
Názov predmetu:  Všeobecná a anorganická chémia 
          (forma výučby: laboratórne cvičenia) 
Cvičenia sú určené pre študentov odboru: biológia, system. biológia, 
                      medicínska biológia, 
                v semestri: zimnom 
                v rozsahu: 4 h každý druhý týždeň 

Hodnotenie  
Laboratórne cvičenia sú súčasťou predmetu Všeobecná a anorganická 
chémia. Hodnotenie cvičení sa skladá z hodnotenia prípravy na cvičenie 
(preveruje sa formou krátkej previerky, 4 × 2 b), protokolov (5 × 2 b) 
a záverečnej písomnej previerky (32 b). Súčasťou záverečnej písomky 
bude aj preverenie znalostí z názvoslovia anorg. látok a základných 
výpočtov v laboratóriu.  

Záverečné hodnotenie cvičení sa prepočíta na max. 40 b rozsah. 
Na postup na semestrálnu skúšku sa požaduje minimálne 60 % úspešnosť 
zo záverečného hodnotenia cvičenia. Kredity nebudú udelené študentovi, 
ktorý získa pri záverečnom hodnotení cvičení menej ako 40 % bodov. 

Študentom odporúčame absolvovať výberový predmet Základné chemické 
výpočty a názvoslovie. 

Študijná literatúra 
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Bratislava : ALFA; Praha : SNTL, 1987.  

• Galamboš, M. a i.: Názvoslovie anorganických látok. 2. oprav. a rozš. vyd. 
Bratislava : UK, 2011. 
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Prílohy (návody na príslušné úlohy) sú dostupné na internetovej stránke katedry: 
http://anorganika.fns.uniba.sk/vyuka.htm 

Program laboratórnych cvičení 
 

Týždeň Názov práce, úlohy Literatúra 

1. – 2. 
Úvod do cvičenia. Bezpečnostné predpisy. 
Základné laboratórne pomôcky a operácie.  

F-L-T  
s. 5 – 45 

3. – 4.  Úloha: Čistenie H3BO3  
(Čistenie látok pomocou rekryštalizácie)  

DP: Priebeh chemickej reakcie 
(Ovplyvňovanie rýchlosti, katalyzátor, 
inhibítor, tepelné efekty) 

Príloha  
 

Príloha 

5. – 6. Úloha: Príprava roztokov I   
(Príprava roztokov zrieďovaním 
a zmiešavaním.) 

DP: Dôkazové reakcie na prítomnosť 
vybraných anorganických katiónov 
v roztokoch. 

Príloha 

 

 
Príloha  

 

7. – 8.  Úloha: Príprava roztokov II   
(Určenie bodu ekvivalencie neutralizačných 
reakcií) 

DP: Dôkazové reakcie na prítomnosť 
vybraných anorganických aniónov 
v roztokoch. 

Príloha 

 
 
Príloha  

 

9. – 10. Úloha: Príprava roztokov III   
(Stanovenie neznámej koncentrácie roztoku 
H2SO4.)  
 
DP: Hydrolýza solí 

Príloha  
 

 

F-L-T 2.4/a 

11. – 12.  ZÁVEREČNÁ PÍSOMNÁ PREVIERKA.  

Úloha: Príprava KHSO4  
(acidobázická reakcia) 

 

F-L-T  3.4 

 

13.  Upratovanie laboratória. Hodnotenie.  

Úlohu robí každý študent samostatne, DP (demonštračné pokusy) robia 
študenti v skupinách. 


