
Názov predmetu: Všeobecná a anorganická chémia 
 (forma výučby: prednášky) 

Prednášky sú určené pre študentov štud. progr.: biológia 

  medicínska biológia   

  systematická biológia  

 v ročníku: 1., šk. r. 2021/22 

 v semestri: zimnom 

 v rozsahu: 2 h týždenne 

Hodnotenie 

Predmet sa skladá z prednášok a laboratórnych cvičení. Za predmet 

možno získať max. 100 b (skúška max. 60 b, lab. cvičenia max. 40 b). 

Účasť na lab. cvičeniach je povinná – neúčasť bude ospravedlnená najviac 

v jednom prípade. Podmienkou na vykonanie skúšky je dosiahnutie 

predpísanej úrovne priebežného hodnotenia: študent musí získať z lab. 

cvičení aspoň 24 bodov a nesmie mať viac ako 1 absenciu. 

 Skúška je písomná. Na úspešné absolvovanie predmetu treba získať 

aspoň 36 b zo skúšky a 24 b z laboratórnych cvičení. Podľa úspešnosti 

(výsledok zo skúšky + výsledok z laboratórnych cvičení) sa známka udelí 

takto: 

   92 %; 100 %  A    68 %; 76 %)  D 

   84 %; 92 %)   B    60 %; 68 %)  E 

   76 %; 84 %)   C  

Študijná literatúra 

Vysokoškolské učebnice všeobecnej a anorganickej chémie, názvoslovia 

a výpočtov, napr.: 
▪ Fajnor, V. a i.: Všeobecná a anorganická chémia pre biológov. 2. vyd. 

Bratislava : UK, 2020.  

▪ Galamboš, M. a i.: Názvoslovie anorganických látok. 3. oprav. a rozš. vyd. 

Bratislava : UK, 2016. 

▪ Tatiersky, J.: Základné chemické výpočty. 3. vyd. Bratislava : UK, 2021. 

Na zopakovanie stredoškolskej chémie sú vhodné publikácie: 
▪ Silný, P., Brestenská, B.: Prehľad chémie 1. 2. vyd. Bratislava : SPN, 2000. 

▪ Adamkovič, E. a i.: Chémia pre maturantov. 1. vyd. Bratislava : SPN, 1988. 

▪ Silný, P. a i.: Úlohy a modely usmerňovania riešenia úloh zo všeobecnej 

chémie. 1. vyd. Bratislava : Expol pedagogika, 1999. 

Program prednášok 
 

1. týž. Všeobecné informácie o predmete a odporúčanej literatúre. 

Základné pojmy a najdôležitejšie konštanty. Atómové jadro; 

nuklidy a izotopy; jadrové premeny; jadrové reakcie. 

2. týž. Elektrónový obal atómu; kvantové čísla, orbitály, elektrónová 

konfigurácia chemických prvkov; periodická sústava prvkov, 

klasifikácia prvkov. Chemická väzba, teória valenčných väzieb. 

Hybridizácia. 

3. týž. Mezoméria, delokalizácia elektrónov. Elektronegativita atómu, 

polarita väzby, oxidačné číslo atómu. Teória molekulových 

orbitálov.  

4. týž. Vodíková väzba. Optické a magnetické vlastnosti 

molekúl/iónov. Štruktúra molekúl, izoméria a chiralita.  

5. týž. Elektrónové štruktúrne vzorce. VSEPR. Polarita molekúl a látok. 

Sústava, fáza, zložka, chemicky čisté látky a zmesi.  

6. týž. Skupenské stavy, skupenské premeny. Fázový diagram vody. 

Roztoky; zloženie roztokov. Rozpúšťanie, rozpustnosť, 

kryštalizácia. Elektrolytická disociácia, osmóza. 

7. týž. Chemické reakcie, chemické rovnice. Reakčný mechanizmus. 

Úvod do chemickej kinetiky. Úvod do chemickej 

termodynamiky. Termochemické zákony. Rovnovážna 

konštanta. Faktory ovplyvňujúce rýchlosť a rovnováhu 

chemických reakcií. 

8. týž. Kyseliny a zásady, acidobázické reakcie. Sila a sýtnosť kyselín 

a zásad. Pojem pH. Hydrolýza solí a hydrogensolí. Tlmivé 

roztoky. Acidobázické indikátory. 

9. týž. Redoxné reakcie. Zrážacie reakcie. Koordinačná väzba, 

komplexy, koordinačné zlúčeniny 

10. týž. Všeobecný úvod do systému anorganickej chémie. Vodík a jeho 

zlúčeniny. 

11. týž. Chémia vybraných prvkov. 

12. týž. Chémia vybraných prvkov. 



 


