoci ľudský organizmus ureázu netvorí, v medicíne sa tzv. ureázový 

test používa na dôkaz prítomnosti baktérie Helicobacter pylori v žalúdku. 

Táto baktéria spôsobuje druhú najčastejšiu infekciu u ľudí (prvou je zubný 

kaz). Preniká do steny žalúdka (prípadne tenkého čreva), narúša ju, čím 

spôsobuje bolesti, dokonca krvácanie. Neliečená infekcia Helicobacterom 

pylori vedie k tvorbe tzv. žalúdočných vredov (prípadne vredov dvanástnika – hornej časti tenkého čreva) a zvyšuje aj riziko 

vzniku rakoviny žalúdka. V extrémne kyslom prostredí žalúdka síce neprežije väčšina druhov mikroorganizmov, 

Helicobacteru však výrazne pomáha práve ureáza, ktorú sám produkuje. Vznikajúci amoniak totiž neutralizuje žalúdočnú 

kyselinu chlorovodíkovú, čím umožňuje infekčnej baktérii prežívať aj v takomto chemicky agresívnom prostredí. 

Všetky enzýmy (teda aj ureáza) potrebujú na zabezpečenie svojej funkcie optimálne podmienky. Jednou z nich je aj 

teplota prostredia. V telách organizmov nie je problém túto požiadavku zabezpečiť, pretože ich telesné teploty 

nepredstavujú žiadne extrémne hodnoty (nezávisle na tom, či organizmus má alebo nemá stálu telesnú  teplotu). 

V laboratóriu však môžeme vytvoriť aj extrémnejšie teplotné podmienky a skúmať ako pri nich enzýmy fungujú. Na tieto 

skúmania môžeme použiť práve ureázu, pretože je ľahko dostupná pre každého (nachádza sa napr. v strukovinách). 

Vašou úlohou v tejto aktivite bude overiť funkčnosť ureázy pri rôznych teplotách. 

 

SKÔR AKO ZAČNETE EXPERIMENTOVAŤ 

Úloha 1. Vysvetlite, čo v enzýmových reakciách označujeme pojmom „substrát“. 

..................................................................................................................................................................................................... 

Úloha 2. Čo bude substrátom v našom experimente? 

..................................................................................................................................................................................................... 

Úloha 3. Zdôvodnite názov enzýmu ureáza. Pomôžte si internetom. 

.....................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 

 
Obr. 1 Štruktúra ureázy z Helicobacter pylori 

(zdroj rcsb.org, PDB ID 1E9Z) 
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POĎME EXPERIMENTOVAŤ 

Najprv potrebujeme rozhodnúť, akú fyzikálnu veličinu budeme pri experimente sledovať. Preto potrebujeme poznať 

chemickú podstatu katalytického rozkladu močoviny. 

Úloha 4. Napíšte chemickú rovnicu katalytického rozkladu močoviny ureázou. 

.....................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 

Úloha 5. Na základe chemickej rovnice z  predchádzajúcej úlohy rozhodnite, aká fyzikálna veličina sa bude počas chemickej 

reakcie meniť a navrhnite senzor, ktorý by bolo možné použiť na sledovanie jej priebehu. 

.....................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 

V nasledujúcich experimentoch budete skúmať aktivitu ureázy pri troch rôznych teplotách (laboratórnej teplote – 20 °C, 

nižšej teplote – 5 °C a vyššej teplote – 40 °C). Ľahko dostupným zdrojom ureázy pre potrebné experimenty bude sójová 

múčka. Ureáza sa totiž nachádza v bôboch všetkých strukovín. 

Samotný experiment môžete uskutočniť napríklad takýmto spôsobom: 

Prístroje a pomôcky: 

počítačový merací systém (pH-senzor), elektromagnetická miešačka 

s miešadielkom, odmerná banka (500 cm3), 3 kadičky (250 cm3), 2 kadičky (400 

cm3), odmerný valec (250 cm3), váhy, 3 Petriho misky, teplomer. 

Materiál a chemikálie: 

močovina (s), sójová múčka, ľad 

Postup: 

1. V odmernej banke objemu 500 cm3 pripravte roztok močoviny (w% = 4 %). 

2. Na Petriho miske odvážte 10 g sójovej múčky. 

3. Do kadičky objemu 250 cm3 nalejte 150 cm3 pripraveného roztoku 

močoviny, kadičku umiestnite na elektromagnetickú miešačku a do roztoku 

vložte miešadielko. 

4. Uskutočnite kalibráciu pH-senzora (podľa postupu, ktorý uvádza výrobca 

vášho meracieho systému). Nakoniec elektródu opláchnite destilovanou 

vodou a ponorte ju do roztoku močoviny v kadičke. 

5. Čas merania nastavte minimálne na 10 – 15 minút (v prípade, že máte viac času, nastavte dlhší čas merania, až do 60 

min.). Ak to vaše zariadenie umožňuje, vzorkovaciu frekvenciu nastavte na hodnotu frekvencie 1 Hz. 

6. Do kadičky nasypte odvážené množstvo sójovej múčky a spustite meranie. Zároveň spustite aj miešanie na 

elektromagnetickej miešačke (nízke otáčky do 100 ot./min.). 

7. Po skončení merania uložte získané dáta (graf). 

8. Rovnaké merania urobte aj pri nižšej teplote (5 °C) a  vyššej teplote (40 °C). Temperovanie počas merania (ak nemáte 

k dispozícii termostat) môžete uskutočniť tak, že kadičku s reakčnou zmesou vložíte do väčšej kadičky (400 cm3), pričom 

do priestoru medzi obe kadičky nalejete v prvom prípade studenú vodu s ľadom (má teplotu približne 5 °C) a v druhom 

prípade vodu vytemperovanú na teplotu 40 °C. Teplotu počas experimentu kontrolujeme teplomerom. 
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VYHODNOTENIE VÝSLEDKOV 

Po experimentovaní porovnajte výsledky (grafy) získané pri rôznych teplotách. 

Úloha 6. Zoraďte sledované reakcie podľa teploty použitej pri vašich meraniach od najrýchlejšej po najpomalšiu. 

..................................................................................................................................................................................................... 

Úloha 7. Aké je teplotné optimum ureázy vyplývajúce z vašich výsledkov? 

..................................................................................................................................................................................................... 

Úloha 8. Čím je spôsobený nárast pH počas sledovaných reakcií. 

..................................................................................................................................................................................................... 

Úloha 9. Na základe vašich vedomostí skúste vysloviť predpoklad, aké by boli výsledky merania, keby sme rovnaký 

experiment uskutočnili pri teplote 80 °C? Zdôvodnite vaše predpoklady. 

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 

AK VÁM EŠTE ZOSTAL ČAS 

Úloha 10. Do ktorej zo šiestich tried enzýmov by ste zaradili ureázu? Vysvetlite prečo. 

.....................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 

HODNOTENIE 

Úloha 11. Vyplňte nasledujúcu tabuľku. 

3 veci, ktoré som sa dnes naučil. 
 

 

 

2 veci, ktoré považujem za zaujímavé. 
 

 

1 otázka, ktorú mám k tejto téme. 
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PRACOVNÝ LIST:  TRÁVIACE ENZÝMY 
 

 Enzýmy sú bielkoviny s katalytickou aktivitou, urýchľujú chemické a biologické reakcie. Umožňujú bunkám 

prostredníctvom koordinovaného sledu reakcií premieňať chemické látky. Túto premenu látok na iné látky označujeme ako 

metabolizmus. Riadia tiež aktivitu jednotlivých metabolických dráh tak, aby tvorba a odbúravanie metabolitov sa 

prispôsobovali aktuálnym fyziologickým potrebám bunky. V súčasnosti poznáme viac ako 2 000 enzýmov, ktoré sa od seba 

podľa toho aký typ reakcie katalyzujú.  

 Enzýmy vykazujú rôznu mieru substrátovej špecificity. Špecificita účinku sa zabezpečuje tak, že enzým katalyzuje 

len určitý konkrétny typ reakcie s daným substrátom a teda nie akýkoľvek typ reakcie. Glykozidázy (patria medzi hydrolázy) 

štiepia glykozidovú väzbu. Sú špecifické voči typu glykozidovej väzby, preto rozlišujeme α- glykozidázy a β-glykozidázy. 

Medzi α- glykozidázy patrí amyláza. Môže byť rastlinného aj živočíšneho pôvodu a štiepi len 1,4-α-glykozidové väzby. Preto 

katalyzuje štiepenie škrobu, glykogénu a polysachacharidov na jednoduchšie sacharidy (celulózu, ktorá obsahuje β-

glykozidové väzby neštiepi).  

Amylázu prvýkrát izloval v roku 1933 Anselme Payen zo sladu ktorý sa používal na výrobu piva. Nazval ju diastáza (z gréckeho 

diastasis – štiepenie). Dnes sa označuje ako amyláza, pretože štiepi škrob (latinsky amylum). 

Existujú tri typy amylázy: α- amyláza, β- amyláza a γ-amyláza.  

α-Amyláza je enzým, ktorý sa vyskytuje v slinách a pankreatickej šťave živočíchov. Štiepi 1,4-α-glykozidové väzby 

polysacharidov, ktoré obsahujú 3 a viac 1,4-α-glykozidovo viazaných glukózových jednotiek. Výsledkom hydrolytického 

štiepenia amylózy je zmes maltózy a α-glukózy. Túto reakciu možno sledovať pomocou jódu, s ktorým dáva substrát farebnú 

reakciu, zatiaľ čo produkty reakcie s jódom nereagujú. Farebná reakcia s jódom (intenzívne modré sfarbenie) ktorú dáva 

amylóza je jav pri ktorom sa molekuly jódu dostávajú do dutín vytvorených glukózovými jednotkami. 

β-Amyláza je enzým rastlinného pôvodu, ktorý sa nachádza v slade, peľových bunkách a štiepi 1,4-α-glykozidové väzby od 

neredukujúceho konca polysacharidového reťazca. Z amylózy vzniká maltóza, ktorá sa uvoľní ako β-anomér. 

γ-Amyláza je enzým, ktorý sa nachádza v membráne buniek sliznice tenkého čreva. Štiepi polysacharidy a maltózu od 

neredukujúceho konca na väzbách 1,4-α a uvoľňuje glukózu.  

Diastáza – včelí med obsahuje enzým diastázu, ktorá patrí medzi amylázy. Je to enzým ktorý katalyzuje štiepenie škrobu. Ak 

pridáme do medu škrob, po čase sa rozloží pôsobením diastázy na jednoduchšie sacharidy – najskôr na dextríny a potom na 

maltózu. Škrob sa zafarbí na modro, ale maltózy nie. 

Čerstvý med obsahuje najviac diastázy, so starnutím medu jeho aktivita klesá.  Diastáza je zložená z dvoch typov amyláz – 

α-amyláza pochádza priamo od včiel, a β-amyláza je rastlinného pôvodu a nachádza sa v rastlinných zložkách medu, 

z ktorých najvýznamnejšiu tvorí peľ. 

Diastáza je veľmi citlivá na teplotu pokiaľ je med nešetrne zahriaty (horúci čaj) jej aktivita v mede veľmi poklesne. Tento 

enzým nie je v každom mede v konštantnom množstve a sú aj medy ktoré sú enzymaticky menej aktívne. Hlavne α-amyláza 

je závislá od vlastnej fermentačnej aktivity včiel. Aj β-amyláza sa nachádza v rôznych medoch v rôznom množstve, pretože 

každý med obsahuje rôzne množstvo peľových zrniečok, ktoré sú enzymaticky rozdielne. 

