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Předmět: CHEMIE
Charakteristika předmětu:
Chemie zahrnuje oblasti: Člověk a příroda. Studuje okruh problémů spojených se zkoumáním přírody. Umožňuje žákům hlouběji porozumět zákonitostem přírodních
procesů, a tím si uvědomovat i užitečnost přírodovědných poznatků jejich aplikací v praktickém životě. Postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií.
Rozvíjí dovednosti objektivně a spolehlivě pozorovat, experimentovat, vytvářet a ověřovat hypotézy, vyvozovat z nich závěry a ty ústně i písemně interpretovat.
Rozvíjí a upevňuje dovednost pracovat podle pravidel bezpečné práce s chemikáliemi a dovednost poskytnout první pomoc při úrazech s nebezpečnými látkami.
Vede žáky k získání základních uživatelských dovedností v různých oborech lidské činnosti, do kterých zasahuje chemie a přispívá k vytváření životní a profesní
orientace žáků. Vychází z konkrétních životních situací, cíleně se zaměřuje na praktické pracovní dovednosti a návyky a doplňuje základní vzdělání. Je založena na
tvůrčí myšlenkové spoluúčasti žáků. Žáci jsou soustavně vedeni k dodržování zásad bezpečnosti a hygieny při práci.
Časové a organizační vymezení předmětu:
Chemie se učí v sekundě, v tercii a v kvartě – dotace vždy 2 hodiny týdně. Žáci se nedělí do skupin.

Předmět patří do vzdělávací oblasti Člověk a příroda.
Pro utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáka učitel:
 učí různým metodám poznávání přírodních objektů, procesů, vlastností a jevů
 učí přecházet od smyslového poznávání k poznávání založeného na pojmech a modelech
 učí poznatky zobecňovat a aplikovat
 učí zpracovávat informace z hlediska důležitosti
 učí optimálně plánovat a provádět soustavná pozorování a získaná data zpracovávat a vyhodnocovat
 učí základům logického vyvozování a předvídání závěrů z přírodních zákonů
 vede k poznání možnosti rozvoje i zneužití chemie a učí odpovědnosti za zachování životního prostředí
 vede k přesnému a logicky uspořádanému vyjadřování
 učí stručně a přehledně sdělovat postup a výsledky svých pozorování
 vede k osvojování dovednosti spolupráce a společného hledání optimálních řešení problémů
 učí vytrvalosti a soustavnosti při plnění úkolů
 vede k pozitivnímu vztahu k práci a odpovědnosti za její kvalitu
 vede k osvojení pracovních dovedností a návyků, organizaci a plánování práce a k používání vhodných laboratorních pomůcek a nástrojů
 učí stručnému, přehlednému a objektivnímu sdělování postupů a výsledků svých experimentů
 vede k chápání práce jako příležitosti k seberealizaci a k rozvíjení podnikatelského myšlení
 vede k uplatňování tvořivosti a vlastních nápadů při pracovní činnosti
 vede k používání různých metod poznávání přírodních objektů, procesů, vlastností a jevů
 učí logickému vyvozování předvídání specifických závěrů z přírodovědných zákonů
 učí zpracovávání informací s ohledem na důležitost a objektivitu
 učí schopnosti objevovat a formulovat problém a hledat různé varianty řešení
 vede k poznání rozvoje i zneužití chemie, učí k odpovědnosti za zachování životního prostředí
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Rozvíjení mezipředmětových vztahů:
V Chemii se uplatňují mezipředmětové vztahy k předmětům Matematika, Fyzika, Biologie a Zeměpis.
Rozvíjená průřezová témata:
Osobnostní a sociální výchova (OSV)
- rozvoj schopností poznávání
- sebepoznání a sebepojetí
- seberegulace a sebeorganizace
- kooperace a kompetice
- řešení problémů a rozhodovací dovednosti
- hodnoty, postoje, praktická etika
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (EGS)
- Evropa a svět nás zajímá (těžební limity)
Environmentální výchova (EVV)
- lidské aktivity a problémy životního prostředí
- vztah člověka k prostředí
Mediální výchova (MEV)
- tvorba mediálního sdělení
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SEKUNDA
učivo

výstupy

průřezová témata, mezipředmětové vztahy, projekty

VYMEZENÍ CHEMIE
chemické děje

Žák:
EVV – základní podmínky života
 uvede předmět chemie, příklad chemického děje,
chemické výroby, rizika výroby
 rozliší látky a tělesa
 rozpozná přeměny látek

