
Názvy predmetov:  Anorganická chémia 1 
           Anorganická chémia pre učiteľov 
           (formy výučby: prednášky a semináre) 

Predmet je určený pre študentov    odboru: chémia, biochémia, 
                         učiteľské komb. s chémiou 
                   v ročníku: 1., šk. r. 2018/19 
                   v semestri: letnom 
             v týždennom rozsahu: 3 h (p) + 2 h (s) 

Hodnotenie 
 Predmet je zložený z prednášok, seminárov a laboratórnych cvičení; účasť na 
nich je povinná.  
 Prednášky sú hodnotené formou semestrálnej skúšky (max. 200 b), ktorá je 
zložená z písomnej a ústnej časti. Na postup na ústnu časť skúšky je potrebné 
získať aspoň 60 b z písomnej časti. Na úspešné absolvovanie ústnej časti skúšky 
treba získať aspoň 60 b. Semináre sú hodnotené priebežne dvomi písomnými 
previerkami (2 × 50 b). Na úspešné absolvovanie seminára musí študent získať 
z oboch písomiek spolu aspoň 60 b. Tí, ktorí nesplnia túto podmienku, budú písať 
spoločne jednu náhradnú písomku (nepočíta sa do počtu opravných termínov). 
Na úspešné absolvovanie náhradného termínu seminára treba získať hodnotenie 
aspoň 60 %. Všetci, ktorí splnia túto podmienku získajú rovnaké hodnotenie 
seminára (60 b) ako postup na semestrálnu skúšku. Ostatné opravné písomky 
zo seminára sa rátajú do počtu opravných termínov. 
 Záverečné hodnotenie predmetu sa vypočíta podľa vzorca: 
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kde LC (max. 100 b) je hodnotenie laboratórnych cvičení, S (max. 100 b) je 
hodnotenie seminára, P (max. 100 b) je hodnotenie písomnej časti skúšky, U 
(max. 100 b) je hodnotenie ústnej časti skúšky.  
 Podľa intervalu, v ktorom sa nachádza výsledok H sa známky udeľujú takto: 
 92; 100  A    76; 83  C     60; 67  E 
 84; 91  B     68; 75  D     0; 59  FX 
Študijná literatúra (vysokoškolské učebnice anorganickej chémie), napr.: 
 Plesch, G., Tatiersky, J.: Systematická anorganická chémia. 1. vyd. Bratislava : Omega 

Info, 2004 (http://anorganika.fns.uniba.sk/~plesch/vyuka.html) 
 Šima, J. a i.: Anorganická chémia. 1. vyd. Bratislava : Vyd. STU, 2013. 
 Ondrejovič, G. a i.: Anorganická chémia. 1. vyd. Bratislava : ALFA, 1993. 
 Gažo, J. a i.: Všeobecná a anorganická chémia. 3. vyd. Bratislava : Alfa; Praha : SNTL, 

1981.  
 Housecroft, C. E., Sharpe, A. G.: Anorganická chemie. 1. vyd. Praha : VŠChT, 2014. 
 Sýkora, J., Ondrejovič, G., Melník, M.: Anorganická chémia II. Otázky a úlohy. 

Bratislava : STU, 1996. 

Program prednášok a seminárov 
 
 

Týž. Prednášky Semináre 
1. Vodík a 18. skupina;  

17. skupina 
Opakovanie, periodicita 
vlastností prvkov. Vodík. 

2. Kyslík;  
S, Se, Te, Po 

Halogény 

3. Dusík;  
P, As, Sb, Bi 

Kyslík, síra 

4. Uhlík;  
Si 

Dusík, fosfor 

5. Ge, Sn, Pb;  
B, organokovové 
zlúčeniny 

Uhlík, kremík 

6. Al, Ga, In, Tl;  
Alkalické kovy 
2. skupina 

Bór, hliník 

7. 1. písomka (H, 14. – 17. 
skupina); 
4. a 5. skupina 

Komplexy – opakovanie CFT 
Alkalické kovy a 2. skupina 

8. 6. a 7. skupina; 
8., 9., 10. skupina 

4. a 5. skupina 

9. — 6. a 7. skupina 
10. 11. skupina; 

12. skupina 
Fe, Co, Ni 

11. 2. písomka (Alkalické 
kovy, 2. – 13. skupina) 

11. a 12. skupina 

12. Náhradná písomka Vyhodnotenie seminára 
 