898



    

 

 
 
 

Úloha 1. Štiepenie škrobu slinnou α-amylázy. Ako dokážete že v našich slinách sa nachádza α- amyláza? Navrhnite 

a uskutočnite experiment. Doplňte farebné zmeny a zdôvodnite výsledok. 

Materiál:  

roztok slinnej amylázy, slepý pokus bez slinne amylázy, 1% škrobový maz, Lugolov roztok, destilovaná voda, stojan na 

skúmavky, kadičky 100 cm3, sklenené tyčinky, varná doska (varič, kahan, aparatúra na zohrievanie roztokov), sklenená pipeta 

(valec s objemom 10 cm3). 

Postup: 

Pripravíme roztok slinnej amylázy tak, že si postupne vypláchneme ústa asi 30 cm3 destilovanej vody a roztok vypustíme 

do kadičky. Do malej banky odmeriame 5 cm3 škrobového mazu, 20 cm3 slinnej amylázy a 10 cm3 destilovanej vody. Banku 

umiestnime do vodného kúpeľa a udržiavame teplotu približne 35 °C. Potom v 3 minútových intervaloch pipetou odoberáme 

z reakčnej zmesi vzorku (1 cm3) na hodinové sklíčka, na ktoré sme si nakvapkali Lugolov roztok (uskutočníme skúšku na dôkaz 

škrobu).  

Pokus zopakujte. Odoberte novú vzorku slín, zahrejte ju 5 min vo vriacej vode a urobte znova dôkaz aktivity amylázy. 

Postupujte ako v predchádzajúcom prípade (vzorku odoberajte po 3, 6 a 9 min).  Zdôvodnite. 

 

Doplnte tabuľku 

Vzorka slinnej amyláza    

Čas (min) 3 6 9 

Farebná zmena    

Vzorka zahriatej slinnej amylázy    

Farebná zmena    

 

 

................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................................................................................   

..................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................... 

Úloha 2. Zdôvodnite na základe farebnej zmeny, ako sa líši aktivita diastázy u včelieho medu od včelára a tepelne 

ošetreného (5 min var vo vodnom kúpeli) a napr. púpavového medu. 

 

 

................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 
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..................................................................................................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................................................................................   

..................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................... 

Úloha 3. Analyzujte intenzitu sfarbenia medu. Výsledky analýzy porovnajte s Vaším odhadom z Úlohy 2. 

Materiál:  

rôzne vzorky medu, 1% škrobový maz, Lugolov roztok, destilovaná voda, stojan na skúmavky, kadičky 100 cm3, sklenené 

tyčinky, varná doska (varič, kahan, aparatúra na zohrievanie roztokov), sklenená pipeta (valec s objemom 10 cm3). 

Postup: 

20 g prírodného medu rozpusťte v kadičke v 60 cm3 vody (rovnakým spôsobom pripravte vzorku púpavového medu 

a prevareného medu). Do všetkých pridajte 5 cm3 1% škrobového mazu a premiešajte. Oproti bielemu pozadiu pozorujte 

zafarbenie. Všetky kadičky dajte na varnú dosku (varič, kahan) zahriatú na 35 °C. Po 5 min zo všetkých kadičiek odlejte 1 cm3 

roztoku do skúmavky. Pridajte kvapku Lugolovho roztoku (KI + I2) a premiešajte.  

Porovnajte zafarbenie roztoku po pridaní Lugolovho roztoku s pôvodným roztokom. Všetky skúmavky analyzuje naraz, 

aby ste mohli porovnať intenzitu zafarbenia.  

 

................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................................................................................   

..................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................... 

Úloha 4. Rozklad škrobu amylázami naklíčeného jačmeňa 

Materiál:  

Lugolov roztok, škrob, želatína, naklíčený jačmeň, nožnice, kadičky, Petriho miska, tyčinky. 

Postup: 

Dáme si vopred naklíčiť jačmeň, pripravíme podľa návodu potravinársku želatínu, uvaríme škrob, necháme vychladnúť 

a zmiešame so želatínou aby vznikla pevná platňa. Na vychladnutú plochu poukladáme naklíčené zrná. Ak chceme aby sa 

enzýmy rýchlejšie dostali k substrátu, je vhodné zrná pozdĺžne rozstrihnúť. Po 20-30 minútach zrná pinzetou odstránime 

a platňu prelejeme zriedeným roztokom jódu. Vysvetlite. 

................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 
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..................................................................................................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................................................................................   

..................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................... 

Úloha 5. Otázky na opakovanie 

1. Ako sa maltóza odlišuje od škrobu keď do nej pridáme vodu? 

 

..................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................... 

2. Na identifikáciu čoho sa používa jódový test ? 

 

..................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................... 

3.   Je tento test špecifický? Je typický pre jednu, alebo viac substancií? 

..................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................... 

4. Aká je konečné zafarbenie pri jódovom teste? 

..................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................... 

5. Aký je rozdiel medzi amylázou a amylázou ktorú sme krátko varili? 

 

..................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................... 

6. Ako vzniká intenzívne modré sfarbenie pri reakcii s jódom? 

 

..................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................... 
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PRACOVNÝ LIST: : AKO ZNIČIŤ VITAMÍN  C? 
 K nasledujúcim vitamínom priraďte potravinu v ktorej sa daný vitamín nachádza: 

Úloha 1. K nasledujúcim vitamínom priraďte potravinu v ktorej sa daný vitamín nachádza: 

 

Úloha 2.  Za pomoci internetu nájdite históriu objavenia vitamínu C!  

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 

Úloha 3. V tabuľke 1 sú uverené referenčné hodnoty pre príjem vitamínu C pre jednotlivé vekové skupiny a v tabuľke 2 sú 
uvedené množstvá vitamínu C v jednotlivých potravinách. Vypočítajte: 

 
 Ak by si bol 9 ročné dievča koľko g jabĺk a koľko g rakytníka by si musel zjesť, aby si dodržal referenčnú hodnotu. 

Jablko................................g. 
Rakytník............................g. 
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........................................................................................................... 

........................................................................................................... 

........................................................................................................... 

........................................................................................................... 

........................................................................................................... 

........................................................................................................... 

........................................................................................................... 

........................................................................................................... 

........................................................................................................... 

       Tabuľka 1 : Referenčné hodnoty pre príjem vitamínu  

 
 Ste 18 ročný mladík, a fajčíte (príjem vitamínu C u fajčiara sa proti nefajčiarovi musí zdvojnásobiť). Koľko g jahôd 

a koľko g zelenej papriky by si denne musel zjesť aby si  dodržal referenčné limity. 
Jahoda............................g. 
Zelená paprika................g. 
 

......................................................................................................... 

......................................................................................................... 

......................................................................................................... 

......................................................................................................... 

......................................................................................................... 

......................................................................................................... 

......................................................................................................... 

......................................................................................................... 

......................................................................................................... 

                                                                                                             Tabuľka 2 Hodnoty vitamínu C v potravinách  
 

Úloha 4. Skúška rozpustnosti vitamínu C 

 

Pomôcky: skúmavky (7 kusov), stojan na skúmavky, zátka  

Chemikálie: tablety Celaskonu, metanol, etanol, destilovaná voda, acetón (odlakovač na nechty), benzén, chloroform, olej. 
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Postup práce: 

1. Do každej skúmavky nalejte príslušné rozpúšťadlo (2-3 ml). 

2. Do tabuľky 3 si poznačte názory, či sa vitamín C bude, alebo nebude v príslušnom rozpúšťadle rozpúšťať. 

3. Do každej skúmavky pridájte ½ tablety Celaskonu, a poriadne pretrepeme. 

4. Pozorujte a výsledky experimentu zaznamenávajte do tabuľky 3. 

Tabuľka 3: 
 

Skúmavka 1 2 3 4 5 6 7 

Rozpúšťadlo Metanol Etanol Voda Acetón Chloroform Benzén Olej 

Predpoklad 

Rozpustnosť vitamínu C 

       

Pozorovanie 

Rozpustnosť vitamínu C 

       

Správnosť tvrdenia 

       

.....................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 

Úloha 5. Skúška na kyslosť  vitamínu C 

Pomôcky: kadička, pH meter, univerzálny indikátorový papierik, hodinové sklíčko 

Chemikálie: Voda, Celaskon  

Postup práce: 

1. V kadičke rozpusti tabletku Celaskonu v 50 ml vody.  

2. Na hodinové sklíčko položené na čiernom podklade položte univerzálny indikátorový papierik a kvapnite naň 
vzorku Celaskonu.  

3. Porovnaj so stupnicou pH a zistite približné pH.  

4. Na zistenie presnej hodnoty pH použite pH-meter, alebo školský merací systém prepojený s pH- elektródou. 

5. Svoje pozorovania zapíšte! 

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 
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Úloha 6. Dôkaz redukčných vlastností vitamínu C 

Pomôcky: kadička, skúmavky, stojan na skúmavky 
Chemikálie: Voda, Celaskon, chlorid železitý, manganistan draselný, dusičnan strieborný.  
Postup práce: 

1. V kadičke rozpusti tabletku Celaskonu v 15 ml vody.  
2. Pripravte si (5ml)  slabé roztoky:  1 – bledožltý - FeCl3, 

2 – bledo fialový KMnO4, 
3 – 5% roztok AgNO3. 

3. Do tabuľky 4 si poznačte ako sa zmení, alebo nezmení zafarbenie každého roztoku. 
4. Do každého roztoku pridáme 1 ml pripraveného roztoku celaskonu. 
5. Pozorujte a výsledky si zaznamenávajte do tabuľky 4. 

Tabuľka 4: 

Skúmavka 1 2 3 
Roztok celaskonu a  FeCl3 KMnO4, AgNO3 

Predpoklad    
Pozorovanie    
Správnosť tvrdenia 

  

 
Pri reakcii FeCl3, s vitamínom C 

..................................................................................................................................................................................................... 

Pri reakcii KMnO4, s vitamínom C 

..................................................................................................................................................................................................... 

Pri reakcii AgNO3, s vitamínom C 

.................................................................................................................................................................................................... 

Úloha 7.      Dôkaz vitamínu C v potravinách 

 
Pomôcky: skúmavky, stojan na skúmavky, stopky 
Chemikálie: 5% dusičnan strieborný, čerstvé  a prevarené mlieko, šťava z jablka (čerstvá, prevarená, a niekoľko dní 
otvorená na vzduchu), 10 % roztok kyseliny citrónovej, roztoky Celaskonu (1/4 tablety v 10 ml a 1 tableta v 10ml vody), 
pomarančová šťava, banán a podobne. 

Postup práce: 

1. Do každej skúmavky nalejte 2-3 ml 5% roztoku AgNO3. 
2. Pridáme 5 ml vybraných vzoriek potravín. 
3. Do tabuľky 5 si poznačte názory, či reakcie prebehne a za aký časový úsek ( skúste odhadnúť, pri korej vzorke 

prebehne najrýchlejšie a pri ktorej najpomalšie. 
4. Pripravte si 5ml každej vzorky  a podľa možnosti s najmenším časovým rozdielom vlejte do skúmaviek. 
5. Zapnite si stopky. 
6. Pozorujte kedy a či vôbec dôjde k vyredukovaniu striebra na stenách skúmaviek. Výsledky experimentu 

zaznamenáme do tabuľky 5 
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 Tabuľka 5 
 

Skúmavka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Pridaná 

látka 
čerstvé 
mlieko 

prevarené 
mlieko 

šťava z jabĺk pomarančo
vá šťava 

kyselina 
citrónová 

Celaskon AgNO3 
čerstvá prevarená na 

vzduchu 
¼ tablety 1 tableta  

Hypotéza 
          

Výsledok 
          

Čas reakcie           
Správnosť 
tvredenia 

         
 

Poznámky: 

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................... 

