10. Chemie
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Vzd lávací oblast: lov k a p íroda
Vzd lávací obor: Chemie
Vyu ovací p edm t: Chemie
1. Charakteristika vyu ovacího p edm tu
a) Obsahové, asové a organiza ní vymezení p edm tu
Vzd lávací obsah vyu ovacího p edm t chemie vznikl integrací ze vzd lávacího
oboru chemie a tematických okruh pr ezového tématu Environmentální výchova.
Alespo jedna hodina základního typu týdn se realizuje v odborné u ebn chemie.
Pro výuku laboratorních a praktických cvi ení se t ída d lí na polovinu (max. 16
žák ) a tato forma výuky se realizuje v odborné laborato i chemie.
P i výuce jsou používány následující metody a formy: frontální výuka, skupinová
práce, samostatná práce žáka, laboratorní práce.
Základní kurz
Ro ník
1. ro ník a kvinta
2. ro ník a sexta
3. ro ník a septima

Hodinová dotace
2,5
2,5
2,5

b) Za len ní tematických okruh pr ezových témat
PR EZOVÁ TÉMATA
Osobnostní a sociální
výchova

TEMATICKÝ CELEK
Seberegulace,organiza ní
dovednosti a efektivní
ešení problém
Poznávání a rozvoj vlastní
osobnosti

RO NÍK
1.ro ník a kvinta
3.ro ník a septima

Výchova k myšlení
v evropských a
globálních souvislostech

Globální problémy, jejich
p í iny a d sledky

1.ro ník a kvinta
2. ro ník a sexta
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Multikulturní výchova

Environmentální výchova

Mediální výchova

Základní problémy
sociokulturních rozdíl

lov k a životní prost edí

Role médií v moderních
d jinách

1.ro ník a kvinta

1.ro ník a kvinta
2.ro ník a sexta
3.ro ník a septima
1.ro ník a kvinta

c) Výchovné a vzd lávací strategie
Kompetence k u ení
Na úrovni p edm tu Chemie jsou pro rozvíjení této kompetence využívány strategie,
jež mají žák m umožnit:
své u ení a pracovní innost si samostatn plánovat a organizovat
samostatn i v sou innosti s ostatními žáky provád t pozorování chemických
látek a jejich vlastností, jednoduchých chemických proces
formulovat v diskusi hypotézy o podstat probíhajících chemických d j
využívat efektivn informace z r zných pramen v dalším studiu a kriticky
p istupovat ke zdroj m informací
um t propojovat chemické poznatky s poznatky dalších p írodov dných obor
k vytvo ení relativn uceleného poznání neživé i živé p írody
Kompetence k ešení problém
Na úrovni p edm tu Chemie jsou pro rozvíjení této kompetence využívány strategie,
jež mají žák m umožnit:
rozpoznat problém, objasnit jeho podstatu a roz lenit ho na ásti
využívat nabídku dostate ného po tu p íklad a úloh vycházejících z reálného
života a vedoucích k samostatnému uvažování a ešení problém
vyhledávat, navrhovat a používat r zné metody a nástroje k ešení t chto
problém
využívat osvojené metody ešení chemických problém i v jiných oblastech
poznání, jsou-li zde tyto metody aplikovatelné
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Kompetence komunikativní
Na úrovni p edm tu Chemie jsou pro rozvíjení této kompetence využívány strategie,
jež mají žák m umožnit:
s ohledem na situaci a ú astníky komunikace efektivn využívat komunika ní
prost edky pro komunikaci a spolupráci s ostatními
užívat chemické symboliky a grafických vyjád ení p i zápisu vyjad ujícím
složení látek a pr b h chemických d j
srozumiteln formulovat výsledek ešení úlohy z chemie
Kompetence sociální a personální
Na úrovni p edm tu Chemie jsou pro rozvíjení této kompetence využívány strategie,
jež mají žák m umožnit:
posuzovat reáln své možnosti a být schopen sebereflexe
p i praktických cvi eních projevovat zodpov dný vztah k vlastnímu zdraví a
k zdraví druhých
využívat prostor pro týmovou práci p i ešení problém a nau it se nést
zodpov dnost za týmovou prací dosažený výsledek
úsp šným ešením úloh a problém týkajících se situací reálného sv ta posílit
jejich sebed v ru
Kompetence ob anské
Na úrovni p edm tu Chemie jsou pro rozvíjení této kompetence využívány strategie,
jež mají žák m umožnit:
uvažovat o chodu spole nosti a civilizace z hlediska udržitelnosti života, jednat
tak, aby neohrožoval životní prost edí
si uv domovat souvislosti mezi p írodními v dami a spole ností, zejména
p ínos
t chto v d pro rozvoj spole nosti
chovat se informovan a zodpov dn v situacích ohrožujících život a zdraví
Kompetence k podnikavosti
Na úrovni p edm tu Chemie jsou pro rozvíjení této kompetence využívány strategie,
jež mají žák m umožnit:
uplat ovat proaktivní p ístup, vlastní iniciativu a tvo ivost
rozvíjet jejich experimentální dovednosti a manuální zru nost
rozvíjet sv j osobní i odborný potenciál, rozpoznat a využívat p íležitosti pro
sv j rozvoj v osobním a profesním život
zodpov dný p ístup k zadaným úkol m a úplné dokon ení práce
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2. Vzd lávací obsah vyu ovacího p edm tu
Ro ník: 1. ro ník a kvinta

