
Názov predmetu Všeobecná chémia pre učiteľov  
Predmet je určený pre študentov odborov: učiteľské kombinácie  
  s chémiou 
 v ročníku: 1., šk. r. 2019/20 
 v semestri: zimnom 
 v rozsahu: 3 h + 2 h týždenne 

Hodnotenie 
 
 Predmet sa skladá z prednášok a seminárov. Za predmet možno získať 
maximálne 100 bodov (seminár max. 40 bodov, skúška max. 60 bodov). 
 V priebehu semestra budú na seminároch dve písomné previerky po 20 
bodov. Hodnotenie seminára sa vypočíta ako súčet výsledkov z oboch 
písomiek. Na úspešné absolvovanie seminára (a postup na semestrálnu 
skúšku) musí študent získať súčet aspoň 24 bodov. Kredity nebudú udelené 
študentovi, ktorý získa pri hodnotení seminára menej ako 16 bodov. 
 Prednášky sú hodnotené na základe ústnej semestrálnej skúšky, na ktorej 
môže študent získať najviac 60 bodov a na jej úspešné absolvovanie musí 
získať aspoň 36 bodov.  
 Predmet je hodnotený na základe súčtu výsledkov hodnotení seminára 
a semestrálnej skúšky.  
    92 – 100 bodov  A       68 – 75 bodov  D 
    84 – 91 bodov  B       60 – 67 bodov  E 
    76 – 83 bodov  C 
Študijná literatúra:  
 Žúrková, Ľ. a i.: Všeobecná chémia. 1. vyd. Bratislava : SPN, 1985. 
 Šima, J. a i.: Anorganická chémia. 1. vyd. Bratislava : STU, 2005. 
 Gažo, J. a i.: Všeobecná a anorganická chémia. 3. vyd. Bratislava : ALFA; 

Praha : SNTL, 1981. 
 Kohout, J., Melník, M.: Anorganická chémia 1. 2. dopl. vyd. Bratislava : STU, 

1997. 
 Tatiersky, J.: Základné chemické výpočty. 2. vyd. Bratislava : UK, 2013. 
 Masár, J. a i.: Všeobecná chémia. 1. vyd. Bratislava : UK, 1982. 
 Galamboš, M. a i.: Názvoslovie anorganických látok. 2. oprav. a rozš. vyd. 

Bratislava : UK, 2011. 
 Silný, P., Brestenská, B.: Prehľad chémie. 1. vyd. Bratislava : SPN, 1996. 

Program prednášok a seminárov 
 

Týž. Prednášky  
(2 + 2 h, resp. 2 h týždenne) 

Semináre  
(2 h týždenne) 

1. 

I. Spôsob hodnotenia predmetu. 
Odporúčaná literatúra.  
Kvantovomechanický model atómu 
vodíka. Kvantové čísla, orbitály, 
viacelektrónové atómy. Elektrónové 
konfigurácie atómov a iónov. 
Periodická sústava prvkov. 
II. Kovalentná chemická väzba, 
teória valenčných väzieb.  

Oxidačné čísla dôležitých atómov. 
Nábojové čísla. Názvoslovie: binárne 
(-id, -án, -ovodík), pseudobinárne 
a homopolyaniónové zlúčeniny.  

2. 

I. Hybridizácia. Elektrónové 
štruktúrne vzorce. Mezoméria, 
delokalizácia elektrónov.  
II. Elektronegativita, polarita väzby. 
Štruktúra molekúl a iónov. Symetria. 
Izoméria.  

Názvoslovie: Kyslíkaté kyseliny 
a soli. Hydrogensoli. Adičné 
zlúčeniny (najmä hydráty), deriváty 
kyslíkatých kyselín, izopolykyselín 
a ich solí. Atómové skupiny (-yl). 
Podvojné a zmiešané soli. 

3. 

I. VSEPR. Polarita molekúl – 
dipólový moment. Polarita látok 
(rozpúšťadiel). Základy teórie MO. 
Energetické diagramy MO 
jednoduchých dvojatómových 
molekúl. 
II.  Supramolekulové interakcie 
(vodíková väzba, van der Waalsove 
sily). 

Kvantové čísla, elektrónové 
konfigurácie atómov a iónov, 
výnimky.  
Elektrónové štruktúrne vzorce 
(EŠV). 

4. 

I. Vznik a vlastnosti iónov. Iónová 
väzba. Kovová väzba. Polomery 
atómov a iónov. 
II. Koordinačná väzba. Základné 
pojmy koordinačnej chémie. 

EŠV – pri mezomérii. VSEPR. 

5. 

I. Skupenské stavy látok. Sústava, 
fáza, zložka, čisté látky, zmesi.  
II. Ideálny plyn a reálne plyny. 
Kvapaliny. Tuhé látky, kryštalické 
a amorfné látky. Bravaisove mriežky. 
Polymorfia a alotropia. Druhy 
kryštálových štruktúr.  

Hybridizácia.  
 



Týž. Prednášky  
(2 + 2 h, resp. 2 h týždenne) 

Semináre  
(2 h týždenne) 

6. Bez prednášok 

Konjugované systémy, 
delokalizované π-väzby.  
Energetické diagramy MO.  
Vodíkové mostíky. 

7. 

I. Priebežné hodnotenie seminára:  
1. písomná previerka 
II. Skupenské a fázové premeny 
a rovnováhy. Roztoky. Vyjadrovanie 
zloženia zmesí. Rozpúšťanie, 
vyparovanie, kryštalizácia, zrážanie. 
Rozpustnosť. Elektrolytická 
disociácia. Elektrolyty. Osmóza. 

Názvoslovie koordinačných zlúčenín. 

8. 

I. Chemické reakcie, reakčný 
mechanizmus. Chemické rovnice. 
Základy reakčnej kinetiky. Katalýza. 
Základy termodynamiky. Základy 
termochémie. Rovnovážne konštanty. 
Faktory určujúce priebeh chemických 
reakcií. 
II. Teórie kyselín a zásad. Sila 
kyselín a zásad (Ka, Kb...). 
Autoprotolýza vody a iných 
rozpúšťadiel. Pojem pH. 

Elektrónové konfigurácie centrálnych 
atómov. Vysoko- a nízkospinové, 
para- a diamagnetické komplexy. 
Chemická rovnováha a jej 
ovplyvňovanie. 

9. 

I. Hydrolýza solí a hydrogensolí. 
Tlmivé roztoky. 
II. Redoxné reakcie. Galvanické 
články, elektródové potenciály. 
Elektrolýza. Zrážacie reakcie. 

Arrheniove, Brönstedove a Lewisove 
kyseliny/zásady. Sila kyselín a zásad 
(Ka, Kb...), empirické pravidlo pri 
kyslíkatých kyselinách. 

10. 

Chémia ako veda. Energia a hmota. 
Elementárne častice, jadro atómu, 
rádioaktivita, jadrové premeny, 
jadrové reakcie. 

Elektrolytická disociácia, roztoky 
elektrolytov. Silné a slabé elektrolyty. 
Výpočty pH roztokov silných kyselín 
a zásad. 

11. Doplnenie vynechaných prednášok. Hydrolýza solí a hydrogensolí. 

12. Priebežné hodnotenie seminára:  
2. písomná previerka 

Faktory určujúce priebeh chemických 
reakcií. Protónové/nukleónové číslo. 
Nuklidy. Izotopy. Jadrové premeny 
a reakcie. Posunové pravidlá. 
Opakovanie. 

13. Predtermín semestrálnej skúšky. Výsledky priebežného hodnotenia.  
 

 
 


