
Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda 

Predmet: Chémia 9. roč.  

 

Názov ŠVP ISCED 2 – nižšie sekundárne vzdelanie/ ISCED 1 – primárne vzdelanie 

Názov ŠkVP Každé dieťa je výnimočné – Minden gyerek különleges 

Vyučovací jazyk Maďarský 

Predmet Chémia 

Ročník Deviaty 

Rozsah ŠVP    1hodina/týždeň ,ŠkVP  1 hodina/týždeň   Spolu :  33   hodín/rok 

 

 

 

1. Charakteristika predmetu 

 Predmet chémia vo vzdelávacej oblasti Človek a príroda svojim experimentálnym 

charakterom vyučovania umožňuje žiakom hlbšie porozumieť zákonitostiam chemických 

javov a procesov. Obsah učiva tvoria poznatky o vlastnostiach a požţití látok, s ktorými sa 

žiaci stretávajú v každodennom živote. Sú to predovšetkým tieto oblasti: chémia potravín a 

nápojov, kozmetiky, liečiv, čistiacich prostriedkov, atď.  

Zvlášť významné je, ţe pri štúdiu chémie špecifickými poznávacími metódami si žiaci 

osvojujú i dôležité spôsobilosti. Ide predovšetkým o rozvíjanie spôsobilosti objektívne a 

spoľahlivo pozorovať, experimentovať a merať, vytvárať a overovať hypotézy v procese 

riešenia úloh rôznej zložitosti. 

2. Ciele učebného predmetu 

Cieľom vyučovania chémie na základnej škole je oboznámiť žiakov s významom poznatkov z 

chémie pre človeka, spoločnosť a prírodu, čo umožňuje u žiakov vytvorenie pozitívneho 

vzťahu k učebnému predmetu chémia. Ďalším významným cieľom vyučovania chémie na ZŠ 

je v čo najväčšej miere prispieť k splneniu všeobecných cieľov vzdelávania, vytváraniu a 

rozvíjaniu kľúčových kompetencií prostredníctvom obsahu chémie.  

Kľúčové kompetencie ( spôsobilosti)  

a) Kompetencie k celoživotnému učeniu sa  

plánovať a organizovať si učenie a pracovnú činnosť  

hľadať a rozvíjať účinné postupy vo svojom učení  

využívať rôzne stratégie učenia  

kriticky pristupovať ku zdrojom informácií, informácie tvorivo spracovávať  

a využívať pri svojom štúdiu a praxi  

b) Komunikačné kompetencie  

vecne, správne sa vyjadrovať verbálne, písomne a graficky k danej učebnej téme  

vedieť využiť informačné a komunikačné zdroje  

vyhľadávať, triediť a spracovávať informácie a dáta z rôznych zdrojov  

zrozumiteľne prezentovať svoje poznatky, skúsenosti a zručnosti,  



vedieť spracovať jednoduchú správu z pozorovania  

vedieť spracovať a prezentovať jednoduchý projekt so zameraním na ciele, metódy, výsledky 

a ich využitie  

c) Kompetencia uplatňovať základ matematického myslenia a základné schopnosti 

poznávať v oblasti vedy a techniky  

používať matematické myslenie na riešenie praktických problémov  

v každodenných situáciách  

používať matematické modely logického a priestorového myslenia a prezentácie (vzorce, 

modely, štatistika, diagramy, grafy, tabuľky),  

používať základy prírodovednej gramotnosti, ktorá mu umožní robiť vedecky podložené 

úsudky, pričom vie použiť získané vedomosti na úspešné riešenie problémov  

d ) Kompetencia v oblasti informačných a komunikačných technológií  

osvojiť si základné zručnosti v oblasti IKT ako predpoklad ďalšieho rozvoja  

 používať základné postupy pri práci s textom a jednoduchou prezentáciou  

dokázať vytvoriť jednoduché tabuľky a grafy a pracovať v jednoduchom grafickom prostredí  

dokázať využívať IKT pri vzdelávaní  

e) Kompetencia riešiť problémy  

analyzovať vybrané problémy  

navrhovať rôzne riešenia úloh, postupov a prístupov  

aplikovať poznatky pri riešení konkrétnych problémových úloh  

využívať informačné a komunikačné technológie pri riešení problémových úloh  

používať základné myšlienkové operácie a metódy vedeckého poznávania pri riešení 

problémových úloh  

využívať tvorivosť a nápaditosť, samostatne tvoriť závery na základe zistení, skúmaní alebo 