BEZPEČNOST PŘI EXPERIMENTÁLNÍ ČINNOSTI
první pomoc při úrazu v laboratoři






VLASTNOSTI LÁTEK
barva, skupenství, hustota, rozpustnost, vodivost,
kujnost
ZMĚNY SKUPENSTVÍ
tání, tuhnutí, vypařování, kondenzace, var, sublimace




SMĚSI
různorodé, stejnorodé
složky směsi, složení roztoků, hmotnostní zlomek










ODDĚLOVÁNÍ SLOŽEK SMĚSI

usazování, filtrace, destilace, sublimace, krystalizace,
chromatografie




uvede zásady bezpečné práce ve školní Člověk a zdraví - předcházení úrazů
OSV – mezilidské vztahy
pracovně i v běžném životě
uvede příklady nebezpečných látek a zásady
práce s nimi
zná význam R-vět a S-vět, příklady u běžných
výrobků, varovné značky
zná význam nového označování chemických
látek a chemických přípravků
F – fyzikální veličiny
uvede fyzikální a chemické vlastnosti
rozliší známé látky podle různých vlastností a F – změny skupenství
popíše společné a rozdílné vlastnosti látek
vyhledá v tabulkách hodnoty
rozpozná skupenství a jejich změny
rozliší různorodé a stejnorodé směsi, suspenzi, F – vztah mezi hustotou, objemem a hmotností
M - zlomky
emulzi, pěnu dým, mlhu
uvede příklad pevné, kapalné a plynné
stejnorodé směsi
správně používá pojmy: složka roztoku,
rozpuštěná látka, rozpouštědlo, nasycený a
nenasycený roztok, rozpustnost
vypočítá hmotnostní zlomek rozpuštěné látky
sestaví jednoduchou filtrační aparaturu a provést EVV – lidské aktivity a problémy životního prostředí
filtraci
sestaví jednoduchou destilační aparaturu a
provede destilaci
vysvětlí princip krystalizace, usazování a
sublimace
navrhne postup oddělování složek směsí
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VODA
destilovaná, pitná, odpadní, výroba pitné vody, čistota
vody
VZDUCH
složení, vlastnosti, čistota ovzduší, ozonová vrstva












ČÁSTICOVÉ SLOŽENÍ LÁTEK
molekuly, atomy
atomové jádro, proton, neutron
elektronový obal, valenční elektrony, ionty
molární hmotnost, látkové množství






CHEMICKÉ PRVKY A CHEMICKÉ SLOUČENINY

názvy a značky prvků, protonové číslo, nukleonové 
číslo

chemická vazba


PERIODICKÁ SOUSTAVA PRVKŮ
vodík, kyslík, nekovy, kovy, slitiny
chemická vazba – princip a typy vazeb





OXIDY
názvosloví, oxidační číslo
oxidy síry, uhlíku, dusíku, oxid vápenatý, siřičitý
hoření, skleníkový efekt





v běžném životě
chromatografie
rozezná skupenství vody a popsat změny
uvede vlastnosti vody a její využití
rozliší vodu pitnou, destilovanou, užitkovou a
odpadní, uvede příklady jejich výskytu a použití
uvede princip výroby pitné vody
vysvětlí koloběh vody v přírodě
charakterizuje kyslík jako nejdůležitější složku
vzduchu
vysvětlí princip hašení
popíše teplotní inverzi, smog
uvede příklady znečišťování vody a vzduchu
navrhne, jak omezit znečišťování

EVV – ekosystémy
Z – globální znečišťování ovzduší
Bi - vodní živočichové
Člověk a zdraví – kouření

F - částicové složení látek
uvede důkazy o částicovém složení látek
používá pojmy atom, molekula ve správných
souvislostech
popíše složení atomů, vznik iontů
vyhledá v tabulkách molární hmotnost, vypočítat
látkové množství
D – objevy prvků
znát názvy a značky chemických prvků
vysvětlí, co udává protonové a nukleonové číslo
s využitím PSP napíše protonové a nukleonové
číslo
rozliší pojmy prvek a sloučenina, značka a vzorec
odvodí složení látky ze vzorce
Z – zdroje nerostného bohatství
rozliší periody a skupiny v PSP
uvede vlastnosti a praktické využití vybraných EVV – vztah člověka k prostředí
prvků a slitin
vysvětlí vznik a typ chemických vazeb
Z – zdroje nerostného bohatství
určí oxidační číslo prvků
Bi – horniny a nerosty
zapíše vzorec oxidů z názvu a naopak
popíše vlastnosti a použití vybraných oxidů a vliv EVV – lidské aktivity a problémy životního prostředí
M – poměr
těchto látek na životní prostředí
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SULFIDY
názvosloví, oxidační číslo
sulfan







