
Názov predmetu: Základné chemické výpočty a názvoslovie 

Seminár je určený pre študentov odboru: Biológia,    

                                                                   Medicínska biológia 

                                                                   Systematická biológia  

                                                       v ročníku: 1., šk. r. 2020/2021 

                                                       v semestri: zimnom 

                                                        v rozsahu: 2 h týždenne  

Hodnotenie 

Seminár sa hodnotí známkou A – Fx na základe 3 písomných previerok. Podľa 

percentuálnej úspešnosti získanej zo sumy hodnotenia písomiek sa známka pridelí 

takto: 

 

 92 – 100 %  A 68 – 75 %  D 

 84 –   91 %  B 60 – 67 %  E 

 76 –   83 %  C                < 60 %   Fx 

Študijná literatúra:  

 Fajnor, V., Luptáková, V. a Tatiersky, J.: Cvičenia z anorganickej chémie pre 
biológov. 3. vyd. Bratislava: UK, 2006. Skriptá.  

 Ulická, Ľ., Ulický, L.: Príklady zo všeobecnej a anorganickej chémie. 2. vyd. 
Bratislava: ALFA; Praha : SNTL, 1987.  

 Tatiersky, J.: Základné chemické výpočty. 2. vyd. Bratislava : UK, 2013. 

 Zikmund, M.: Anorganická chémia : Vzorce a názvy. 1. vyd. Bratislava: 
Univerzita Komenského, 1995. Skriptá. 

 Galamboš M. a i.: Názvoslovie anorganických látok. 1. vyd. Bratislava: Univerzita 
Komenského, 2009. Skriptá. 

 

 

Program seminárov 

Týždeň Téma 

1. Látkové množstvo vo vzťahu k počtu častíc, hmotnosti a objemu. 

Zloženie a príprava roztokov 1. Prehľad veličín vyjadrujúcich zloženie 

roztokov. Výpočty s hmotnostným zlomkom, s koncentráciou 

látkového množstva.  

2. Zloženie a príprava roztokov 2.: Bilančné rovnice. Výpočty súvisiace 

s riedením a miešaním roztokov, ktorých zloženie je uvedené vo forme 

hmotnostného zlomku, príp. látkovej koncentrácie. 

3. Výpočty súvisiace s roztokmi podľa chemických rovníc. (Titrácie, 

syntézy.) 

4. Zloženie a príprava roztokov 3.: Výpočty súvisiace s roztokmi, ktorých 

zloženie je vyjadrené pomocou molality, objemového zlomku 

alebo hmotnostnej koncentrácie látky. Prepočty rôznych spôsobov 

zloženia roztokov. 

5. Zloženie a príprava roztokov 4.: Rozpustnosť látok. Výpočet množstva 

rozpúšťadla na prípravu nasýteného roztoku. Výpočty pri príprave 

vodných roztokov z bezvodých látok a z hydrátov. 

6. PÍSOMNÁ PREVIERKA (výpočty na prípravu roztokov – 40 bodov).  

 Názvoslovie anorg. zlúčenín I.: binárne a pseudobinárne zlúčeniny, 

kyseliny, soli, kryštalohydráty.  

7. Názvoslovie anorg. zlúčenín II.:  deriváty anorg. kyselín, koordinačné 

zlúčeniny. 

8. PÍSOMNÁ PREVIERKA  (názvoslovie – 30 bodov). 

9. Stechiometria chemických reakcií: zisťovanie koeficientov rovníc 

redoxných reakcií.  

10. Výpočty pH vodných roztokov silných kyselín a zásad. Výpočty 

súvisiace s osmotickým tlakom.  

11. Stechiometria chemických vzorcov. Opakovanie.  

12. PÍSOMNÁ PREVIERKA (Stechiometria, pH, výpočty z chem. reakcie – 30 bodov). 

13. Vyhodnotenie semestra. 

 