O ekávané výstupy

Obsah u iva

PT a TO

Žák
OBECNÁ CHEMIE
vymezí pojmy sm s,
chemicky istá látka,
prvek, slou enina, atom,
molekula, ion a vysv tlí
rozdíly mezi nimi
žák sestaví jednoduchou
aparaturu na n kterou
z metod odd lování složek
sm sí a odd lí jednotlivé
složky sm si
zapíše vzorce
jednoduchých chemických
látek podle jejich názv
a opa n (binární
slou eniny, hydroxidy,
kyseliny, polykyseliny
a jejich soli, hydrogensoli,
hydráty solí)
definuje mol, molární
hmotnost a objem,
Avogadrovu konstantu
a navzájem p epo ítává
jednotlivé veli iny
definuje hmotnostní
a objemový zlomek
a látkovou koncentraci
a na základ t chto vztah
po ítá jednoduché p íklady
po ítá jednoduché
p íklady na míchání
roztok
žák pracuje s odm rným
sklem
po ítá jednoduché
p íklady na výpo ty
z chemického vzorce

Chemické názvosloví
Soustavy látek a jejich
složení

OSV :
Seberegulace,organiza ní
dovednosti a efektivní
ešení problém

LC: Odd lování složek
sm sí

Veli iny a výpo ty
v chemii
Výpo ty látkového
množství
Výpo ty z chemických
vzorc
Výpo ty z chemických
rovnic
Výpo ty koncentrací

LC: Práce s odm rným
sklem
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a z chemické rovnice
sestaví a vy íslí
jednoduché chemické
rovnice a jednoduché
rovnice redoxních reakcí
na základ vým ny
elektron

popíše složení atomu
Stavba atomu
a rozliší pojmy nuklid,
Periodická soustava
prvk
izotop, prvek
charakterizuje typy
jaderného zá ení a vysv tlí
rozdíl mezi p irozenou
a um lou radioaktivitou
vymezí pojem orbital,
hodnoty a význam
kvantových ísel
zapíše elektronovou
konfiguraci atomu
v základním
a excitovaném stavu
vysv tlí pojmy ioniza ní
energie a elektronová
afinita
vysv tlí pojmy perioda
a skupina PSP a za adí
prvky mezi s-, p-, d- a f-,
nep echodné, p echodné
a vnit n p echodné
vysv tlí pojem chemická
vazba a vymezí vazbu
kovalentní, iontovou,
kovovou, vodíkovou a van
der Waalsovu
u kovalentní vazby
vysv tlí pojmy délka vazby
a vazebná energie
rozliší typy kovalentní
vazby podle násobnosti,
typu p ekryvu a polarity
ur í vaznost prvk
v molekulách v základním
a excitovaném stavu

VMEGS :
Globální problémy, jejich
p í iny a d sledky
MKV :
Základní problémy
sociokulturních rozdíl
MV :
Role médií v moderních
d jinách

