
Názvy predmetov:  Chemické výpočty 1  
            Chemické výpočty 2  

Semináre sú určené študentom odborov: chémia, biochémia, učiteľské  
  kombinácie s chémiou 
 v ročníku:  1., šk. r. 2017/18 
 v semestri:  zimnom a letnom 
 v rozsahu:  2 h týždenne 

Hodnotenie 
 
 Predmety sú hodnotené priebežne – počas semestra sú dve písomky 
a podľa počtu získaných bodov sa známky udeľujú takto:  
 
 〈92 %; 100 %〉 ⇒ A    〈68 %; 74 %) ⇒ D 
 〈84 %; 92 %) ⇒ B    〈60 %; 68 %) ⇒ E 
 〈76 %; 84 %) ⇒ C  
 
 Kredity nebudú udelené študentovi, ktorý získa ako súčet hodnotení 
oboch písomiek menej ako 40 % bodov. 

Študijná literatúra 
 

Učebnice chemických výpočtov, napr.: 
• Tatiersky, J.: Základné chemické výpočty. 2. vyd. Bratislava : UK, 

2013. 
• Ulická, Ľ., Ulický, L.: Príklady zo všeobecnej a anorganickej ché-

mie. 2. vyd. Bratislava : ALFA; Praha : SNTL, 1987.  
• Langfelderová, H. a i.: Anorganická chémia : príklady a úlohy v 

anorganickej chémii. 1. vyd. Bratislava : Alfa, 1990.  
• Gažo, J. a i.: Anorganická chémia : laboratórne cvičenia a výpočty. 

Bratislava : Alfa, 1977. 
• Kandráč, J., Sirota, A.: Výpočty v stredoškolskej chémii. 1. vyd. 

Bratislava : SPN, 1989. 
Chemické tabuľky, napr.: 
• Valigura, D. a i.: Chemické tabuľky. 1. vyd. Bratislava : 

Vydavateľstvo STU, 2004 alebo iné chemické tabuľky. 
 

Týž. Chemické výpočty 1 
(zimný semester) 

Chemické výpočty 2  
(letný semester) 

1. Fyzik. veličiny používané pri che-
mických výpočtoch (extenzitné, 
intenzitné). Hmotnosť, objem, 
hustota, počet častíc, látkové 
množstvo,  molárna hmotnosť, 
molárny objem. Zaokrúhľovanie 
výsledkov výpočtov. 

Výpočty pri kryštalizácii zmenou 
teploty. 

2. Stechiometria chemických zlúče-
nín. Stechiometria chemických 
rovníc. 

Náročnejšie výpočty podľa che-
mických rovníc. Rozsah chemickej 
reakcie. 

3. Výpočty podľa chemických rovníc. 
Zistenie určujúceho reaktantu 
a reaktantu v nadbytku. 

Elektrolytická disociácia, ionizač-
ný stupeň, osmóza, konštanta roz-
pustnosti. 

4. Výpočty s použitím zákonov pre 
ideálny plyn. 

Autoprotolýza vody, konštanta 
kyslosti a zásaditosti. Výpočty pH. 

5. 1. PÍSOMNÁ PREVIERKA (30 b) Výpočty pH silných a slabých ky-
selín a zásad. 

6. Veličiny vyjadrujúce zloženie roz-
tokov. Výpočty s hmotnostným 
zlomkom. 

Hydrolýza solí, jednoduché tlmivé 
roztoky. 

7. Výpočty s koncentráciou látkového 
množstva. 

1. PÍSOMNÁ PREVIERKA (50 b) 

8. Miešanie a riedenie roztokov. Termochemické výpočty.  
9. Výpočty pri príprave roztokov 

z bezvodých látok a z hydrátov. 
Príprava nasýtených roztokov. 

Posúdenie smeru priebehu chemic-
kej reakcie na základe výpočtov 
entropie a Gibbsovej energie. 
Vzťah medzi G a K. 

10. Prepočty rôznych spôsobov zlože-
nia roztokov.  

Výpočty zloženia sústav vo výcho-
diskovom a rovnovážnom stave. 

11. Kombinované výpočty (výpočty 
podľa chemických rovníc a výpo-
čty súvisiace s roztokmi). 

Stupeň konverzie. 

12. Kombinované výpočty (výpočty 
pri syntézach). 

Posúdenie smeru priebehu chemic-
kej reakcie na základe hodnôt štan-
dardných elektródových/redoxných 
potenciálov. 

13. 2. PÍSOMNÁ PREVIERKA (70 b) 2. PÍSOMNÁ PREVIERKA (50 b) 
 