 
Záver: 
Vitamín C je rozpustný vo ................................................................. . a nerozpustný................................................................ 

Podľa hodnoty pH má ....................................................... vlastnosti.  

Pri vzorkách s obsahom vitamínu C sa bledožltý roztok chloridu železitého aj bledofialový roztok manganistanu draselného 

....................................................................................... . 

Prečo sa v prevarenom mlieku nevyskytoval vitamín C, resp. ho bolo nepatrné množstvo? 

.....................................................................................................................................................................................................  
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Vyplňte nasledujúcu tabuľku: 

 

3 veci, ktoré som sa dnes naučil   

 

 

2 veci, ktoré považujem za zaujímavé   

 

1 otázku, ktorú mám k tejto téme   

 

 

Skupinové hodnotenie spolupráce 

Meno: ________________________________Trieda:__________Dátum:___________________ 

Mená členov skupiny: _____________________________________________________________ 

Rozhodnite, ktorá odpoveď najlepšie vystihuje vašu spoločnú skupinovú prácu. 

Myslíme si, že sme ukončili prácu načas a odviedli sme dobrú prácu. ÁNO NIE 

Podporovali sme sa navzájom a pomáhali sme si. ÁNO NIE 

Viedli sme tichú konverzáciu. ÁNO NIE 

Zdieľali sme navzájom naše myšlienky a cenili sme si názory iných. ÁNO NIE 

Vyberte z možností:  

Najviac sa nám darilo v:                  
● rozdelení úloh medzi sebou,        
● generovaní nápadov, 
● tvorbe spoločnej prezentácie výsledku. 

Nabudúce by sme sa mohli zlepšiť v: 
● rozdelení úloh medzi sebou,  
● generovaní nápadov, 
● tvorbe spoločnej prezentácie výsledku.  
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PRACOVNÝ LIST:  LIEKY A LIEČIVÁ   

SÚ V  LEK ÁRNI  NAOZ AJ  I B A L IE KY ? 

V  S Ú Č A S N O S T I  V  L E K Á R N I  N Á J D E M E  Š I R O K Ý  S O R T I M E N T  L I E K O V .  N O  N I E  J E  T O  C E L K O M  T A K .  

Š V I A J Č I A R S K Y  L E K Á R  P A R A C E L S U S  U Ž  V  1 6 .  S T O R O Č Í  P O V E D A L :  „ K A Ž D Ý  L I E K  M Ô Ž E  B Y Ť  Z Á R O V E Ň  A J  

J E D O M ,  Z Á V I S Í  T O  I B A  O D  D Á V K Y ,  K T O R Á  S A  P O U Ž I J E “ .  N A  N E H O  N A D V Ä Z O V A L I  V I A C E R Í  V Ý Z N A M N Í  

O D B O R N Í C I ,  A K O  N A P R .  J .  E .  P U R K Y Ň E  V  1 8 .  S T O R O Č Í ,  K T O R Ý  V Ž D Y  T V R D I L  „ A B Y  L I E Č B A  N E B O L A  

H O R Š I A  N E Ž  C H O R O B A  S A M A “ .  K A Ž D Ý  L I E K  M Ô Ž E  B Y Ť  P O T E N C I Á L N E  R I Z I K O V Ý .  M I E R A  R I Z I K A  L I E Č B Y  

N E M Á  N I K D Y  P R E V Ý Š I Ť  R I Z I K Á ,  K T O R É  B Y  S Ú V I S E L I  S  N E L I E Č E N Í M  C H O R O B Y .  L I E K  J E  I B A  V T E D Y ,  A K  S A  

P O D Á  S P R Á V N E M U  P A C I E N T O V I  V  S P R Á V N E J  D Á V K E ,  T E D A  I B A  V T E D Y ,  A K  H O  V I E M E  S P R Á V N E  P O U Ž Í V A Ť .                     

                                                                           

Úloha 1. Viete ako na bezpečné užívanie liekov? Vyplňte krátky kvíz na túto tému. Diskutujte o Vašich skúsenostiach 

s interakciami liekov. 

Kvíz: https://www.liekysrozumom.sk/kvizy-a-videa/3/viete-ako-na-bezpecne-uzivanie-liekov  

 

Počet bodov: ........./8                     

 

 

Úloha 2. Pozrite si krátke video o interakcii liekov. Podčiarknite vhodné slová zo zátvoriek v texte tak, aby boli vety pravdivé.  

Video: https://www.liekysrozumom.sk/kvizy-a-videa/6/o-suke-preco-sa-lekarnika-pytat-na-predpisane-lieky  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pracovný list obsahuje Úlohy 3-4 zamerané na prácu s aplikáciou „Mediately Databáza liekov“, voľne dostupnej na 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mediately.drugs.sk&gl=SK. Po prihlásení máte prístup 

k informáciám o liekoch ako pacienti (príbalový leták), ale aj ako lekári (SPC).  

Úloha 3. Vyplňte Tabuľku 1.   

a) Zaraďte humánny liek určený pre človeka z Tabuľky 1 do skupiny liečiv podľa ich účinku: liek na infekčné ochorenia 
spôsobené mikroorganizmami (antibiotikum), liek na zníženie zvýšenej teploty (antipyretikum), liek na tlmenie 
bolesti namiesto (analgetikum), liek na alergiu (antihistaminikum). 

b) Napíšte do Tabuľky 1, ktoré liečivo obsahujú lieky (1-4), vďaka ktorým majú svoju účinnosť. 

Interakcia liekov môže nastať v prípade, že (samostatne/súčasne) užívame 2 a viac liekov: viazaných na lekársky predpis, 

ale aj voľnopredajných liekov, ktoré sa navzájom (ovplyvňujú/neovplyvňujú). Výsledkom môže byť (zvýšenie/zníženie) 

účinku daného lieku, teda zlyhanie terapie, alebo naopak (znížený/nadmerný) účinok lieku, kedy môže dôjsť k toxickým 

účinkom pre pacienta. 

Lieky viazané na lekársky predpis – recept, sa môžu ovplyvňovať navzájom medzi sebou, ale aj s voľnopredajnými liekmi, 

či potravou. Z tohto dôvodu (je/nie je) potrebné vždy informovať svojho lekára aké lieky užívate pri predpise ďalšieho 

lieku a tiež je dôležité sa vždy poradiť aj v lekárni (pred/po) zakúpením voľnopredajného lieku. 

Informácie o správnom užívaní liekov 

-poskytujú (bezplatne/za poplatok) lekárnici pri návšteve lekárne, alebo lekári v ambulancii, 

-nájdete v písomnej informácii pre používateľa, tzv. (príbalový/reklamný) leták.  
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Tabuľka 1 

 Názov lieku Skupina liečiv Názov liečiva 

1. ACYLPYRIN   

2. PARALEN   

3. ZODAC   

4. ZINNAT   

 

Úloha 4. Napíšte odpovede na otázky (a-g).  

Predstavte si, že Vaša 6-ročná dcéra má chrípku. Kašle, má pocit plného nosa, nádchu a zvýšenú 

teplotu.  Je veľmi unavená tak iba spí, pije čaj, jedlo jej nechutí a potí sa. Ako rodič sa snažíte znížiť 

horúčku, tak neváhate a hneď jej podáte liek ACYLPYRIN 500 (polovicu tablety), ktorý užívate aj 

Vy pri horúčke a Celaskon 100 – vitamín C. Avšak ani po niekoľkých hodinách horúčka neklesá, 

práve naopak, ešte sa zvýšila.  

 

a) ACYLPYRIN 500 – napíšte, čo znamená číslo vedľa názvu lieku?  

        ............................................................................................................................................................................................. 

b) Doplňte informácie o podaných liekoch do Tabuľky 2 pomocou príbalových letákov z aplikácie Mediately.  

 

                                                                                     Tabuľka 2 

  ACYLPYRIN 500 CELASKON 100 

Ktoré liečivo obsahuje každá tableta?   

Za akým účelom sa liek používa?   

Kto by liek nemal užívať?   

Aké je dávkovanie lieku určené pre 
Vašu dcéru? 

  

Aký nežiadúci vedľajší účinok sa môže 
prejaviť po použití?  

  

Obr. 1 Vírus chrípky 
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Ako uchovávať liek?   

 

c) Napíšte, či boli Vami podané lieky vhodne zvolené. Svoju odpoveď zdôvodnite. 

....................................................................................................................................................................................... 

d) Napíšte, ktorý liek z úlohy 3 (Tabuľka 1) by ste svojej dcére podali na zníženie horúčky?  

....................................................................................................................................................................................... 

e) Vysvetlite, čo spravíte v situácii, keď ste dieťaťu podali liek, ktorý nie je pre neho určený?  

....................................................................................................................................................................................... 

f) Vyhľadajte na internete informácie o Reyovom syndróme. 

Príčina vzniku: ............................................................................................................................................................... 

Koho postihuje? ............................................................................................................................................................ 

Príznaky ochorenia: ...................................................................................................................................................... 

Ako predchádzať vzniku? .............................................................................................................................................. 

g) Celaskon patrí k výživovým doplnkom. Opíšte význam tejto skupiny voľnopredajných liekov.  

....................................................................................................................................................................................... 

Úloha 5. Vyplňte tabuľku – lístok pri odchode.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Počet Napíšte na základe výučby 

z vyučovacej hodiny:  

  Odpovede 

3 Dnes som sa naučil/a. 
 

 

  

2 Najviac ma zaujalo. 
 

 

1 Otázka, ktorú stále mám. 
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ZADANIE DOMÁCEJ ÚLOHY 

Úloha 6. Prečítajte si populárno - vedecký článok o antibiotikách. Do Tabuľky 3 priraďte a napíšte písmeno A-D k podnázvom 

odstavcov článku na základe obsahu. Jeden podnázov je navyše. 

Objav zázračného lieku 
Ak dnes ochoriete, nie je to nič príjemné, no vo väčšine prípadov sa o svoj život 

obávať nemusíte. Avšak pred takými sto rokmi to bolo iné. Antibiotiká neexistovali, lekári 
používali iba malé množstvo účinných liekov a úmrtnosť na choroby, ktoré dnes dokážu 
zneškodniť dostupné lieky na predpis, bola vysoká.  

V roku 1928 objavil Alexander Fleming penicilín a to iba náhodou. V laboratóriu totiž 
nemal vždy poriadok a tak našiel starú Petriho misku a v nej pleseň usadenú na agare (Obr. 
2), čo je polysacharid z morských rias. Táto pleseň vylučovala látku, ktorá zabíjala baktérie 
okolo. Táto pleseň dostala pomenovanie Penicillium Notatum. Liečba novým zázračným 
liekom – penicilínom, sa okamžite začala rozmáhať.  

 

A  
ANTIBIOTIKÁ sú určené na liečbu infekčných ochorení, pretože usmrcujú alebo zastavujú rast a množenie 

mikroorganizmov. Liečivo aktívne naruší povrchovú štruktúru bakteriálnej bunky a zastaví niektorý zo základných životných 

procesov tak, že baktéria nie je schopná prežiť. Antibiotiká na liečbu ochorení vírusového pôvodu neúčinkujú. 