riešení úloh  

zhodnotiť úspešnosť riešenia problémovej úlohy  

logicky spájať poznatky z rôznych predmetov a využiť ich pri riešení problémových úloh  

prijímať svoju zodpovednosť za riešenie problémov  

dokázať sa poučiť z vlastných chýb a chýb iných  

f) Kompetencie občianske  

uvedomiť si základy humanistických hodnôt, zmysel národného kultúrneho  

dedičstva, uplatňovať a ochraňovať princípy demokracie  

vyvážene chápať svoje osobné záujmy v spojení so záujmami širšej skupiny, resp. spoločnosti  

uvedomiť si svoje práva v kontexte so zodpovedným prístupom k svojim povinnostiam  

prispievať k naplneniu práv iných  

otvorenosť ku kultúrnej a etnickej rôznorodosti  

sledovať a posudzovať udalosti a vývoj verejného života a zaujímať k nim stanoviská, aktívne 

podporuje udržateľnosť kvality životného prostredia  

g) Kompetencie sociálne a personálne  

vyjadrovať svoje názory, postoje a skúsenosti  

pracovať vo dvojiciach alebo v skupinách, vzájomne si radiť a pomáhať  

prezentovať a zhodnotiť výsledky svojej alebo skupinovej činnosti  

hodnotiť vlastné výkony a pokroky v učení  

 prijímať ocenenie, radu a kritiku, čerpať poučenie pre svoju ďalšiu prácu  



h) Kompetencie pracovné  

stanoviť si ciele a aktívne pristupovať k uskutočneniu svojich cieľov  

kriticky hodnoť svoje výsledky  

používať správne postupy a techniky pri praktických činnostiach  

dodržiavať pravidlá bezpečnosti a ochrany zdravia  

využívať učebné, kompenzačné a iné pomôcky  

ch) Kompetencie smerujúce k iniciatívnosti a podnikavosti  

 inovovať zaužívané postupy pri riešení úloh, plánovať a riadiť nové projekty  

so zámerom dosiahnuť ciele, a to nielen v práci, ale aj v každodennom živote  

i) Kompetencie vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry  

uvedomiť si význam umenia a kultúrnej komunikácie vo svojom živote a v živote celej 

spoločnosti  

ceniť si a rešpektovať umenie a kultúrne historické tradície  

poznať pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu)  

správať sa kultivovane, primerane okolnostiam a situáciám  

byť tolerantný a empatický k prejavom iných kultúr  

 

9.ročník 

Počet hodín týždenne:  ŠVP-1 hod.,ŠkVP-časová dotácia 1 hod. 

Počet hodín ročne:      66 hod. 

 

  



3. Obsah vzdelávania 

Tematický 

celok 

Obsahový štandard Výkonový štandard Prier. 

Témy 

Počet 

hodín 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

Chemické 

výpočty 

Látkové množstvo, 

jednotka látkového 

množstva – mól, 

 

 Molárna hmotnosť, 

jednotka molárnej 

hmotnosti, 

 

 Vyjadrovanie zloženia 

roztokov (hmotnostný 

zlomok a koncentrácia 

látkového množstva). 

 

porovnať hmotnosť 1 mólu atómov 

rôznych prvkov 

 

 vypočítať molárnu hmotnosť zlúčenín 

zo známych molárnych hmotností 

atómov prvkov tvoriacich zlúčeninu,  

 

 vypočítať látkové množstvo, ak je 

zadaná hmotnosť látky a molárna 

hmotnosť látky,  

 

vypočítať hmotnosť látky a vody 

potrebnej na prípravu roztoku s určitou 

hmotnosťou a hmotnostného zlomku 

zložky roztoku,  

 

vypočítať látkové množstvo a 

hmotnosť látky potrebnej na prípravu 

roztoku s určitým objemom a 

koncentráciou látkového množstva.  

 

ENV 

MeV 

OaSR 

VMR 

12 

 

  



Tematický 

celok 

Obsahový štandard Výkonový štandard Prier. 

