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Předmět: C H E M I E
Charakteristika předmětu:

Chemie zahrnuje oblast 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. Rozvíjí dovednosti objektivně a spolehlivě pozorovat,
experimentovat, vytvářet a ověřovat hypotézy, vyvozovat z nich závěry a ty ústně i písemně interpretovat. Upevňuje dovednost pracovat podle pravidel bezpečné
práce s chemikáliemi a dovednost poskytnout první pomoc při úrazech s nebezpečnými látkami.
Časové a organizační vymezení předmětu:
Chemie se učí ve všech ročnících VS 8l a 4l (kvinta, sexta, septima, oktáva, 1. A, 2. A, 3. A, 4. A) s hodinovou dotací 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
Rozvíjení mezipředmětových vztahů:
V Chemii se uplatňují mezipředmětové vztahy k předmětům Matematika, Fyzika, Biologie a Zeměpis.
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Rozvíjená průřezová témata:
Osobnostní a sociální výchova (OSV)
- Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti
- Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů
- Sociální komunikace
- Morálka všedního dne
- Spolupráce a soutěž
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (EGS)
- Globální problémy, jejich příčiny a důsledky (těžební limity)
- Žijeme v Evropě (životní styl)
Environmentální výchova (EVV)
- Člověk a životní prostředí
- Životní prostředí regionu a České republiky
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KVINTA, 1. A
učivo

SLOŽENÍ A SRUKTURA LÁTEK
Názvosloví. Klasifikace látek.

Složení a struktura atomu.

Chemická vazba. Struktura sloučenin.

CHEMICKÉ REAKCE
Chemické rovnice, úpravy a výpočty z rovnic.

Změny energie při chemických dějích.

Rychlost chemických reakcí, rovnováha
ANORGANICKÁ CHEMIE
Vodík. Kyslík. Voda.

Roztoky.

výstupy

průřezová témata, mezipředmětové vztahy, projekty

Žák:
D – historie objevům složení hmoty
F – čističové složení látek
 umí určit oxidační čísla prvků
 napíše vzorce binárních sloučenin, hydroxidů,
kyselin, solí
 vysvětlí pojem směs, chemicky čistá látka,
EVV – nebezpečí jaderných havárií
prvek, sloučenina
 vysvětlí a popíše elementární částice, jádro,
obal, kvantová čísla,
 zapíše elektronovou konfiguraci prvků, odvodí
jejich umístění v PTP
 definuje a vysvětlí periodický zákon, popíše
PTP
 popíše
vznik
kovalentní,
koordinačněkovalentní, iontové a kovové vazby,
rozdíl mezi polární a nepolární vazbou
 vysvětlí strukturu solí, atomových krystalů,
molekulových krystalů















M – vyjadřování neznámé ze vzorce, obecné řešení
rozezná a vyčíslí proteolytické rovnice
rovnic
rozezná a vyčíslí redoxní rovnice
zapíše slovní zadání pomocí rovnice
zná postup výpočtu neznámé veličina z rovnice
popíše děje exotermické a endotermické
nakreslí graf závislosti energie na čase
vypočítá jednoduchou termochemickou úlohu
zapíše rychlostní rovnici
zapíše rovnovážnou konstantu, vysvětlí zákon
akce a reakce
vysvětlí vliv katalyzátoru na rychlost reakce
popíše a vysvětlí fyz. a chem. vlastnosti prvků,
výrobu a využití
vysvětlí vznik a vlastnosti molekuly vody
vyjádří složení roztoků pomocí w, %,c
zapíše rovnici disociace, vyjádřit disociační
konstantu, vypočítat pH a pOH

EVV – ochrana ovzduší, ozón, výfukové plyny,
čistota vody, čištění odpadních vod
Z – globální znečišťování ovzduší
Bi – vodní živočichové
EVV – freony, otravné plyny
EVV – ŽP – kyselé deště, eutrofizace vod
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Kyseliny a zásady.
Vzácné plyny.
P – nekovy









EVV – tepelné elektrárny, výfukové plyny
zapíše rovnici autoprotolýzy, neutralizace
popíše konfiguraci prvků a vlastnosti, které z ní
vyplývají
využití prvků
popíše konfiguraci prvků a vlastnosti, které z ní
vyplývají
zná sloučeniny, jejich využití, elektrolýzu
popíše konfiguraci prvků a vlastnosti, které z ní
vyplývají
zná sloučeniny, jejich využití
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SEXTA, 2. A
učivo

ANORGANICKÁ CHEMIE
Polokovy.
Kovy – obecné vlastnosti.
Alkalické kovy.
Kovy alkalických zemin.
P - kovy.
D - kovy.
Vnitřně přechodné prvky.

výstupy

průřezová témata, mezipředmětové vztahy, projekty

Žák:
 odvodí vlastnosti polokovů a jejich využití
v elektrotechnice
 charakterizuje kovovou vazbu, kovovou mřížku,
princip vodivosti kovů
 odvodí odlišné vlastnosti a vysokou reaktivitu
 vysvětlí Beketovovu řadu kovů
 charakterizuje výrobu a využití prvků i sloučenin
 charakterizuje výrobu, využití a vlastnosti
nejdůležitějších kovů

EVV – Člověk a ŽP –recyklace nebezpečných
odpadů
EVV – druhotné suroviny
EVV – Člověk a ŽP – recyklace kovových odpadů
EVV – Člověk a ŽP – těžba uranu, použití, zneužití
v podobě jaderných zbraní