 

B 

• užívať ich iba na odporúčanie lekára 

• dodržiavať časový interval a dávkovanie lieku podľa pokynov lekára 

a lekárnika 

• doužívať celú predpísanú dávku (aj keď sa už cítite lepšie) 

• nikdy neužívať nespotrebované antibiotiká z predchádzajúcich infekcií 

• antibiotiká sú predpísané vám, nikdy ich nedávajte ďalší osobám 

 

C 
V prípade, že sa nedodržia spomínané pokyny, môže sa stať, že choroboplodné 

zárodky aj po liečbe antibiotikami prežijú, ochorenie sa vám vráti, baktérie sa 

stanú odolné (rezistentné) na antibiotiká, ktoré už nebudú aktívne účinkovať pri 

liečbe infekcie. Nesprávnym používaním antibiotík sami ľudia vytvárajú priestor pre vznik životu nebezpečných infekcií.  

 

D  

Počas liečby antibiotiká zabíjajú baktérie, ktoré spôsobujú infekcie, ale aj užitočné baktérie v črevách, ktoré pomáhajú tráviť 

potravu. Preto sa odporúča počas liečby antibiotikami súčasne užívať aj PROBIOTIKÁ s obsahom mikroorganizmov, ktoré 

napomáhajú obnoviť črevnú mikroflóru. Tieto výživové doplnky nie sú viazané na lekársky predpis.  

 
Tabuľka 3 

 Podnázov odstavca Písmeno 

1. 
Ako dokážeme obnoviť trávenie pri užívaní antibiotík? 

 

2. 
K čomu dochádza pri nesprávnom zaobchádzaní s antibiotikami? 

 

Obr. 3 Stavba bakteriálnej bunky 

Obr. 2 Petriho miska - účinok penicilínu 
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Úloha 7. Napíšte svoj názor na to ako môže bežný človek zabrániť vzniku rezistencie baktérie na antibiotikum.  

 

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

3. 
Na čo sa dnes používajú antibiotiká? 

 

4. 
Aké skupiny antibiotík poznáme? 

 

5. Viete ako správne užívať antibiotiká?  
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PRACOVNÝ LIST:  KEĎ NEFAJČÍM A NEPIJEM NIE SOM IN?     

Úloha 1. Ujasnite si nasledujúce pojmy súvisiace s drogami z Tabuľky 1.  

Tabuľka 1 Prehľad základných pojmov 

Pojem Vysvetlenie Vzorec 

DROGA Látka, ktorá po vstrebaní do tela môže mať vplyv na organizmus. - 

LIEK Droga, ktorá pomáha ľuďom zmierniť bolesť v dôsledku choroby.  

 
morfín 

ALKOHOL 
Je legálna droga, ustálené pomenovanie pre etanol, ktorý je 

hlavnou ingredienciou každého alkoholického nápoja.  
 

etanol 

TABAK 

Obsahuje vysoko návykovú legálnu drogu nikotín, ktorá sa 

nachádza v cigaretách. Môže spôsobovať rakovinu a ochorenia 

srdca.  
nikotín 

KOFEÍN 
Stimulačná legálna droga, ktorá sa nachádza v čaji, káve 

a energetických nápojoch. Je vysoko návykový. 
 

kofeín 

KANABINOID 

Najrozšírenejšia nelegálna droga vyrobená z konope (Canabis sp.). 

má mierne sedatívne účinky, ktoré spôsobujú zmenu pocitov alebo 

únavu. Do tejto skupiny patrí marihuana a hašiš. 
 

THC - tetrahydrokanabinol 

STEROID 
Droga, ktorú často používajú športovci na urýchlenú tvorbu 

svalovej hmoty a umožňuje intenzívnejší tréning. 
 

androgénny steroid 

KOKAÍN 
Je nelegálna droga, ktorá je vysoko návyková. Zároveň je stimulant, 

hneď po požití zvyšuje srdcovú činnosť. 
 

kokaín 

HEROÍN 
Je nelegálna droga, ktorá zmierňuje bolesť, spomaľuje životné 

funkcie a je návyková. 
 

heroín 
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Úloha 2. Zakrúžkujte správne odpovede v krátkom kvíze o Alkohole.  

1.  Alkohol účinkuje odlišne u každého človeka. Čo spôsobuje tieto odlišnosti? 

a) vek, pohlavie, hmotnosť, zdravie 

b) aký silný má človek žalúdok 

c) podľa miery smädu 

2. Väčšina alkoholu je odbúravaná v pečeni. Za aký čas dokáže pečeň spracovať 1 jednotku alkoholu (Obr.1)? 

a) 30 minút 

b) približne hodinu 

c) približne rovnaký čas, za ktorý je alkohol skonzumovaný  

 
Obr.1 Množstvo rôznych druhov alkoholických nápojov považovaných za 1 jednotku alkoholu (10 g etanolu) 

3. Aké je bezpečné množstvo skonzumovaného alkoholu pre osobu do 18 rokov? 

a) 1 pivo 

b) 3 pivá 

c) neexistuje bezpečné množstvo 

4. Prečo by tehotná žena nemala užívať alkohol? 

a) alkohol a plodová voda sa nezmiešavajú 

b) alkohol škodí viac žene ako dieťaťu 

c) alkohol môže poškodiť vývoj dieťaťa v rôznych oblastiach 

        BONUS: Ktoré oblasti ovplyvňuje prítomnosť alkoholu v tele? (viacero správnych možností) 

a) úsudok, správanie 

b) osobnosť, vnímanie 

c) celé telo 

 

 

 

 

 

 

 

Úloha 3. Pozrite si videozáznam o Alkoholizme (0-4 min) a pokúste sa zodpovedať otázky (a-d). 

Videozáznam: https://www.youtube.com/watch?v=6CwC2As1-sg&t=1s&ab_channel=Zdravoteka.sk  

 

a) Doplňte: Alkoholizmus je .............................................................................................................................................. 

....................................................................................................................................................................................... 

b) Vymenujte základné prejavy alkoholizmu. 

Psychické prejavy: ........................................................................................................................................................ 

Alkoholy sú kyslíkaté deriváty uhľovodíkov (hydroxyderiváty), v ktorých je hydroxylová skupina (-OH) viazaná 
na sp3 hybridizovanom uhlíku. Alkoholy sú horľavé bezfarebné kvapaliny miešateľné s vodou. Niektoré alkoholy 
sú jedovaté pre človeka, napr. metanol. Metanol nie je priamo toxický. V pečeni sa však pôsobením enzýmov 
metabolizuje na formaldehyd a následne kyselinu mravčiu, ktorá poškodzuje zrakový nerv a spôsobuje 
opuchy sietnice a prekyslenie organizmu, vedúcu až k smrti. V alkoholických nápojoch sa nachádza etanol, 
ktorého koncentrácia je zapísaná na obale od nápoja v promile (‰). Momentálne je promile používané aj vo 
väčšine alkohol testerov, ktoré sú určené na komerčný predaj. Tam vyjadruje obsah alkoholu v krvi. Keďže 1 ‰ 
je tisícina, to znamená, že v 1 litri krvi sa nachádza 1 ml čistého alkoholu. Aktuálna zákonná jednotka pre alkohol 
testery je aj mg/l. Tieto používajú aj policajné hliadky. Spomínaná jednotka meria obsah alkoholu v dychu. 1 
mg/l teda znamená, že v 1 litri vydýchnutého vzduchu sa nachádza 1 mg alkoholu.  
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Fyziologické prejavy: .................................................................................................................................................... 

c) Popíšte, aké abstinenčné príznaky môžeme pozorovať u alkoholikov. 

...................................................................................................................................................................................... 

d) Doplňte do schémy tela dospelého človeka (Obr. 2) názvy orgánov, ktoré sú ovplyvnené užívaním alkoholu 

a spomínajú sa v tvrdeniach 1-5. 

1. Alkohol sa prenáša krvou do hlavných orgánov tela. Označte orgán, ktorého ovplyvnenie alkoholom vedie 

k rozmazanému videniu a nedostatočnej koordinácii tela. 

2. Označte orgán, ktorý metabolizuje väčšinu alkoholu v tele. 

3. Asi 2-4% alkoholu opúšťa telo močom. Označte párový orgán, kde sa tvorí moč. 

4. Malé % alkoholu zostáva v pote, slinách a dychu. Označte tri oblasti postihnutého tela.  

5. Pomenujte dve oblasti ľudského tela, kde sa po prehltnutí vstrebáva alkohol v tráviacej sústave. 

 

 
Obr. 2 Schéma tela dospelého človeka  

 

 

 

 

 

Úloha 4. Rozhodnite o pravdivosti výrokov (pravda – P, nepravda – N) a zistite Čo viete o nebezpečenstve tabaku? 

 
Výrok P N 

1. Elektronické cigarety nie sú škodlivé pre zdravie človeka, lebo neobsahujú 
tabak. 

  

Liečba alkoholizmu je dlhodobá záležitosť. V rámci psychickej terapie je úlohou pomôcť získať človeku nadhľad nad 
svojou chorobou, uvedomenie si závislosti, odstránenie škodlivých vplyvov, ktoré ho priviedli k alkoholizmu, ale aj 
navrátenie človeka do spoločnosti. Fyziologická liečba sa sústredí na úplnú abstinenciu, ale aj na farmakologickú 
a averzívnu liečbu, ktorej cieľom je dosiahnuť averziu na alkohol, tzv. senzitivizáciou. Vtedy dochádza k  požívaniu 
tabletiek s látkami, ktoré v kombinácii s alkoholom vyvolávajú nepríjemné prejavy (zvracanie -  vypudenie alkoholu 
z tela) a blokáciu enzýmov premieňajúcich alkohol v tele ako napr. ADH – alkoholdehydorgenáza. 
U členov rodiny a známych alkoholika sa veľmi často vyskytuje SPOLUZÁVISLOSŤ. Viac informácii nájdete na: 

https://oz-integra.sk/spoluzavislost/  

915

https://oz-integra.sk/spoluzavislost/


 

 

2. 
Väčšina drog je návykových. Fajčenie cigariet nie je návykové.   

3. Jednotlivé zdraviu škodlivé zložky tabakového dymu sa môžu udržať na 
povrchu nábytku a iných materiálov niekoľko dní. 

  

4. Je bezpečné sedieť v aute s človekom, ktorý fajčí počas jazdy a má otvorené 
okno.  

  

5. Cigaretový dym obsahuje nebezpečné chemikálie, ktoré sa nachádzajú aj pri 
spaľovaní benzínu, vo výfukoch áut. 

  

 

Úloha 5. Preskúmajte problematiku fajčeniu tabakových výrobkov. Prečítajte si Čo obsahuje tabak? a pokúste sa 

zodpovedať otázky (a-c). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Vysvetlite: Hovorieva sa, že človek fajčí pre nikotín, no zomiera pre decht. 

.....................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 

b) Vyjadrite svoj názor na aktuálne zákony o bezpečnosti ochrany zdravia nefajčiarov. 

 

 

 

Čo obsahuje tabak? 

Tabak obsahuje takmer 4 000 chemických látok. Najnebezpečnejšie sú nikotín, oxid uhoľnatý a decht. 

NIKOTÍN  je v podstate prudký rastlinný jed. Je to bezfarebná olejovitá tekutina, ktorá na vzduchu hnedne, 

má ostrú, pálčivú chuť a tabakovej rastline dodáva charakteristickú vôňu. Nikotín je vysoko účinná, rýchlo 

reagujúca a závislosť spôsobujúca droga, ktorá je legálna. Keď fajčiar šlukuje tabakový dym, nikotín sa 

rýchlo dostáva do krvného riečiska a následne približne o 7-8 sekúnd do mozgu. Jeho účinok sa prejaví 

zrýchlením činnosti srdca, zvýšením krvného tlaku a produkcie hormónov, zúžením krvných ciev pod kožou, 

zmenou metabolizmu, stúpajúcou produkciou potu. Nikotín stimuluje aj vylučovanie tzv. endorfínov a 

iných látok, ktoré do určitej miery pozitívne ovplyvňujú náladu, pohodu a koncentráciu. Práve tento fakt 

podmieňuje vznik závislosti od tabaku a s tým súvisiacich ťažkostí, ktoré vznikajú, keď sa prestáva s 

fajčením – podráždenosť, nervozita, silná túžba po nikotíne (cigarete). Polčas rozpadu nikotínu v krvi je asi 

40 minút. Závislí, resp. návykoví fajčiari si preto na udržanie stálej koncentrácie nikotínu v krvi zapaľujú 

cigaretu každú polhodinu. Nikotín nie je karcinogénny – nespôsobuje rakovinové ochorenia.  