Témy 

Počet 

hodín 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 

Organické 

látky 

Charakteristika 

organických látok,  

 

Organická chémia,  

 

Štvorväzbovosť uhlíka, 

  

Molekulový, štruktúrny a 

zjednodušený štruktúrny 

vzorec, 

  

Uhlíkový reťazec,  

otvorený reťazec, 

uzavretý reťazec, 

  

Jednoduchá väzba, 

dvojitá väzba a trojitá 

väzba,  

 

Uhľovodíky,  

 

Alkány,  

 

Alkény, 

 

Alkíny,  

 

Nasýtené a nenasýtené 

uhľovodíky, 

 

Polymerizácia, 

makromolekula, 

  

Prírodné zdroje 

uhľovodíkov, 

  

Oktánové číslo benzínu 

 

vymenovať príklady anorganických a 

organických látok,  

poznať typ väzby medzi atómami v 

alkánoch, alkénoch a alkínoch,  

napísať vzorce uhľovodíkov:  

- alkány: metán, etán, propán, bután,  

- alkény: etén,  

- alkíny: etín (acetylén),  

opísať vlastnosti (skupenstvo, horľavosť, 

výbušnosť) výskyt a pouţitie metánu, 

etánu, propánu, butánu, eténu, etínu a 

benzénu,  

poznať použitie propán-butánovej zmesi 

a vysvetliť, aké nebezpečenstvo hrozí pri 

unikaní tejto zmesi z tlakovej nádoby v 

uzavretom priestore,  

vymenovať produkty horenia 

uhľovodíkov,  

opísať polymerizáciu na príklade vzniku 

polyetylénu z eténu,  

vymenovať prírodné zdroje uhľovodíkov 

(uhlie, ropa, zemný plyn), spôsob ich 

získavania a vyuţitia, alternatívne zdroje 

energie (bioplyn),  

uviesť negatívne vplyvy produktov 

vznikajúcich pri spaľovaní uhlia na 

životné prostredie,  

vymenovať základné frakcie spracovania 

ropy (napr. nafta, benzín, oleje, asfalt),  

vymenovať druhy benzínu, ktoré sa v 

súčasnosti u nás používajú ako palivo do 

automobilov,  

vysvetliť súvislosť medzi oktánovým 

číslom benzínu a jeho kvalitou,  

vymenovať plynné latky, ktorými 

prispieva automobilová doprava k 

znečisťovaniu ovzdušia,  

 

ENV 

VMR 

OaSR 

MeV 

OŽaZ 

TPPZ 

42 

 

  



Tematický 

celok 

Obsahový štandard Výkonový štandard Prier. 

Témy 

Počet 

hodín 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 

Organické 

látky 

 

Deriváty uhľovodíkov, 

 

 Halogénderiváty, 

 

 Kyslíkaté deriváty 

vyznačiť na konkrétnych 

príkladoch derivátov 

uhľovodíkov uhľovodíkový 

zvyšok a charakteristickú 

skupinu,  

roztriediť príklady zlúčenín na 

uhľovodíky a deriváty 

uhľovodíkov,  

poznať názvy a vzorce:  

- halogénderivátov (chlórmetán),  

- alkoholov (metanol, etanol),  

- karboxylových kyselín 

(kyselina mravčia, kyselina 

octová),  

poznať najdôležitejšie 

vlastnosti a moţnosti využitia 

chloroformu, metanolu a etanolu, 

kyseliny octovej a acetónu,  

vysvetliť, prečo sa 

halogénderiváty uhľovodíkov 

zaraďujú medzi ekologické jedy,  

zdôvodniť nebezpečenstvo 

používania freónov,  

poznať vplyv metanolu, etanolu 

a acetónu na ľudský organizmus, 

dôsledky pôsobenia etanolu ako 

návykovej látky,  

poznať spôsoby zneškodňovania 

zvyškov farieb a rozpúšťadiel 

ako nebezpečných odpadov,  

poznať pôvod názvu kyseliny 

mravčej,  

 

  

 

  



Tematický 

celok 

Obsahový štandard Výkonový štandard Prier. 