HALOGENIDY
názvosloví, oxidační číslo
ionty





KYSELINY, PH

názvosloví kyselin, kyselina chlorovodíková, dusičná, 
sírová

pH, indikátory
kyselé deště

teorie kyselin a zásad
rovnice disociace

lakmus, fenolftalein, přírodní indikátory








HYDROXIDY

názvosloví hydroxidů, hydroxid vápenatý, sodný, 
draselný




Z – zdroje nerostného bohatství
určí oxidační číslo prvků
Bi – horniny a nerosty
zapíše vzorec sulfidů z názvu a naopak
popíše vlastnosti sulfanu
popíše vlastnosti a použití vybraných sulfidů a
vliv těchto látek na životní prostředí
určí oxidační číslo prvků
zapíše vzorec halogenidů z názvu a naopak
popíše vlastnosti a použití chloridu sodného
určí oxidační číslo prvků
zapíše vzorec kyselin z názvu a naopak
popíše vlastnosti a použití vybraných kyselin, vliv
na životní prostředí
popíše bezpečné ředění kyselin a první pomoc
při zasažení lidského těla
uvede postup výroby k. sírové, dusičné,
chlorovodíkové, hydroxidu sodného, vápenatého
rozliší kyselé a zásadité roztoky pomocí
indikátorů
vysvětlí vznik kyselých dešťů, uvést opatření
k jejich omezení
popíše teorii kyselin a zásad
zapíše rovnice disociace látek ve vodě
vysvětlí použití indikátorů
sestaví aparaturu podle návodu a schématu,
kreslí aparatury
zpracuje protokol, zformulovat závěry
udrží pořádek, zvolí vhodné pomůcky

Bi – první pomoc
Z – principy a zásady ochrany přírody
Z – chemický průmysl

LP: určování pH

Bi – první pomoc
určí oxidační číslo prvků
Z – principy a zásady ochrany přírody
zapíše vzorec hydroxidů z názvu a naopak
popíše vlastnosti a použití vybraných hydroxidů,
vliv na životní prostředí
popíše a první pomoc při zasažení lidského těla
rozliší kyselé a zásadité roztoky pomocí
indikátorů
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OPAKOVÁNÍ

vlastnosti látek, bezpečnost při práci, směsi a dělení 
jejich složek,voda, vzduch,čističové složení látek, 
prvky, oxidy, halogenidy, kyseliny, hydroxidy


rozliší prvky, sloučeniny
zapíše elementární částice daného prvku
vypočítá hmotnostní zlomek
zapíše rovnici slučování, rozkladu
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TERCIE
učivo

OPAKOVÁNÍ
vlastnosti látek, bezpečnost při práci, směsi a dělení
jejich složek, voda, vzduch, částicové složení látek,
prvky, oxidy, halogenidy, kyseliny, hydroxidy

výstupy

průřezová témata, mezipředmětové vztahy, projekty

Žák:
 rozliší prvky, sloučeniny
 zapíše elementární částice daného prvku
 vypočítá hmotnostní zlomek
 zapíše rovnici slučování, rozkladu

SOLI, NEUTRALIZACE

podstata neutralizace, vznik solí

názvy a vzorce solí

zápis dějů chemickými rovnicemi

hospodářsky významné látky – hnojiva, stavební
pojiva, keramika




REDOXNÍ REAKCE
chemický děj, oxidace, redukce
zápis a vyčíslení jednoduchých redoxních rovnic
výroba kovů – Fe, Al, koroze
galvanický článek, elektrolýza





ENERGIE A CHEMICKÁ REAKCE
exotermická a endotermická reakce
obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie
fosilní paliva- uhlí, ropa, zemní plyn
likvidace požáru, první pomoc
jaderná energie











Bi – vliv hnojiv na růst rostlin
rozliší, které látky patří mezi soli
zapíše vzorec solí z názvu a naopak
provede neutralizaci zředěných roztoků
zapíše děj chemickou rovnicí, určí výchozí látky a
produkty
uvede příklady užití solí v praxi
vysvětlí rozdíl mezi tvrdou a měkkou vodou
uvede význam průmyslových hnojiv a posoudí
jejich vliv na ŽP
popíše složení, vlastnosti a použití nejznámějších
stavebních pojiv, keramiky
M – matematizace chemické rovnice
zapíše a vyčíslí redoxní rovnici
popíše princip výroby železa, oceli, hliníku
vysvětlí pojem koroze, předpoví vliv činitelů na
průběh koroze
rozliší podstatu galvanického článku a elektrolýzy
EVV – lidské aktivity a problémy životního prostředí
rozliší exotermické endotermické reakce
rozliší obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie
uvede
příklady
fosilních
a
průmyslově
vyráběných paliv
posoudí vliv spalování různých paliv na ŽP
rozpozná označení hořlavých látek, uvede
zásady bezpečné manipulace s nimi
uvede, jak postupovat při vzniku požáru, zná
telefonní číslo hasičů, poskytne první pomoc
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KVARTA
učivo