OXID UHOĽNATÝ vzniká pri fajčení neúplným spaľovaním uhlíkových látok (nedokonalé spaľovanie tabaku 

a cigaretového papiera, napr. aj pri spaľovaní benzínu). Oxid uhoľnatý je bezfarebný plyn, ktorý sa v krvi 

viaže na hemoglobín (karboxyhemoglobín) 130-krát aktívnejšie ako kyslík. Vďaka nemu je obmedzený 

prívod kyslíka do organizmu, čo sa prejavuje okrem iného znížením výkonnosti (dôležitej predovšetkým pre 

športové výkony). Vo vyšších koncentráciách zapríčiňuje smrť udusením. Oxid uhoľnatý je výrazne škodlivý 

počas tehotenstva, pretože obmedzuje prísun kyslíka plodu. 

DECHT sa zvykne prirovnávať k sadziam v komíne. Keď fajčiar šlukuje, cigaretový dym kondenzuje a asi 70 

% dechtu z cigaretového dymu sa ukladá v pľúcach. Decht je už dávno známy ako karcinogén (spôsobujúci 

rakovinu). Okrem toho dráždivé látky, ktoré decht obsahuje, poškodzujú pľúca, zužujú priedušky, 

vyvolávajú kašeľ a zvyšujú prieduškový hlien. Zvyšok dechtu sa často udržuje na rôznych povrchoch 

niekoľko dní. 

 

 

 

 

 

 

 

 

V roku 2006 bol na Slovensku prijatý zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri 
práci, ktorý zamestnávateľom prikazuje vydať zákaz fajčenia na pracoviskách, na ktorých pracujú 
aj nefajčiari a zabezpečiť dodržiavanie tohto zákazu. V roku 2009 bol novelizovaný zákon č. 
377/2004 o ochrane nefajčiarov na verejných priestranstvách, v ktorom sa vylúčilo fajčenie 
napríklad v reštauráciách, kaviarňach, dopravných zastávkach, kine, divadle, detských ihriskách, 
úradných budovách. Tieto opatrenia v oblasti ochrany nefajčiarov sa zameriavajú na ženy, deti a 
mládež, ktorí sa pohybujú na verejných priestranstvách, aby sa obmedzilo pasívne fajčenie. 

 

Obr. 3 Obal od cigariet 
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.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................  

c) Doplňte do schémy tela človeka (Obr. 4) názvy orgánov do rámčekov (1-5). Ku každému orgánu napíšte aspoň jedno 

ochorenie/negatívny účinok na organizmus v dôsledku fajčenia.  

 

Obr. 4 Schéma tela dospelého človeka  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elektronické cigarety sú zariadenia nabíjané batériou. Neobsahujú tabak, ale náplň s kvapalinou obsahujúcou nikotín, 

arómy a iné chemikálie. Pri použití sa kvapalina premieňa na paru, ktorá je inhalovaná a absorbovaná do pľúc. Vo 

väčšine štátov sveta je ich predaj zakázaný osobám mladším ako 18 rokov. Veľa ľudí si myslím, že e-cigarety sú 

neškodné, lebo tabak nehorí. To nie je úplne pravda, pretože aj tieto cigarety obsahujú návykovú látku nikotín. Zároveň 

laboratórne testy preukázali, že niektoré e-cigarety obsahujú toxické chemikálie ako napr. formaldehyd. Kvapalná 

náplň môže byť jedovatá na dotyk, príp. vypitie. 

Demonštrácia účinku cigariet na pľúca dostupná na: https://www.youtube.com/watch?v=HD__r66sFjk&ab_channel=ChrisNotap 
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Domáca úloha 

Úloha 6. Rozšírte si svoje vedomosti a prečítajte si článok na tému Prečo ľudia užívajú drogy? 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Úloha 7. Vyberte si jednu z troch tém a napíšte krátku esej do školského časopisu, v ktorej vyjadríte svoj názor na 

problematiku užívania drog.  

1. Ja nefajčím, ty nefajčíš, my nefajčíme – sme IN! 

2. Ako môže nadmerné užívanie alkoholu ovplyvniť môj život? 

3. Neviditeľné šaty drogových závislostí  

 

 

 

 

Prečo ľudia užívajú drogy? 

Viac informácií získate na: https://www.slovenskobezdrog.sk/pravda-o-drogach/  
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                                            ....................................................................................................................... 
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.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 
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PRACOVNÝ LIST:  KOFEÍN 
 

Úloha 1. Pozrite si video, ktoré vám pustí učiteľ a popíšte, ako funguje kofeín v tele 

https://www.youtube.com/watch?v=85oS5dJH5kA 

................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 

Úloha 2. Vypíšte všetky prvky, skupiny a molekuly ktoré obsahuje molekula kofeínu a pomenujte ich 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

Obr. 1 Molekula kofeínu 

Úloha 3. Sublimácia kofeínu 

Pomôcky: 

• Petriho miska 

• keramická sieťka 

• kahan +  trojnožka (stojan, kruh) alebo elektrický 

varič 

• vata 

• mikroskop 

 

 

Chemikálie: 

• káva 

• zelený alebo čierny čaj 

• ľad 

  

Postup práce: 

1. Na spodnú časť Petriho misky nasypte malé množstvo kávy (čaju). Prikryte vrchom misky 

2. Na hornú časť Petriho misky položte vo vate zabalený ľad 

3. Veľmi pomaly a opatrne zahrievajte na sieťke nad kahanom alebo nad varičom. Po chvíľke kahan vypnite a 

nechajte sklíčko voľne zahrievať ďalej na sieťke 

4. Prípadné zhnednutie signalizuje prudké zahriate, látka sa páli 

5. Kryštáliky môžete pozorovať pod mikroskopom. 

 

DBAŤ NA ZÁSADY BEZPEČNOSTI PRÁCE V LABORATÓRIU! 
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Úloha 4. Napíšte, výsledky experimentu a opíšte proces sublimácie. 

................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 

Úloha 5. Redukčné vlastnosti kofeínu 

Pomôcky: 

• malá kadička 

• kvapkadlo 

• kahan 

• trojnožka (stojan, kruh) 

• keramická sieťka 

• lyžička 

• sklenená tyčinka 

• Petriho miska 

 

 

 

 

Chemikálie: 

• roztok chloridu železitého (w=5%) 

• káva 

• zelený alebo čierny čaj 

  

Postup práce: 

1. V malej kadičke uvarte vodu 

2. Pripravte rozpustenú kávu 

3. Nalejte kávu do Petriho misky 

4. Prikvapkajte roztok chloridu železitého a sledujte farebné zmeny 

 

Úloha 6. Zapíšte výsledky z predchádzajúcej úlohy 

................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 

 

 

 

921



 

 

Úloha 7. Prezrite si schému a odpovedajte na otázky 

1. Ktorá káva je najsilnejšia? 

.................................................................................................................. 

2. V ktorej káve je najväčšie množstvo vody? 

.................................................................................................................. 

 

3. Do ktorých káv sa pridáva mlieko? 

.................................................................................................................. 

4. Do ktorých káv sa pridáva alkohol? 

.................................................................................................................. 

5. Pri príprave ktorej kávy sa nevyužíva ani jedna oddeľovacia 

metóda? 

..................................................................................................................  

 

Úloha 8.  Vyplňte sebahodnotiacu kartu. Zakrúžkujte možnosť, ktorá platí 

pre vás 

  

Úroveň zvládnutia učiva VIEM VIEM S POMOCOU NEVIEM 

Viem vlastnými slovami opísať princíp fungovania 
kofeínu v tele 

   

Viem vymenovať skupiny, ktoré obsahuje vzorec 
kofeínu 

   

Viem vysvetliť, čo je to sublimácia 

   

Viem uviesť príklad sublimácie 

   

Viem opísať proces redukcie 
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PRACOVNÝ LIST:  PRINCÍPY ZDRAVEJ VÝŽIVY  

Úloha 1. Prečítajte si nasledujúci text o zdravej výžive. 

Ako na zdravú výživu? 

1. Málo a často 

Jedzte radšej častejšie a menšie porcie. Ideálne 5 porcií denne. Jedzte pomaly a jedlo si podľa možností vychutnajte. 

2. Bez pohybu to nepôjde 

Doprajte sebe a svojej rodine dostatok pohybu každý deň. Zdraví ľudia by sa mali pohybovať aspoň trikrát týždenne 

jednu hodinu. 

3. Udržujte si správnu váhu 

Na začiatku je potrebné zistiť ako na tom s váhou ste a koľko energie je správne denne prijímať. Energetický príjem 

musí byť v norme s energetickým výdajom. 

4. Ovocie a zelenina 

Doprajte si denne pestrý výber ovocia a zeleniny. Jedálny lístok bohatý na ovocie a zeleninu je najlepším 

pomocníkom v boji proti ochoreniam. Vyskúšajte nové zeleninové recepty. 

5. Zdravá výmena 

Nahraďte potraviny z bielej múky celozrnnými, namiesto tučných mliečnych výrobkov zvoľte „ľahšie“ varianty. 

Dávajte prednosť netučnému mäsu a rybám pred bravčovým a hovädzím mäsom. 

6. Bez vody ani krok 

Denne vypite 2,5-3 l tekutín, v teplom počasí ešte viac. Najlepšia voda je nesladená, bez sýtenia. Môžete ju striedať 

s bylinkovými a ovocnými čajmi, príp. prírodnými šťavami. 

7. Kalórie v rovnováhe 

Podľa odporúčania odborníkom by mal jedálny lístok byť tvorený zhruba: 

55 % sacharidmi 

25-30 % tukmi 

15-20 % bielkovinami  

U nás sú výživové odporúčania graficky znázornené ako 

pyramída, Francúzi majú potravinovú loď, Kanaďania dúhu, 

Angličania tanier, Japonci tornádo. Pri všetkých však platí, že ich 

dodržiavaním predídete vzniku obezity, diabetu a ďalších 

ochorení.  

Potravinová pyramída alebo výživová pyramída (Obr. 1) bola 

zostavená odborníkmi za účelom jednoduchšej orientácie v 

množstve výživových odporúčaní.  

 

Zloženie potravinovej pyramídy 

• Prvé poschodie tvoria celozrnné obilniny, chlieb, pečivo, ryža, 
cestoviny, ovsené vločky, pohánka a pod. Obsahujú veľké množstvo škrobu, železa, vlákniny (nestráviteľné polysacharidy), 
vitamínov zo skupiny B a minerálnych látok, ktoré sú potrebné pre správne fungovanie organizmu. Znižujú hladinu 
cholesterolu a stabilizujú hladinu glukózy.  