Témy 

Počet 

hodín 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 

Organické 

látky 

Prírodné látky, 

  

Sacharidy, 

  

Fotosyntéza, 

  

Tuky, 

  

Bielkoviny,  

 

Vitamíny,  

 

Enzýmy, 

 

 Hormóny,  

vymenovať atómy prvkov, ktoré 

tvoria sacharidy,  

uviesť rozdelenie sacharidov podľa 

zloženia (jednoduché, zložité),  

ymenovať reaktanty, produkty a 

podmienky priebehu fotosyntézy,  

vysvetliť význam fotosyntézy pre 

život človeka a živočíchov,  

poznať výskyt, vlastnosti a možnosti 

využitia sacharidov (glukóza, fruktóza, 

sacharóza, škrob, glykogén a 

celulóza),  

poznať vlastnosti tukov (rozpustnosť 

vo vode a v alkohole, pôsobenie svetla 

na tuky),  

roztriediť tuky podľa zloženia 

(skupenstva) a pôvodu (výskytu),  

vysvetliť funkcie tukov v živých 

organizmoch,  

poznať vplyv rastlinných a 

živočíšnych tukov na ľudský 

organizmus,  

vysvetliť vplyv cholesterolu na 

ľudský organizmus,  

poznať zloženie a vlastnosti 

bielkovín,  

poznať funkcie bielkovín v ľudskom 

tele,  

vymenovať zdroje rastlinných a 

živočíšnych bielkovín,  

poznať význam vitamínov a ich 

potravinové zdroje,  

poznať význam enzýmov a hormónov 

pre človeka.  

 

  

 

  



Tematický 

celok 

Obsahový štandard Výkonový štandard Prier. 

Témy 

Počet 

hodín 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 

Organické 

látky 

Plasty(polyetylén, 

polyvinylchlorid,  

polystyrén), 

 

Syntetické vlákna (silon, 

nylon, polyester), 

 

 Mydlá, 

 

 Saponáty, 

 

 Kozmetické prípravky, 

 

 Pesticídy, 

 

 Lieky, 

 

 Drogy. 

vymenovať príklady a použitie 

plastov a syntetických vlákien,  

opísať úžitkové vlastnosti a možnosti 

použitia syntetických vlákien,  

 uviesť výhody a nevýhody 

používania plastov z 

environmentálneho hľadiska,  uviesť 

rozdiely medzi mydlami a saponátmi,  

opísať výhody a nevýhody používania 

pesticídov,  

poznať účinky skupín liekov 

(antibiotiká, analgetiká, antipyretiká),  

uviesť príklady a negatívne pôsobenie 

tolerovaných a zakázaných drog,  

vedieť používať ochranné pomôcky – 

okuliare, rukavice, ochranný štít,  

poznať zásady bezpečnej práce v 

chemickom laboratóriu, základné 

piktogramy (napr. ţieravina, 

horľavina),  

dodržiavať zásady bezpečnej práce v 

chemickom laboratóriu,  

dodržiavať zásady bezpečnej práce s 

chemickými látkami v praxi,  

 poznať pomôcky používané pri 

vykonaných laboratórnych prácach,  

zaznamenať výsledok pokusu,  

vedieť vyhľadať v literatúre 

požadované údaje, spracovať ich a 

prezentovať v primeranej forme.  

 

  

 

Námety na tvorbu projektov  
1. Organické zlúčeniny- Uhľovodíky 

2. Organické zlúčeniny- Prírodné látky 

 

Opakovanie učiva 8. ročníka- 8 hodín 

Záverečné opakovanie- 4 hodiny 

Prierezové témy: 

OaSR – osobnostný a sociálny rozvoj  

ENV –enviromentálna výchova  

MeV – mediálna výchova  

MKV – multikultúrna výchova 

FG- finančná gramotnosť 



VMR- vých. manželstvu a rodičovstvu 

TPPZ- Tvorba projektu a prezentačné zručnosti 

OŽaZ- Ochrana života a zdravia 

 

4. Metódy a formy práce  

 

Pomocou správne zvolených metód vytvárame atmosféru, v ktorej sa dieťa môže učiť s 

radosťou bez strachu a stresu, využívame a motivujeme chuť dieťaťa do učenia sa a jeho 

prirodzenú zvedavosť, zohľadňujeme potreby dieťaťa a hlavne umožňujeme mu učiť sa za 

pomoci všetkých zmyslov.  

Voľba metód závisí od obsahu učiva, cieľov vyučovacej hodiny, vekových a iných osobitostí 

žiakov a materiálneho vybavenia.  

1. Motivačné metódy:  

motivačné rozprávanie ( približovanie obsahu učenia),  

motivačný rozhovor (aktivizovanie poznatkov a skúseností žiakov),  

motivačný problém (upútanie pozornosti prostredníctvom nastoleného problému),  

motivačnú demonštráciu ( vzbudenie záujmu pomocou ukážky).  

