
Názov predmetu: Chémia pre geológov  

Predmet je určený pre študentov odboru: Geológia, Paleobiológia  
                                           v ročníku:      1., zimný semester 
                                           v  škol. roku: 2019/2020 
                                           v rozsahu:   2 h   týždenne prednáška 
                                                                2 h   týždenne seminár 

Hodnotenie  

Predmet je dvojzložkový, výsledné hodnotenie je sumou hodnotenia zo seminára 
(maximum 40 b) a semestrálnej skúšky (maximum 60 b).  
Seminár je hodnotený na základe dvoch písomných previerok. Podmienkou na 
účasť na skúške je úspešné absolvovanie seminára, t.j. potrebné je získať aspoň 
20 bodov.  

Semestrálna skúška je zložená z písomnej (40 b) a ústnej časti (20 b). Na 
úspešné hodnotenie semestrálnej skúšky musí študent získať z písomnej časti 
aspoň 20 bodov, z ústnej aspoň 10 bodov, t.j. spolu najmenej 30 b. Účasť na 
ústnej odpovedi je možná len v prípade dosiahnutia aspoň 50 % z maximálneho 
počtu bodov za písomnú časť.  

Záverečná známka z predmetu sa pridelí na základe súčtu hodnotenia z oboch 
zložiek predmetu takto:  90 – 100 % ⇒ A      60 – 69 % ⇒ D 
                               80 –   89 % ⇒ B      50 – 59 % ⇒ E 
                                     70 –   79 % ⇒ C       < 50 %     ⇒ Fx 
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1997. 

• Fajnor V. a i.: Všeobecná a anorganická chémia pre biológov. 1. vyd. 
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biológov. 3. vyd. Bratislava: UK, 2006. Skriptá.  
• Tatiersky J.: Základné chemické výpočty. 2. vyd. Bratislava: UK, 2013. 
• Ulická Ľ., Ulický L.: Príklady zo všeobecnej a anorganickej chémie. 2. vyd. 

Bratislava: ALFA; Praha: SNTL, 1987. 
• Galamboš M. a i.: Názvoslovie anorganických látok. 2. oprav. a rozš. vyd. 

Bratislava: UK, 2011. 

 

Týždeň Prednáška Seminár 

1. Úvod: základné pojmy, konštanty a 
zákony. Atómové jadro, rádioaktivita, 
rozpadové rady. 

Názvoslovie binárnych a 
pseudobinárnych zlúčenín, kyselín 
a ich derivátov.  

2. Elektrónový obal. Periodická sústava 
a periodické vlastnosti prvkov. 

Názvoslovie solí a 
hydrogensolí, zmiešaných 
solí.Rádioaktivita, jadrové premeny. 

3. Chemická väzba: kovalentná a kovová 
väyba.  

1. písomná previerka (30 b) 

Elektrónové konfigurácie.  

4. Vodíková väzba, van der Waalsove 
interakcie. Štruktúra molekúl. 

Chem. väzba, geometria molekúl.  

5. Skupenské stavy látok, ich premeny. 
Kryštálová štruktúra tuhých látok. 

Názvoslovie III: komplexné zlúčeniny. 

6. Disperzné sústavy: homogénne, 
heterogénne sústavy. Zloženie 
roztokov, rozpustnosť látok. 

Roztoky I: Látkové množstvo. 
Rozpustnosť látok, nasýtený roztok, 
hmotnostný zlomok,  

7. Chemický dej: základy termochémie 
a reakčnej kinetiky, chemické 
rovnováhy. 

Roztoky II: Koncentrácia látkového 
množstva. 

8. Acidobázické reakcie, kyseliny 
a zásady, pH, hydrolýza solí, tlmivé 
roztoky. 

Roztoky III: Bilančné rovnice. 

9. Oxidačno-redukčné reakcie, 
elektródový potenciál, elektrolýza. 

Kyseliny, zásady: výpočet pH silných 
kyselín a zásad. Hydrolýza solí. 

10. Zrážacie a  komplexotvorné reakcie.  
Úvod do system. anorganickej chémie 

Redoxné deje, redoxné 
rovnice: vyrovnávanie 
stechiometrických koeficientov.  

11. Vybrané neprechodné kovy 
a polokovy: vlastnosti, zlúčeniny 
a chemické reakcie. 

Výpočty, ktoré súvisia zo 
stechiometriou zlúčenín. 

12. Vybrané nekovy a prechodné kovy: 
vlastnosti, typické zlúčeniny 
a chemické reakcie. Lantanoidy 
a aktinoidy. 

Výpočty zo stechiometrie chemických 
rovníc. Opakovanie. 

13. Priemyselne zaujímavé zlúčeniny a ich 
výroba. 

2. písomná previerka. (70 b) 

Kovy a nekovy: vlastnosti, typické 
reakcie. 

 