• Druhé poschodie už tradične patrí ovociu a zelenine (čerstvé, konzervované, varené, mrazené, sušené ovocie). Aby však 
konzumácia týchto zložiek potravín mala čo najväčší prínos, ovocie i zelenina by mali byť čerstvé a starostlivo umyté. 
Tepelným spracovaním sa totiž stráca časť hodnotných vitamínov, kvôli ktorým sú ovocie a zelenina také cenené, najmä 
vitamín C. Ovocie a zelenina sú takisto zdrojom rozložiteľnej a nerozložiteľnej vlákniny, vitamínov (A, C a E), a minerálnych 
látok (vápnika, magnézia, draslíka a železa), podobne ako i antioxidantov a sacharidov. Obsah bielkovín a tuku je pri tejto 
skupine potravín minimálny. 

Obrázok 1 Výživová pyramída 
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• Tretie poschodie tvoria vysoko výživné potraviny, ako sú mliečne a mäsové výrobky, strukoviny, vajcia či ryby. Mliečne 
výrobky telu dodávajú vitamíny A a D, ďalej dopĺňajú obsah vápnika a bielkovín. Bielkoviny obsahuje aj mäso a mäsové 
výrobky, vajíčka či strukoviny, ktoré okrem toho slúžia aj ako zdroj minerálnych látok a vlákniny. Ryby sú dôležité z hľadiska 
zabezpečenia príjmu vitamínov A a D, nenasýtených mastných kyselín, jódu a minerálnych látok. Vajcia sú tiež zdrojom 
fosfolipidov (žĺtok), vitamínov rozpustných v tuku (A, D, E a K), vitamínov skupiny B, karoténov a minerálov. 

• Vrchol pyramídy sa skladá z potravín bohatých na cukor a tuky. Patria tu najmä cukrovinky, sladené nápoje, torty, zmrzlina, 
vyprážané jedlo, údené mäsové výrobky, čokoláda a pod. Tieto potraviny by mali predstavovať najmenší podiel 
konzumovanej potravy. 

Úloha 2. Overte si svoje poznatky o zdravej výžive kvízom.  

https://lnk.sk/gdnt   

Úloha 3. Prečítajte si text a odpovedzte na otázky pod ním. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Prečo stále Gabriela je čokoládu? 

....................................................................................................................................................................................... 

b) V Tabuľke 1 sú znázornené výživové hodnoty 100 g čokolády. Keď Gabriela zje 100 g čokolády, pochádza všetka 

energia (2142 kJ), ktorú takto získa z 32 g tukov? Na základe údajov z Tabuľky 1 vysvetli svoju odpoveď. 

                    Tabuľka 1 Výživové hodnoty v 100 g čokolády 

Bielkoviny 
(g) 

Tuky 
(g) 

Sacharidy 
(g) 

Minerály (mg) Vitamíny (mg) Energetická 
hodnota 
(kJ) 

Vápnik Železo A B C 

5 32 51 50 4 - 0,2 - 2142 

 

....................................................................................................................................................................................... 

c) Gabriela by mohla nahradiť nedostatok vitamínu C tým, že by jedla potraviny bohaté na vitamín C v rámci svojho 

riadneho jedla raz za 5 dní. Podčiarknite, ktoré dva druhy z nasledujúceho zoznamu jedál by ste odporúčali Gabriele 

na doplnenie nedostatku vitamínu C? Svoju odpoveď zdôvodnite. 

RYBY, OVOCIE, ZELENINA, RYŽA, SALÁMA 

 

....................................................................................................................................................................................... 

Dievča, ktoré zostalo štíhle tým, že jedlo iba čokoládu 
Jedna študentka zmiatla dietológov tým, že jedla 90 tabuliek čokolády týždenne, aby zostala štíhla. 20-ročná Gabriela 

tvrdí, že jediná cesta ako si udržať konfekčnú veľkosť 36 je jesť sladkosti a vylúčiť všetko ostatné jedlo. Napriek tomu, že 

ju odborníci varovali pred možnými škodlivými účinkami jej čokoládovej diéty, Gabriela trvá na tom, že sa nikdy necítila 

lepšie. Raz za päť dní si dopraje jedno poriadne jedlo. Gabriela študuje v Bristole a včera povedala: „Môj lekár hovorí, že 

som úplne zdravá, tak prečo si mám robiť starosti?“ 

Gabriela začala jesť čokoládu ako útechu po neúspešnej redukčnej diéte v 16 rokoch. Vtedy vážila okolo 60 kg a jej váha 

klesla na 50 kg. Ako jej chute rástli, prijala brigádu v cukrárni, kde bola platená čokoládou.  

Odborníčka z britskej nadácie povedala: „Som prekvapená, že niekto môže s touto diétou žiť. Tuky jej dodávajú energiu 

na život, ale stravu nemá vyváženú. V čokoláde sú nejaké vitamíny a minerály, ale to ani zďaleka nepostačuje. V ďalšom 

živote by ju mohli postretnúť vážne zdravotné problémy.“ 
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d) V článku sa píše, že Gabriela zjedla 90 tabuliek čokolády za týždeň. Predpokladajte, že každá tabuľka čokolády, ktorú 

zje váži 100 g. Vypočítajte koľko kJ Gabriela príjme denne. Pomocou údajov v Tabuľke 2 vysvetlite, či naozaj môže 

Gabriela ostať štíhla, keď bude takto jesť. 

            Tabuľka 2 Doporučené denné dávky živín a energie pre priemerne aktívnu ženu 

Vek 
(roky) 

Váha 
(kg) 

Bielkoviny 
(g) 

Tuky 
(g) 

Sacharidy 
(g) 

Minerály (mg) Vitamíny (mg) Energetická 
hodnota (kJ) Vápnik  Železo  A B C 

16-19 60 60 90 350 1000 15 0,45 2,5 75 9660 

20-35 60 60 85 330 800 12 0,45 2,4 50 9240 

          *z textu vyplýva, že Gabriela nejedla čokoládu každý deň v týždni, predpokladajte, že piaty deň v poradí je jeden zo 7 dní  

Výpočet:  

 

 

 

 

 

 

 Vysvetlenie: 

 ....................................................................................................................................................................................... 

Úloha 4. Prečítajte si text a odpovedzte na otázky pod ním. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

a) Vysvetlite, prečo je pre nás výhodné prijímať potraviny s menším GI. 

...................................................................................................................................................................................... 

b) Opíšte, ako by ste podali prvú pomoc človeku, ktorý dostane hypoglykemický záchvat. 

..................................................................................................................................................................................... 

 

c) Na základe článku a údajov v Tabuľke 3 vypíšte, ktorým potravinám by sme sa mali vyhýbať. 

                 

 ....................................................................................................................................................................................... 

                           

 

 

GLYKEMICKÝ INDEX (GI) je bezrozmerná veličina, ktorá udáva rýchlosť využitia glukózy z určitej potravy. Vychádza z toho, 

že glukóza má GI rovnajúci sa 100. Napr. celozrnný chlieb má GI = 65, teda glukóza v ňom obsiahnutá je telom využitá za 

približne dvakrát dlhšiu dobu ako glukóza v čistom stave.  To v praxi znamená, že z potravín s nižším GI dokáže telo využiť 

energiu, ktorá sa uvoľňuje postupne, čo je pre trávenie výhodné. Navyše, tento druh potravín nezaťažuje náš organizmus 

veľkými výkyvmi v hladine krvného cukru, ktorý môže prispievať k vzniku diabetu II. typu. Diabetici by sa mali vystríhať 

potravín s vysokým GI, avšak v prípade hypoglykemického záchvatu môžu byť práve ony život zachraňujúce. 

GI ovplyvňuje mnoho faktorov ako je postup prípravy, dĺžka varenia potraviny a pod. Ak sa nechceme vzdať potravín 

s vysokým GI, stačí ich skombinovať s tukmi, ktoré značne brzdia rýchlosť trávenia. Napr. biely rožok má veľký GI, avšak 

konzumovaný s plátkom syra alebo šunky sa GI razantne zníži. 
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        Tabuľka 3 Hodnota GI vo vybraných potravinách 

Potraviny GI Potraviny GI Potraviny GI 

Špagety biele varené 41 Varená biela ryža 64 Varené zemiaky 64 

Pečené zemiaky 85 Hranolky 75 Mrkva 47 

Jablká 36 Hrozno 49 Banány 58 

Arašidy 14 Jahody 40 Jogurt 36 

Zmrzlina 36 Šiška 76 Coca - Cola 58 

Rožok 70 Mliečna čokoláda 43 Palacinky 67 

Mlieko plnotučné 21 Mlieko acidofilné 45 Pizza 70 

  

VYBRANÉ CHOROBY A STRAVOVANIE 

Úloha 5. Prečítajte si text a odpovedzte na otázky pod ním. 

 

 

 

 

  

a) Prečo náš organizmus udržiava hladinu glukózy v rozmedzí 3,6-6,5 mmol/l? 

b) Prečo u ľudí držiacich hladovku cítime v dychu acetón? 

c) Ktorá látka v našom organizme reguluje množstvo glukózy v krvi? Kde v organizme sa táto látka tvorí? 

d) Ktoré látky okrem glukózy slúžia ako zdroj energie?  

e) Ako sa tvorí glukóza vo svaloch? 

 

 

• Prečo náš organizmus udržiava hladinu glukózy v rozmedzí 3,6-6,5 mmol/l? 

....................................................................................................................................................................................... 

• Prečo u ľudí držiacich hladovku cítime v dychu acetón? 

...................................................................................................................................................................................... 

• Ako sa tvorí glukóza vo svaloch? 

...................................................................................................................................................................................... 

• Vyhľadajte na internete, ktorá látka v našom organizme reguluje množstvo glukózy v krvi? Kde v organizme sa táto 

látka tvorí? 

...................................................................................................................................................................................... 

Úloha 6. Vyhľadajte na internete informácie o cholesterole a odpovedzte na dole uvedené otázky. 

Cukrovka – choroba, ktorá rozhodne nie je až taká sladká 

Glukóza prúdi v našom tele spolu s pestrou zmesou krvných doštičiek, krviniek, cholesterolu, kyslíka a najrozličnejších 

bielkovín. Krv takto sprostredkuje energiu získanú z potravy skoro všetkým tkanivám. To ako veľmi je glukóza ako palivo 

potrebná, dokazuje aj jej prísna regulácia. Naše telo sa aj za cenu konzumácie vlastných bielkovín snaží glukózu udržať 

v rozmedzí 3,6 – 6,5 mmol na liter krvi.  

Takto prísne regulovaná je kvôli mozgu, pre ktorý je takmer výhradným zdrojom energie. Svaly nie sú natoľko závislé od 

príjmu glukózy, dokonca samy pomáhajú zachraňovať situáciu svojim správaním – bielkoviny z nich uvoľňované sú 

v pečeni premieňané na glukózu v procese nazývanom glukoneogenéza. Deje sa to aj počas bežného dňa, keď človek 

prijíma veľa bielkovín a telo ich nestíha spracovať ako stavebný materiál. Vtedy ich použije ako zdroj energie vo forme 

cukru alebo ich pretransformuje až na tuk. Počas hladovania je tento proces vystupňovaný a my tak prichádzame o veľké 

množstvo užitočných bielkovín. Okrem bielkovín spotrebúva naše telo aj tuky, následkom čoho vznikajú tzv. ketolátky.  
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Zdroje:  

http://www.tvojesrdce.sk/article/89--hyperlipidemia  

http://www.kardioklub.biznisweb.sk/info/o-cholesterole/  

Cholesterol je látka, ktorá plní v tele dôležitú funkciu. Zúčastňuje sa napr. na vzniku nových buniek a na tvorbe hormónov 

či obalov nervových vlákien. Problém sa začína vo chvíli, keď sa ho v krvi nahromadí nadbytok.  

 

• Vysvetlite skratky HDL a LDL cholesterol. 

HDL: .................................................................................................. 