Chemická vazba
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definuje pojmy chemická
reakce a chemická rovnice
ur í typ reakce
(slu ovací, rozklad,
nahrazování, podvojná
zám na, acidobazická,
redoxní, koordina ní,
srážecí, exotermická,
endotermická)
vysv tlí pojmy
termochemie, reak ní
teplo, termochemická
rovnice, rychlost chemické
reakce, katalyzátor,
chemická rovnováha
uvede faktory, které
ovlivní rychlost chemické
reakce
uvede faktory, které
ovlivní chemickou
rovnováhu
aplikuje termochemické
zákony (1. termochemický
zákon) p i jednoduchých
výpo tech reak ního tepla

Chemické reakce
a chemické rovnice
Tepelné zm ny p i
chemických reakcích
Rychlost chemických
reakcí a chemická
rovnováha

LC: Chemické reakce,
ovlivn ní rychlosti
chemických reakcí

ANORGANICKÁ CHEMIE
zapíše elektronovou
konfiguraci prvku( )
a vy te základní informace
z PSP
uvede typický výskyt
prvku( ) v p írod , dále
možnosti p ípravy, výroby
a použití
žák sestaví aparaturu na
p ípravu n jakého nekovu
a prvek prakticky p ipraví
charakterizuje typické
fyzikální a chemické
vlastnosti prvku( )
uvede nejvýznamn jší
slou eniny prvku( ), jejich
vlastnosti a p ípadné
použití
p edvídá pr b h
typických reakcí nekov
využívá znalosti základ
kvalitativní a kvantitativní
analýzy

Vodík a jeho slou eniny
Nekovy a jejich
slou eniny (p-prvky)

EV :
lov k a životní prost edí

LC: P íprava a vlastnosti
nekovu( )
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Ro ník: 2. ro ník a sexta

O ekávané výstupy

Obsah u iva

PT a TO

Žák
OBECNÁ CHEMIE
charakterizuje kovovou vazbu
a kovy podle PSP a uvede jejich
typické vlastnosti
porovná podle Beketovovy
elektrochemické ady nap tí kov
jejich reaktivitu
vysv tlí pojem koordina ní
slou eniny a doplní vzorce i
názvy jednoduchých
koordina ních slou enin

Kovy a kovová vazba, vlastnosti
kov

ANORGANICKÁ CHEMIE
zapíše elektronovou konfiguraci
prvku( ) a vy te základní
informace z PSP
uvede typický výskyt prvku( )
v p írod , dále možnosti p ípravy,
výroby a použití
charakterizuje typické fyzikální
a chemické vlastnosti prvku( )
a tyto poznatky aplikuje v praxi
uvede nejvýznamn jší
slou eniny prvku( ), jejich
vlastnosti a p ípadné použití
p edvídá pr b h typických
reakcí kov
využívá znalosti základ
kvalitativní analýzy

Kovy a jejich slou eniny
s-prvky
p-prvky
d- a f-prvky
LC: Reakce kov
LC: D kazové reakce kation
a aniont

ORGANICKÁ CHEMIE
rozliší anorganické a organické
slou eniny a uvede jejich typické
vlastnosti
zhodnotí vlastnosti atomu uhlíku
klasifikuje organické slou eniny
(uhlovodíky a deriváty uhlovodík )

Úvod do organické chemie
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rozliší jednotlivé typy reakcí (A,
E, S, p esmyk) a charakterizuje je
podle typu št pení vazby
a interagujících ástic
charakterizuje jednotlivé typy
izomerie v organice
používá systematické i triviální
Uhlovodíky
názvy uhlovodík
Alkany, cykloalkany
charakterizuje jednotlivé skupiny
Alkeny, alkadieny
uhlovodík a rozebere jejich
Alkyny
strukturu
Areny
vysv tlí reakce typické pro
jednotlivé skupiny uhlovodík
uvede zdroje uhlovodík
LC: P íprava a reakce uhlovodík
v p írod a jejich zpracování,
možnosti p ípravy, výroby a využití
jednotlivých skupin uhlovodík
p ipraví v laborato i n jaký
uhlovodík
využívá znalosti základ
kvalitativní analýzy

VMEGS :
Globální
problémy,
jejich p í iny
a d sledky
EV :
lov k
a životní
prost edí