2. Expozičné metódy:  

rozprávanie (vyjadrovanie skúseností a aktívne počúvanie),  

vysvetľovanie (logické systematické sprostredkovanie učiva), 

rozhovor (verbálna komunikácia formou otázok a odpovedí na vyjadrenie faktov, 

konvergentných a divergentných otázok, otázok na pozorovanie, posúdenie situácie, 

hodnotenie javov, rozhodovanie),  

beseda (riešenie aktuálnych otázok celým kolektívom),  

demonštračná metóda (demonštrácia obrazov, modelov).   

3. Problémové metódy:  

heuristická metóda (učenie sa riešením problémov zaloţenom na vymedzení a rozbore 

problému, tvorbe a výberu možných riešení a vlastnom riešení),  

projektová metóda (riešenie projektu, komplexná praktická úloha, problém, téma, ktorej 

riešenie teoretickou aj praktickou činnosťou vedie k vytvoreniu určitého produktu).  

4. Prácu s knihou a textom (čítanie s porozumením, spracovanie textových informácií, 

učenie sa z textu, orientácia v štruktúre textu, vyhľadávanie, triedenie, využívanie 

podstatných informácií)  

5. Samostatné učenie prostredníctvom informačnej a komunikačnej techniky a 

experimentovanie  

(samostatné hľadanie, skúšanie, objavovanie).  

6. Aktivizujúce metódy:  

diskusia (vzájomná výmena názorov, uvádzanie argumentov, zdôvodňovaní za účelom 

riešenia daného problému),  

didaktické hry (sebarealizačné aktivity na uplatnenie záujmov a spontánnosti),  

kooperatívne vyučovanie (forma skupinového vyučovania založená na vzájomnej závislosti 

členov heterogénnej skupiny).  

7. Fixačné metódy:.  



metódy opakovania a precvičovania, (ústne a písomné opakovanie, opakovanie s využitím 

učebnice a inej literatúry, domáce úlohy).  

Organizačné formy: vyučovacia hodina (základného, motivačného, expozičného, 

fixačného, aplikačného, diagnostického typu). 

  



5. Učebné zdroje 

Učebnica: 

H. Vinceová: Chémia pre 9. ročník ZŠ a secundu GOŠ, Vydavateľstvo EXPOL 

PEDAGOGIKA, s.r.o., 2011 

D. Lalková Ing., M. Pavelčáková Mgr., V. Šmajdová RNDr., M. Tkáč RNDr. : Hravá 

chémia- pracovný zošit pre 9. Ro.č ZŠ a secundu GOŠ, Vydavateľ: TAKTIK 

vydavateľstvo, s.r.o., 2012 

Chemické softveri a programy 

Internetové stránky 

Odborné časopisy 

Odborné knihy 

 

6. Hodnotenie predmetu 

Predmet chémia v 9. ročníku klasifikujeme. Prebieha v súlade s príslušným metodickým 

pokynom, viď Metodický pokyn na hodnotenie žiaka základnej školy v sekcii Školský 

vzdelávací program. Pri hodnotení a klasifikovaní žiakov so špecifickými potrebami 

dodržiavame metodické pokyny na hodnotenie a klasifikáciu žiakov so špecifickými 

potrebami.  

Žiak bude hodnotený priebežne i sumárne na konci jednotlivých polrokov. Hodnotenie práce 

žiaka bude pozostávať z:  

 z ústnych odpovedí ( žiak bude ústne odpovedať minimálne 1x v danom štvrťroku )  

 z písomných odpovedí 

 z tvorby a prezentácie referátov a prezentácií v PowerPointe (žiak môže mať i viac 

prezentácií, ale do klasifikácie sa započítajú 2 v danom roku)  

 samostatnej práce na hodinách, aktivity pri plnení úloh  

 písomné úlohy budú hodnotené známkou, ostatné slovne i známkou  

U žiakov rozvíjame správne sebahodnotenie i hodnotenie navzájom.  

Pri hodnotení a klasifikácii žiaka posudzujeme získané kompetencie v súlade so školským 

vzdelávacím programom.  

Hodnotíme a klasifikujeme:  

- komunikačné zručnosti  

- jazykové schopnosti  

- manuálne zručnosti a ich vyuţitie  

- umelecké a psychomotorické schopnosti  

- analýzy problémov a schopnosti ich riešenia 

 

 

 

 