LDL: ................................................................................................... 

• Vysvetlite, prečo sa jeden niekedy označuje ako „dobrý“ a druhý ako „zlý“ cholesterol.  

HDL: ............................................................................................................................................................................... 

LDL: ............................................................................................................................................................................... 

• Popíšte, čo je to ateroskleróza. 

...................................................................................................................................................................................... 

• Vymenujte 3 zdravotné komplikácie (ochorenia), ktoré môžu byť dôsledkom vysokej hladiny cholesterolu v krvi.  

...................................................................................................................................................................................... 

Úloha 7. Pozrite si videozáznam Ako na obezitu? Odpovedzte na otázky. 

Videozáznam: https://www.youtube.com/watch?v=G-Bsj_y3mlg&ab_channel=Mojstob (max. do 2 min) 

• Napíšte, čo je to obezita.  

....................................................................................................................................................................................... 

• Vymenujte faktory, ktoré prispievajú k vzniku obezity. 

....................................................................................................................................................................................... 

• Vysvetlite pojem civilizačné ochorenie. 

....................................................................................................................................................................................... 

• Navrhnite, ako môžeme predchádzať obezite a zvýšenému množstvo cholesterolu v krvi. Ako by ste tento problém 

riešili globálne? 

.......................................................................................................................................................................................  
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Úloha 8. Vyplňte tabuľku. 

 

 
Počet Napíšte na základe výučby 

z vyučovacej hodiny:  

  Odpovede 

3 Dnes som sa naučil/a. 
 

 

  

2 Najviac ma zaujalo. 
 

 

1 Otázka, ktorú stále mám. 
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PRACOVNÝ LIST:  VIETE ČO PIJETE?   
 

Úloha 1. Nazbierajte prázdne obaly od sladených nealkoholických nápojov a uveďte jeden príklad ku každému z nápojov 

ktoré konzumujete, vyplňte tabuľku podľa uvedeného vzoru. Prepočítajte a doplňte do tabuľky koľko sacharidov by ste prijali 

za mesiac (30 dní) a rok (365 dní), ak by ste vypili jeden pohár (250 cm3) denne. 

Nápoj Množstvo 

sacharidov (g)/ 

250 cm3 

Prepočet 

sacharidov na 

čajové lyžičky 

Koľko % 

sacharidov z CDP 

sme prijali 

Množstvo 

sacharidov za 

mesiac (kg) 

Množstvo 

sacharidov za 

rok (kg) 

Pijem veľmi 

často (denne) 

     

Ovocný nápoj 16 4  0.48 0.175 

      

Pijem zriedkavo  

(1-2-krát/ 

mesiac) 

     

Ľadový čaj 20.5 5.12  0.61 7.48 

      

Pijem veľmi 

málo  

(1-2-krát/rok) 

     

Cola 28 7  0.84 10.22 

      

Čajová lyžička = 4 g. Príklad výpočtu: 1 plechovka obsahuje 16 g sacharidov - výpočet/mesiac (30 dní): 16 g sacharidov × 30 

dní = 480 g = 0.48 kg; výpočet/ rok (365 dní):  0.48k g sacharidov × 12 = 5.76 kg sacharidov. CDP – celkový denný príjem. CDP 

znamená celková denná spotreba cukrov a škrobov v gramoch. Aj keď vláknina je z chemického hľadiska sacharid, 

nezarátavame ju do celkovej dennej spotreby sacharidov. Pre výpočet dennej spotreby sacharidov použite tabuľku zo 

stránky:  https://kucharka.madness.sk/denna-potreba-tukov-a-sacharidov.php, každý študent si určí svoju spotrebu podľa 

veku a hmotnosti. 
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Úloha 2. Vyhľadajte, napr. na internete, ktoré ochorenia spôsobuje nadmerné používanie sacharidov.  

 

................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................................................................................   

..................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................... 

 

Úloha 3. Nájdite ktoré látky  obsahuje ľadový čaj, doplňte do tabuľky, odčítajte aké množstvo sacharidov obsahuje 1 

plechovka (335 cm3). Ak nemáte vlastnú etiketu použite hodnoty z obrázku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zložky ľadového čaju Množstvo v jednej 

plechovke (g) 

Denná odporúčaná dávka Množstvo za rok (kg) 

Sacharidy    

    

    

    

    

 

Úloha 4. Vypočítajte a doplňte do tabuľky koľko % z elkového denného príjmu sacharidov získame a koľko sacharidov by 

sme prijali za mesiac a rok ak by sme vypili každý deň 1 malé balenie ľadového čaju (250 cm3). Ak nemáte vlastnú 

etiketu použite hodnoty z tabuľky. 

Ľadový čaj Množstvo 

sacharidov v g 

v 250 cm3 

% z celkového 

denného prímu 

Prepočet 

sacharidov na 

čajové lyžičky 

Množstvo 

sacharidov za 

mesiac (kg) 

Množstvo 

sacharidov za rok 

(kg) 

Lipton Ice 
Tea 

12     

930



 
 

Rauch My 
Tea 

19.25     

Xoxo 
ľadový čaj 

17.5     

OKF Aloe 
vera  king 

22.5     

 

Príklad výpočtu je pod Tabuľkou z úlohy 1. Pre výpočet dennej spotreby sacharidov použite tabuľku zo stránky, každý študent 

si presne určí svoju spotrebu:  https://kucharka.madness.sk/denna-potreba-tukov-a-sacharidov.php 

................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................... 

Úloha 5.  Doplňte tabuľku. Ktoré nápoje s prídavkom kofeínu poznáte, koľko g kofeínu obsahujú? Aký vplyv má kofeín na 

ľudský organizmus?  

  

Nápoj/potravina 1 porcia Priemerné množstvo kofeínu (mg) 

Káva (zaliata vodou) 250 cm3  

Čaj čierny  250 cm3  

Zelený čaj 250 cm3  

Ľadová káva 500 cm3  

Kola 355 cm3  

Energetické nápoje 250 cm3  

 
Denný odporúčaný príjem kofeínu a ďalšie informácie o kofeíne: 

http://www.akv.sk/index.php?option=com_content&task=view&id=760&Itemid=30 

................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................... 
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Úloha 6. Koľko káv možno denne vypiť? 

................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................... 

Úloha 7. Ktoré energetické nápoje poznáte? Napíšte v čom sa odlišujú od ostatných sladených nápojov? 

 

................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................ 

Úloha 8. Vyhľadajte aký majú vplyv energetické nápoje na srdce a kardiovaskulárny systém?  

 

................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................... 

 

Úloha 9. V tabuľke je uvedené množstvo vitamínov v energetickom nápoji. Nájdite denné odporúčané dávky vitamínov (pre 

ženy aj mužov) a vypočítajte aké množstvo vitamínov (%) v porovnaní s dennou odporúčanou dávkou sa 

nachádza v energetickom nápoji.  

Vitamín Množstvo v energetickom 
nápoji 

Denná odporúčaná 
dávka 

Množstvo vitamínov 
v energetickom nápoji (%) 

Vitamín A 2500 IU   

Vitamín C 300 mg   

Vitamín D 1000 IU   
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Vitamín E 60 mg   

Vitamín B1  1.5 mg   

Vitamín B2 1.7 mg   

Vitamín B3 20 mg   

Vitamín B5 10 mg   

Vitamín B6 5 mg   

Vitamín B7 300 µg   

Vitamín B12 15 µg   

 Jednotka I.U. (z anglického International Unit) je medzinárodná jednotka pre vyjadrenie množstva vitamínov 

rozpustných v tukoch. Jednotka 1 I.U. vyjadruje pre každý vitamín inú hmotnostnú jednotku (napríklad pre vitamín A je 1 

I.U. = 0,3 μg a pre vitamín D 1 I.U. = 0,025 μg.). Viac: https://www.monigue.sk/news/medzinarodna-jednotka-i-u-/  

 

 

Úloha 10. Čo sa stane ak prijmete nadmerné množstvo vitamínov skupiny B a vitamín C? 

 

.....................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................ 

..................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................... 

 

Úloha 11. Na základe predchádzajúcich výsledkov napíšte, ktoré nápoje by ste odporučili piť a ktoré nie, vysvetlite prečo. 

     

 

 

................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 
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..................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................... 

 

Viete že? 

100 % ovocná šťava neobsahuje prídavné sacharidy ale obsahuje vitamíny a minerály. Avšak v 100 % ovocnej štave sa 

nachádza veľké množstvo prírodných sacharidov. Preto sa odporúča konzumovať ovocie (nie džúsy), pretože obsahuje veľké 

množstvo vlákniny. Odporúčaná denná dávka prírodnej ovocnej šťavy je 125 cm3. 
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PRACOVNÝ LIST:  ADITÍVA V POTRAVINÁCH  

Úloha 1. Prečítajte si článok o aditívach. Následne napíšte odpovede na otázky.  

Čo sú to aditíva? 
 „Ani to nejedz, je to plné éčok!" Táto veta v dnešnej dobe odznieva veľmi často. Už 

nie sme nadšení z toho, koľko ktorá potravina vydrží a aké to prináša so sebou 

výhody. Uvedomujeme si skutočnosť, že minimálna ročná záruka niektorých 

hotových produktov, vrátane sladkostí, nemá s čerstvosťou a prirodzenosťou veľa 

spoločného. Hovorí sa, že za to môže chémia a tie „hrozné éčka". Máme ich 

podvedome zafixované ako negatívne, no pritom väčšina z nás o nich netuší nič viac. 

Čo teda tie éčka vlastne sú, prečo sa používajú a ako nám môžu škodiť? 

 

Aditíva v minulosti a teraz 

Aditíva nie sú novým vynálezom. Už v staroveku ľudia ulovené mäso osolili, aby im dlhšie vydržalo. Egypťania používali 

farbivá a dochucovadlá. Rimania dusičnan draselný, čierne korenie. V prvej polovici 20. storočia sa začali pridávať farbivá do 

syrov, emulgátory do margarínu, želatinujúce prípravky do džemov. Najväčší rozvoj v tejto oblasti nastal v poslednej tretine 

20. storočia.  

                 

                    nasolené mäso                                                                             čierne korenie                                                               želatína v džeme 

V súčasnosti platí, že potravinové aditíva (prídavné látky) — pridávajú sa do potravín kvôli trvácnosti, farbe, chuti, 
konzistencii a rôznym iným vlastnostiam. Ako zaiste poznáte z obalov potravín, v Európskej únii sú označované veľkým 
písmenom E a trojmiestnym, prípadne štvormiestnym číselným kódom (tzv. éčka). Práve podľa týchto čísel rozdeľujeme 
aditíva podľa ich funkcie do viacerých skupín: 

Tabuľka 1 Rozdelenie aditív 

SKUPINA FUNKCIA  

E 100 – E 199  farbivá  

E 200 – E 299  konzervačné látky  

E 300 – E 399  antioxidanty, emulgátory a stabilizátory  

E 400 – E 499  emulgátory a zahusťovadlá  

E 500 – E 599  regulátory kyslosti, protihrudkovacie činidlá 

E 600 – E 699  dochucovadlá  

E 700 – E 799  antibiotiká  

E 800 – E 1500  aditíva s rôznymi funkciami  

E 1500 – E 1525  umelé dochucovadlá a rozpúšťadlá dochucovadiel  
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Kým v niektorých potravinách je používanie prídavných látok úplne obmedzené (pri nespracovaných potravinách ako mlieko, 
čerstvé mäso, maslo, cmar, med, cukor, balenú pramenitú vodu a minerálnu prírodnú vodu, nearomatizovaný čaj, 
neochutené jogurty s mliečnou kultúrou, sušené cestoviny s výnimkou bezlepkových), pri iných sa používajú aditíva vo veľkej 
miere. Platí, že čím viac je potravina spracovaná (sem patria napríklad cukrovinky, ochutené nápoje, múčniky), tým viac 
prídavných látok je povolených a používaných. 