Ro ník: 3. ro ník a septima

O ekávané výstupy

Obsah u iva

PT a TO

Žák
ORGANICKÁ CHEMIE
používá systematické i triviální
názvy derivát uhlovodík
charakterizuje jednotlivé skupiny
derivát uhlovodík a rozebere
jejich strukturu
vysv tlí reakce typické pro
jednotlivé skupiny derivát
uvede p ípadný výskyt derivát
v p írod , možnosti p ípravy,
výroby a využití jednotlivých
skupin derivát uhlovodík
prakticky provede n které
reakce typické pro deriváty
uhlovodík
využívá znalosti základ
kvalitativní a kvantitativní
analýzy

Deriváty uhlovodík
Halogenderiváty
Dusíkaté deriváty
Hydroxyslou eniny – alkoholy
a fenoly
Karbonylové slou eniny –
aldehydy a ketony
Karboxylové kyseliny, deriváty
karboxylových kyselin
LC: Reakce derivát uhlovodík
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charakterizuje jednotlivé skupiny
heterocyklických slou enin
a uvede jejich zástupce
uvede p ípadný výskyt
heterocyklických slou enin
v p írod a jejich souvislost
s alkaloidy
rozebere strukturu pyrrolu,
thiofenu, furanu a pyridinu
a vysv tlí jejich typické reakce

Heterocyklické slou eniny

charakterizuje makromolekulární
Organické látky kolem nás
látky a rozliší makromolekulární
Syntetické makromolekulární
látky p írodní a syntetické
látky
popíše zp soby výroby
Lé iva, pesticidy, barviva,
n kterých plast (polymerace)
detergenty
prezentuje p íklady plast ,
syntetických vláken, lé iv,
pesticid , barviv a tenzid , vysv tlí
jejich funkci a uvede p íklady jejich
vlivu na lov ka a životní prost edí

OSV :
Poznávání
a rozvoj
vlastní
osobnosti

EV :
lov k
a životní
prost edí

BIOCHEMIE
charakterizuje jednotlivé p írodní
látky a uvede jejich základní
biologický význam
rozliší jednotlivé typy lipid ,
terpen , steroid , sacharid ,
bílkovin, nukleových kyselin,
enzym , vitamín a hormon
a uvede jejich základní zástupce
rozebere strukturu p írodních
látek a uvede jejich základní
chemické vlastnosti
využívá znalosti základ
kvalitativní a kvantitativní analýzy
charakterizuje funkci enzym
a uvede možnosti ovlivn ní jejich
ú inku
vysv tlí podstatu základních
metabolických proces a jejich
význam
popíše ATP a jeho význam

P írodní látky
Lipidy, terpeny, steroidy
Sacharidy
Bílkoviny
Nukleové kyseliny
Enzymy, vitamíny, hormony

OSV :
Seberegulace,
organiza ní
dovednosti
a efektivní
ešení
problém

LC: D kazy sacharid , d kazy
bílkovin
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OBECNÁ CHEMIE
žák vypo ítá jednoduché
p íklady na výpo et pH silných
kyselin a zásad

pH
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Volitelný p edm t - dvouletý

Vzd lávací oblast: lov k a p íroda
Vzd lávací obor: Chemie
Vyu ovací p edm t: Seminá z chemie
1. Charakteristika vyu ovacího p edm tu
a) Obsahové, asové a organiza ní vymezení p edm tu
Vzd lávací obsah vyu ovacího p edm t chemie vznikl ze vzd lávacího oboru
chemie. P edm t navazuje na výuku v základním kurzu a slouží k prohloubení u iva
pro úsp šné zvládnutí p ijímací zkoušky na vysokou školu a p íprav žák na
vysokoškolské studium.
Alespo jednu hodinu týdn je nutné realizovat v odborné u ebn chemie.
P i výuce jsou používány následující metody a formy: frontální výuka, skupinová
práce, samostatná práce žáka, zpracování seminární práce a její obhajoba,
p ípadn vypracování referátu a jeho prezentace.
P edm t
Seminá z chemie
Seminá z chemie