výstupy

OPAKOVÁNÍ
prvky
oxidy, sulfidy, hydroxidy, kyseliny, soli látkové
množství

Žák:
 zapíše vzorce látek z názvů a naopak
 uvede obecné vlastnosti sloučenin
 vypočítá látkové množství

UHLOVODÍKY
alkany, alkeny, alkyny, areny
průmyslové zpracování ropy
průmyslové zpracování uhlí a zemního plynu
vzorce organických sloučenin, modely organických
sloučenin








DERIVÁTY UHLOVODÍKŮ
halogenové deriváty
alkoholy
fenoly
aldehydy
ketony
karboxylové kyseliny
estery, esterifikace




POLYMERY
syntetická vlákna, plasty
kaučuk




značky na obalech makromolekulárních látek
recyklace








PŘÍRODNÍ LÁTKY
cukry a sacharidy
lipidy
bílkoviny
katalyzátory
nukleové kyseliny






průřezová témata, mezipředmětové vztahy,projekty

M – vyjádření neznámé ze vzorce

Z – ložiska ropy, uhlí
rozliší anorganické a organické sloučeniny
rozliší uhlovodíky, uvede jejich vzorce, vlastnosti EGS – zásoby ner. surovin
a využití
vyhledá a uvede příklady produktů průmyslového
zpracování ropy a zemního plynu
vyhledá a uvede příklady havárií způsobených
ropou a zemním plynem
sestaví modely organických sloučenin podle
návodu, náčrtu
EVV – vztah člověka k prostředí
rozliší pojmy uhlovodíky a deriváty uhlovodíků
rozliší uhlovodíkový zbytek a funkční a
charakteristickou skupinu
rozliší a zapsat vzorce jednotlivých derivátů
zapíše rovnici jednoduché neutralizace, vzorec
soli organické kyseliny
uvede výchozí látky a produkty esterifikace
EVV – základní podmínky života
zapíše rovnici polymerace, polykondenzace
uvede příklady běžných polymerů, syntetických EVV – vztah člověka k prostředí
vláken, plastů
uvede výhody a nevýhody přírodních a
syntetických materiálů
uvede význam recyklace
Bi – chemické složení živých soustav
rozliší sacharidy, tuky, bílkoviny a vitamíny
uvede výchozí látky a produkty fotosyntézy a OSV – sebepoznání a sebepojetí
dýchání
uvede příklady zdrojů těchto látek pro člověka
posoudí potraviny z hlediska zásad správné
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PŘÍRODNÍ A SYNTETICKÁ LÉČIVA, DROGY
léčiva, lékové formy
homeopatie, enzymologie
drogy







CHEMIE A BARVY
přírodní barviva, umělá barviva
přípravky na ochranu povrchu
chromatografie



CHEMIE A POTRAVINY
konzervování potravin
konzervační látky
aditiva
chemické technologie









MOŽNOSTI VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI CHEMIE 
CHEMICKÝ PRŮMYSL

vyšší odborné školy
vysoké školy

vědecké ústavy

výživy
vysvětlí pojen biotechnologie
uvede dělení léčiv
popíše lékové formy
vysvětlí
pojmy
homeopatie,
alkaloidy
zná účinek použití léčivých rostlin
vysvětlí nebezpečné účinky drog

OSV – sebepoznání a sebepojetí
enzymologie,

uvede různé druhy přírodních barviv, umělých F – rozklad světla
Vv – rozdělení barev
barviv
rozliší pojmy barvivo, pigment, mořidlo,
LP: chromatografie
rozpouštědlo, fermež
uvede různé druhy konzervace, jejich princip:
solení, sušení, pasterování, mražení, vakuová Bi – mikroorganismy
OSV – psychohygiena
konzervace, použití aditiv
vyhledá a vysvětlí aditiva v potravinách
popíše výrobu cukru, piva, papíru
popíše zásady racionální výživy
vyhledá VŠ zaměřené na studium chemie
vyhledá články popisující nové vědecké objevy MEV – práce v realizačním týmu
v oblasti chemie
úspěchy českých vědců