Najpoužívanejšie aditíva  

Možno si ani neuvedomujete koľko prídavných látok využívate denne nielen v kuchyni. Medzi najpoužívanejšie aditíva patrí: 

cukor, soľ, kukuričný sirup, kyselina citrónová, kyselina octová, sóda bikarbóna, rastlinné farbivá, horčica, čierne korenie. 

                                        

 

Bezpečnosť a regulácia 

Väčšina spotrebiteľov uprednostňuje v súčasnosti trvanlivé potraviny - peknú farbu, príjemnú chuť, znížený obsah tukov, 

zvýšený obsah vitamínov a pod. Toto spotrebiteľské správanie motivuje výrobcov potravín k používaniu aditív. V našej krajine 

legislatíva ustanovuje povinnosť uvádzať všetky prídavné látky použité v potravinách na etiketách obalov výrobkov.  

  

V každej krajine existujú inštitúcie, ktoré povoľujú používanie týchto látok a zároveň aj vykonávajú kontrolu nad ich správnym 

používaním. Slovensko ako malá krajina, sa spolieha na už získané a overené údaje nielen Európskej únie. Vážne sú 

obvinenia, že éčka spôsobujú závažné ochorenia, akým je napr. rakovina. Látky, ktoré boli povolené, ale časom sa výskumom 

zistilo, že by mohli byť škodlivé, boli zo zoznamu povolených látok stiahnuté. 

 

a) Vymenujte aspoň 5 potravín, v ktorých je používanie aditív úplne obmedzené.. 

....................................................................................................................................................................................... 

b) Vysvetlite, prečo ľudia v minulosti solili mäso. 

....................................................................................................................................................................................... 

c) Napíšte aspoň 3 aditíva, ktoré najčastejšie používate v domácnosti.  

...................................................................................................................................................................................... 

V nasledujúcej úlohe 2 pracujte s voľne dostupnou aplikáciou „Éčka“, ktorú si môžete stiahnuť na linku: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=sk.spajdo.ecka&hl=sk&gl=US  
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Úloha 2. Vyhľadajte prídavné látky na etiketách obalov potravín. Pracujte s aplikáciou „Éčka“ a doplňte Tabuľku 2 podľa 

vzoru. 

Tabuľka 2 Zoznam vybraných prídavných látok z etikiet potravín 

 

V nasledujúcich úlohách 3-5 pracujte v skupinách a experimentálne dokážte prítomnosť vybraných skupín prídavných 

látok v rôznych potravinách. 

Úloha 3. Objavte účinok antioxidantov prostredníctvom experimentu. 

Antioxidanty sú prídavné látky, ktoré prispievajú k ochrane potravín pred oxidáciou. Potraviny sú vystavené veľkému počtu 

oxidačných dejov, ktoré prebiehajú vplyvom prostredia alebo ako dôsledok interakcie samotných zložiek potraviny. Úlohu 

antioxidantov plnia mnohé vitamíny, napr. vitamín C (kyselina L-askorbová, E300). 

 

Pomôcky: nôž, rôzne druhy ovocia/zeleniny (napr. jablko, zemiak) 

Chemikálie: vitamín C 

Pracovný postup: 

1. Pripravte si roztok vitamínu C. 

2. Rozkrojte ovocie/zeleninu 

3. Jednu časť pokvapkajte roztokom vitamínu C. 

4. Druhú časť nechajte nepokvapkanú. 

5. Zapíšte pozorovania do Tabuľky 3.  

Pozorovanie: 

Tabuľka 3 Záznam z pozorovania 

 OVOCIE: ZELENINA: 

S vitamínom C Bez vitamínu C S vitamínom C Bez vitamínu C 

Na začiatku     

Po 10 minútach     

Na konci 
vyučovacej 

hodiny 

    

 

Výskumná otázka: 

Akú zmenu spôsobil vitamín C na ovocí? 

Označenie Názov látky Zaradenie Bezpečnosť (✓/?/X) Výskyt v potravine 

E100 kurkumín farbivo ✓ jogurtový nápoj, korenie 

     

     

     

     

     

Obr. 1 Proces hnitia jablka 
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.................................................................................................................................................................................................... 

Záver:  

Vitamín C vystupuje ako ................................... , ktorý blokuje redoxný dej - ....................................... látok. Takýmto 

spôsobom sa zabezpečuje čerstvosť, výživová hodnota a trvanlivosť potravín. Vitamín C sa inak nazýva kyselina 

...................................., ako aditívum sa vyskytuje pod označením ....................... .  

Úloha 4. Objavte farbivo spôsobujúce charakteristické sfarbenie Coca-Coly. 

Aktívne uhlie je skupina umelo vytvorený, pórovitých uhlíkov s hubovitou štruktúrou. Vyznačujú sa veľkým aktívnym 

povrchom s vysokou schopnosťou adsorbovať široké spektrum mikro- a makromolekulárnych látok. Jeden gram tejto látky 

má povrch až 1 000 m², preto patrí medzi najpoužívanejšie adsorbenty. Farbivá v Coca-cole „vzdorujú“ pomerne dlho, ale sú 

nápoje, pri ktorých k odfarbeniu desiatok mililitrov stačí jedna tabletka. Adsorpcia je proces, pri ktorom látka priľne na povrch 

adsorbenta. Aktívne uhlie je najpoužívanejším adsorbentom.  

 

Pomôcky: filtračná aparatúra, kadičky, filtračný papier, filtračný lievik, roztieracia miska s roztieradlom, sklenená tyčinka 

Chemikálie: 6-8 ks aktívneho uhlia (tabletky Carbocit, Carbotex), 100 ml Coca-Coly 

Pracovný postup: 

1. Postavte si filtračnú aparatúru. 

2. Roztrite v roztieracej miske živočíšne uhlie. 

3. Presypte do kadičky uhlie a pridajte 100 ml Coca-Coly. 

4. Miešajte roztok. 

5. Po chvíli miešania roztok prefiltrujte. 

6. Pozorujte zmeny.  

 

Pozorovanie: 

..................................................................................................................................................................................................... 

Výskumná otázka:  

Prečo sa zmenila farba Coca-Coly?  

..................................................................................................................................................................................................... 

Záver:  

Zo zloženia výrobku vieme, že sfarbenie Coca-Coly spôsobuje ................................................. . Aktívne uhlie vystupuje ako 

........................................, na ktoré sa naviazalo ............................................. . Preto sme pozorovali 

.............................................. farby roztoku nápoja po filtrácii.  

Úloha 5. Objavte emulgačný účinok žĺtka podľa pracovného postupu. 

Emulgátory sú látky, ktoré napomáhajú vytvoreniu a stabilite emulzie (kvapôčky jednej kvapaliny sú rozptýlené v druhej 

kvapaline). Emulgátory sa používajú ako aditíva najmä v tavených syroch, dresingoch, margarínoch, jogurte, zmrzline, 

majonéze. Asi najznámejší emulgátor je lecitín (fosfatidylcholín), ktorý sa nachádza vo vaječnom žĺtku s označením E322.  

 

Pomôcky: dve skúmavky, stojan na skúmavky, kadička, zátky na skúmavky 

Obr. 2 Zloženie Coca-Coly 
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Chemikálie: voda (z vodovodu), konzumný olej, vaječný žĺtok 

Pracovný postup:  

1. Do obidvoch skúmaviek nalejte približne po 2 cm3 vody.  

2. Pridajte rovnaké množstvo oleja.  

3. Do jednej skúmavky pridajte približne 1 cm3 rozšľahaného vaječného žĺtka.  

4. Zakreslite si vzhľad skúmaviek (zmesí). 

5. Skúmavky zazátkujte a zatraste (30 sekúnd).  

6. Znova zakreslite vzhľad skúmaviek. 

 

Pozorovanie:  

Tabuľka 4 Záznam z pozorovania 

Pred zatrepaním Po zatrepaní 

Bez žĺtka So žĺtkom Bez žĺtka So žĺtkom 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

 

Výskumná otázka: 

Prečo sú v skúmavke so žĺtkom kvapaliny zmiešané? 

..................................................................................................................................................................................................... 

Záver:  

 

Lecitín sa nachádza v ................................, pôsobí ako ................................., pretože umožňuje zmiešanie 

................................. a ............................... . Doma ho používame hlavne pri príprave majonézy.   

 

Úloha 6. Doplňte názvy prídavných látok pomocou aplikácie „Éčka“. 

Vedeli ste, že: 

• Ak by jahoda mala etiketu, bolo by na nej uvedených 15 „éčiek“. 

                    

 

E296: .................................................... 

E140: .................................................... 

E236: .................................................... 
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• V súčasnosti je veľká pozornosť venovaná udeným výrobkom (salámy, klobásy, slanina a pod.) z dôvodu 

potenciálnych škodlivých účinkov na zdravie človeka.  

 

 

E250: ............................................. 

E621: ............................................. 

• Sladkosti sú veľmi lákavé pre deti, ale môžu spôsobiť neplechu, dokonca v podobe zdravotných problémov. 

 

 

E102: .............................................. 

E129: .............................................. 

Úloha 7. Napíšte krátky sumár  a vyjadrite svoj názor na otázku: Mohli by sme sa zaobísť  bez aditív? 

 

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 
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PRÍLOHA: ADITÍVA V POTRAVINÁCH   

Úloha 1. Uskutočnite domáci experiment a objavte účinky konzervačných látok. 

Na udržanie trvanlivosti potravín pred pôsobením mikroorganizmov sa používajú antimikrobiálne látky, ktoré inhibujú, 

spomaľujú alebo zabraňujú rastu a rozmnožovaniu baktérií, kvasiniek a plesní. Medzi konzervačné metódy patria 

fyzikálne deje, ktoré usmrcujú mikroorganizmy: varenie, pasterizácia, sterilizácia, chladenie, mrazenie, sušenie. S 

prirodzenými konzervačnými metódami by dnes výrobcovia potravín neuspeli, preto musia siahať po konzervačných 

látkach chemického pôvodu, napr. kyselina sorbová a iné.  

 

Pomôcky: malé zaváraninové fľaše s viečkom 2ks, nôž na krájanie, rýchlovarná kanvica 

Materiál: kúsky ovocia (jablko, slivka, marhuľa, hruška), kyselina sorbová, prevarená voda 

Pracovný postup: 

1. Nakrájajte ovocie na menšie kúsky (približne 1 cm). 

2. Naplňte obidva zaváraninové poháre nakrájaným ovocím. 

3. Do pohára č. 1 prilejte prevarenú vychladenú vodu. 

4. Do pohára č. 2 prilejte roztok kyseliny sorbovej. 

5. Uzatvorte poháre. 

6. Pozorujte poháre jeden týždeň a zapíšte svoje pozorovania. 

Pozorovanie:  

Vybrané ovocie: 

Tabuľka  

 Pohár č. 1 Pohár č. 2 

Na začiatku 
 
 
 

 

Po prvom dni 
 
 
 

 

Po troch dňoch 
 
 
 

 

Po týždni 
 
 
 

 

 

Záver:  

Na predĺženie trvanlivosti potravín sa z aditív používajú ................................................ látky, ktoré majú 

antimikrobiálne účinky. Ako konzervačná látka chemického pôvodu bola v experimente použitá .................................... 

........................................... . Medzi fyzikálne metódy konzervovania potravín patrí napr. 

...................................................... . 
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