
Príloha č. 1 k vyhláške MŠVVaŠ SR č. 155/2013 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŠVVaŠ SR č. 614/2002 Z. z. 
o kreditovom systéme štúdia 

Informačný	  list	  predmetu 

Vysoká	  škola:	  Univerzita	  Komenského	  v	  Bratislave	  
Fakulta:	  Prírodovedecká	  fakulta	  UK	  v	  Bratislave	  
Kód	  predmetu:	  	   Názov	  predmetu:	  Všeobecná	  chémia	  
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:	  	  
Týždenný počet hodín výučby: 4	  hodiny	  prednášok	  /	  2hodiny	  seminára	  	  
Počet týždňov: 13	  	  	  
Metóda, akou sa vzdelávacia činnosť uskutočňuje: prezenčná	  

Počet kreditov:	  8	  kreditov	  
Odporúčaný semester/trimester štúdia:	  1.	  semester	  
Stupeň štúdia:	  1.stupeň	  
Podmieňujúce predmety:	  žiadne	  
Podmienky	  na	  absolvovanie	  predmetu:	  V	  priebehu	  semestra	  budú	  dve	  písomné	  previerky	  po	  20	  bodoch,	  finálna	  
skúška	  formou	  testu	  za	  60	  bodov.	  Kredity nebudú udelené študentovi, ktorý v niektorej z previerok alebo vo 
finálnom teste získal menej ako 60% bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné celkovo získať najmenej 92 
bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 84 bodov, na hodnotenie C najmenej 76 bodov,	  na	  hodnotenie	  D	  
najmenej	  68	  bodov	  a	  na	  hodnotenie	  E	  najmenej	  60	  bodov.	  
Výsledky	  vzdelávania: Cieľom predmetu je, aby študent porozumel základom fyzikálnej podstaty hmoty, 
základným pojmom v chémii, štruktúre atómu, základom chemickej väzby, vlastnostiam molekúl a látok, 
charakterizácii chemických systémov v plynnom, kvapalnom a pevnom skupenstve, základom termodynamiky a 
reakčnej kinetiky, chemickej rovnováhe, teóriám kyselín a zásad a základným typom chemických reakcií, 
základom elektrochemických procesov. Po absolvovaní by mal tiež ovládať základy názvoslovia anorganických 
zlúčenín, vrátane jednoduchých koordinačných zlúčenín. 
Stručná osnova predmetu:	  Zloženie	  látok	  -‐	  základné	  pojmy;	  	  extenzívne	  a	  intenzívne	  vlastnosti;	  chemické	  deje,	  
vzorce	  a	  rovnice; základné empirické zákony. História chémie; úvod do kvantovej teórie; vlnová funkcia; 
Schrödingerova rovnica; voľná a viazaná častica; model atómu vodíka; elektrónová štruktúra viacelektrónových 
atómov. Stavba atómového jadra, rádioaktivita, jadrové reakcie. Periodicita vlastností prvkov. Základné modely 
chemickej väzby: Lewisova teória, štruktúrne vzorce;  teória hybridizácie a valenčných väzieb; teória 
odpudzovania valenčných elektrónových párov (VSEPR); teória molekulových orbitálov;  symetria  v σ, π, δ 
väzbách; delokalizované a elektrónovodeficitné väzby. Parametre molekulovej štruktúry. Polarita väzby a 
dipólový moment; elektronegativita; formálny náboj, oxidačný stupeň. Iónová väzba. Vodíková väzba. Van der 
Waalsove interakcie. Koordinačná väzba, izoméria; základná stereochémia; typy ligandov; úvod do teórie 
kryštálového poľa; základné magnetické vlastnosti. 
Základy	  termodynamiky:	  termodynamická	  sústava;	  vnútorná	  energia;	  entalpia;	  entropia;	  distribúcia	  energie;	  
formy	  energie;	  zákony	  termodynamiky; samovoľné procesy; voľná energia, termochemické zákony. 
Skupenské	  stavy:	  plyny	  -‐	  stavová	  rovnica	  plynov;	  kvapaliny	  -‐	  štruktúra,	  vlastnosti;	  tlak	  pár;	  tuhé	  látky;	  fázy	  -‐	  
fázové	  premeny.	  Disperzné	  sústavy	  -‐	  roztoky,	  zmesi.	  	  Raoultov	  zákon	  -‐	  dôsledky	  -‐	  koligatívne	  vlastnosti.	  Tuhé	  
látky.	  Základy	  kryštalografie.	  Úvod	  do	  pásovej	  teórie	  a	  kryštálových	  orbitálov.	  Kovové,	  molekulové	  a	  iónové	  
štruktúry.	  Základné	  štruktúrne	  typy.	  	  
Základy chemickej kinetiky. Rýchlosť a poriadok chemickej reakcie. Reakčný mechanizmus.	  Aktivovaný	  komplex.	  
Katalýza.	  Chemická	  rovnováha,	  rovnovážna	  konštanta,	  princíp	  pohyblivej	  rovnováhy.	  	  
 Elektrolytická disociácia. Teórie kyselín a zásad, neutralizácia, sila kyselín a zásad, autoprotolýza, iónový súčin 
vody, pH. Hydrolýza. Tlmivé roztoky. Zrážacie reakcie, súčin rozpustnosti.  Radikálové reakcie, fotochemické 
reakcie. Oxidačno-redukčné deje.  Elektródové potenciály, Galvanické články, elektrolýza.   
Okrem toho sa na seminároch precvičuje názvoslovie anorganických zlúčenín  
Odporúčaná literatúra:	  	  
Housecroft C. E., Sharpe A. G., Anorganická chemie, ISBN: 978-80-7080-872-6, VŠCHT Praha, 2014 
Krätsmár-Šmogrovič a kol.: Všeobecná a anorganická chémia, vyd. Martin, Osveta 2007 
Boča, R.: Všeobecná chémia, UCM Trnava, ISBN 978-80-8105-079-4, 2008 
Fajnor,	   V.,	   Schwendt,	   P.,	   Tatiersky,	   J.,	   Všeobecná	   a	  anorganická	   chémia	   pre	   biológov,	   Univerzita	  
Komenského,	  ISBN	  978-‐80-‐223-‐3065-‐7,	  2011,	  Skriptá	  
Stephen	  Lower:	  Chem1	  virtual	  textbook	  a	  reference	  text	  for	  General	  Chemistry	  
http://www.chem1.com/acad/webtext/virtualtextbook.html	  
Gažo,	  J.	  a	  i.:	  Všeobecná	  a	  anorganická	  chémia.	  3.	  vyd.	  Bratislava	  :	  ALFA;	  Praha	  :	  SNTL,	  1981.	  



Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:	  	  
Slovenský	  v	  kombinácii	  s	  anglickým	  (študijná	  literatúra	  v	  anglickom	  jazyku)	  
Poznámky:	  	  
Hodnotenie	  predmetov	  
Celkový počet hodnotených študentov: 400 

A	   B	   C	   D	   E	   FX	  
8,0	   15,0	   23,75	   22,5	   20,25	   10,5	  	  

Vyučujúci:	  prof.	  RNDr.	  Jozef	  Noga,	  DrSc.(prednášky);	  semináre:	  RNDr.	  Ján Šimunek, PhD, Mgr. Lukáš Konečný, 
RNDr. Lukáš Krivosudský, PhD. 
Dátum	  poslednej	  zmeny:	  22.	  septembraa	  2015	  

Schválil:	  doc.	  RNDr.	  Martin	  Putala,	  PhD.,	  prof.	  RNDr.	  Jozef	  Nosek,	  DrSc.	  
 

 