ORGANICKÁ CHEMIE
Struktura organických sloučenin.
Vzorce a molekuly.
Reakce organických sloučenin



UHLOVODÍKY
Alkany, cykloalkany, alkeny, cykloalkeny.
Alkiny, areny.
Přírodní zdroje uhlovodíků.








orientuje se v odlišné stavbě a struktuře M – prostorové tvary molekul
organických látek
seznámí se s názvoslovnými pravidly, základními
reakcemi, izomerií, indukčním a mezomeriím
efektem

popíše základní vlastnosti, výrobu, využití
pochopí odlišnost aromatických sloučenin, její
důsledky
popíše zpracování nerostných surovin – uhlí,
zemní plyn, ropa

EVV – Člověk a ŽP – znečištění
EVV – freony, bifenyly
EVV – Člověk a ŽP – ozónová díra
Z – naleziště surovin
EGS – nerostné suroviny
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SEPTIMA, 3. A
učivo

výstupy

DERIVÁTY UHLOVODÍKŮ
Halogenderiváty.
Kyslíkaté deriváty - alkoholy, trioly,fenoly,ethery,
aldehydy, ketony.
Karboxylové kyseliny.
Funkční deriváty kyselin.
Substituční deriváty kyselin.
Deriváty anorganických kyselin.
Dusíkaté deriváty.
Sirné deriváty.
Organické deriváty fosforu, křemíku, organokovové
sloučeniny.




ZÁKLADY BIOCHEMIE
Chemické složení živých soustav.
Fyzikálně-chemické procesy.
Enzymy, vitamíny, hormony











průřezová témata, mezipředmětové vztahy, projekty

EVV – nebezpečí halogenderivátů
pochopí principy názvosloví
popíše základní vlastnosti, možnou přípravu, EVV – Člověk a ŽP – znečištění a škodlivost fenolů
Bi – stavba živých soustav
výrobu,
zapíše
chemické
rovnice
neutralizace,
esterifikace, dehydrogenace, dehydratace
využití

popíše základní uspořádání látek a strukturu
v živých soustavách
vysvětlí různé možnosti transportu látek
vysvětlí složení enzymů
zná rozdělení enzymů z hlediska funkce
popíše působení enzymů, jejich vliv na průběh
reakce

Bi – význam vitamínů
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OKTÁVA, 4. A
učivo

výstupy

BIOCHEMIE
Chemické složení živých soustav.










Fyzikálně-chemické procesy.
Enzymy, vitamíny, hormony.
Regulace biochemických dějů.
Metabolické dráhy.
Fotosyntéza.
Citrátový cyklus a dýchací řetězec.
Metabolismus sacharidů.
Metabolismus lipidů.
Metabolismus proteinů.
Regulace biochemických dějů.










POLYMERY







ZÁKLADY FYZIKÁLNÍ CHEMIE
Struktura látek.
Termochemie.





průřezová témata, mezipředmětové vztahy, projekty

Žák:
popíše základní uspořádání látek
vysvětlí různé možnosti transportu látek
rozumí pojmu metabolická dráha
vysvětlí složení enzymů
zná rozdělení enzymů z hlediska funkce
popíše působení enzymů, jejich vliv
popíše světelnou a temnostní fázi fotosyntézy
podle schématu popíše jednotlivé
metabolismy
rozumí návaznosti drah na citrátový cyklus
rozumí návaznosti KC na dýchací řetězec
popíše transkripci a translaci při syntéze
bílkovin
vysvětlí význam NK při syntéze bílkovin
zapíše rovnici fotosyntézy
podle schématu popíše jednotlivé
metabolické cykly
rozumí návaznosti drah na citrátový cyklus

Bi – společné znaky živých soustav

zná základní stavbu průmyslově vyráběných
polymerů, jejich vlastnosti
rozdělí plasty dle fyzikálně-chemických
vlastností
popíše mechanismus polymerace na
konkrétním příkladu
zná základní rozdíly v mechanismu
radikálové, kationtové a aniontové
polymerace
napíše rovnice polykondenzace, polyadice
zná základní význam a využití vybraných
zástupců

OSV – zdravý životní styl
EVV – ochrana zdraví

vysvětlí strukturu solí, atomových krystalů,
molekulových krystalů
popíše děje exotermické a endotermické
nakreslí graf závislosti energie na čase

Bi – zdravá a vyvážená strava

F – Slunce jako zdroj energie na Zemi
OSV – zdravý životní styl

EVV – obnovitelné zdroje energie
EVV – ochrana zdrojů vody
EVV – ochrana zdraví, pokožky
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Chemická kinetika a rovnováhy.
Acidobazické děje.

Redoxní děje.












vypočítá jednoduchou termochemickou úlohu
zapíše rychlostní rovnici
zapíše rovnovážnou konstantu, vysvětlí zákon
akce a reakce (La Chatelierův princip)
vysvětlí vliv katalyzátoru na rychlost reakce
umí zapsat rovnici disociace, vyjádřit disociační
konstantu, vypočítat pH a pOH
zapíše rovnici autoprotolýzy, neutralizace
umí vypočítat složení roztoků – w, %,pH, c
rozumí řadě reaktivity kovů, umí odvodit chování
kovů
zná různé druhy výroby kovů – elektrolýza,
redukční procesy
vysvětlí princip galvanických článků

M – logaritmická a exponenciální fce

Z – naleziště rud
F – zdroje elek. napětí
EVV – ochrana zdraví v chem. průmyslu