Ro ník
3. ro ník a septima
4. ro ník a oktáva

Hodinová dotace
2
3

b) Za len ní tematických okruh pr ezových témat
PR EZOVÁ TÉMATA
Osobnostní a sociální
výchova

TEMATICKÝ CELEK
Seberegulace,organiza ní
dovednosti a efektivní
ešení problém

RO NÍK
3. ro ník a
septima
4. ro ník a oktáva

Sociální komunikace
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c) Výchovné a vzd lávací strategie
Kompetence k u ení
Na úrovni p edm tu Chemie jsou pro rozvíjení této kompetence využívány strategie,
jež mají žák m umožnit:
své u ení a pracovní innost si samostatn plánovat a organizovat
formulovat v diskusi hypotézy o podstat probíhajících chemických d j
využívat efektivn informace z r zných pramen v dalším studiu a kriticky
p istupovat ke zdroj m informací
um t propojovat chemické poznatky s poznatky dalších p írodov dných obor
k vytvo ení relativn uceleného poznání neživé i živé p írody
Kompetence k ešení problém
Na úrovni p edm tu Chemie jsou pro rozvíjení této kompetence využívány strategie,
jež mají žák m umožnit:
rozpoznat problém, objasnit jeho podstatu a roz lenit ho na ásti
využívat nabídku dostate ného po tu p íklad a úloh vycházejících z reálného
života a vedoucích k samostatnému uvažování a ešení problém
vyhledávat, navrhovat a používat r zné metody a nástroje k ešení t chto
problém
využívat osvojené metody ešení chemických problém i v jiných oblastech
poznání, jsou-li zde tyto metody aplikovatelné
Kompetence komunikativní
Na úrovni p edm tu Chemie jsou pro rozvíjení této kompetence využívány strategie,
jež mají žák m umožnit:
s ohledem na situaci a ú astníky komunikace efektivn využívat komunika ní
prost edky pro komunikaci a spolupráci s ostatními
užívat chemické symboliky a grafických vyjád ení p i zápisu vyjad ujícím
složení látek a pr b h chemických d j
srozumiteln formulovat výsledek ešení úlohy z chemie
Kompetence sociální a personální
Na úrovni p edm tu Chemie jsou pro rozvíjení této kompetence využívány strategie,
jež mají žák m umožnit:
posuzovat reáln své možnosti a být schopen sebereflexe
využívat prostor pro týmovou práci p i ešení problém a nau it se nést
zodpov dnost za týmovou prací dosažený výsledek
úsp šným ešením úloh a problém týkajících se situací reálného sv ta posílit
jejich sebed v ru
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Kompetence ob anské
Na úrovni p edm tu Chemie jsou pro rozvíjení této kompetence využívány strategie,
jež mají žák m umožnit:
uvažovat o chodu spole nosti a civilizace z hlediska udržitelnosti života, jednat
tak, aby neohrožoval životní prost edí
si uv domovat souvislosti mezi p írodními v dami a spole ností, zejména
p ínos
t chto v d pro rozvoj spole nosti
chovat se informovan a zodpov dn v situacích ohrožujících život a zdraví
Kompetence k podnikavosti
Na úrovni p edm tu Chemie jsou pro rozvíjení této kompetence využívány strategie,
jež mají žák m umožnit:
uplat ovat proaktivní p ístup, vlastní iniciativu a tvo ivost
rozvíjet sv j osobní i odborný potenciál, rozpoznat a využívat p íležitosti pro
sv j rozvoj v osobním a profesním život
zodpov dný p ístup k zadaným úkol m a úplné dokon ení práce

2. Vzd lávací obsah vyu ovacího p edm tu
Ro ník: 3. ro ník a septima

O ekávané výstupy

Obsah u iva

PT a TO

Názvosloví anorganických
slou enin

OSV :
Seberegulace,
organiza ní
dovednosti
a efektivní
ešení
problém

Žák
Vytvo í vzorec z názvu
a naopak u uvedených typ
anorganických slou enin:

binární slou eniny
hydroxidy, kyanidy
kyslíkaté kyseliny, oxokyseliny,
polykyseliny a jejich soli
hydráty solí
thioslou eniny
podvojné soli
ionty
koordina ní ástice
a slou eniny
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Z názvu slou eniny vytvo í její Stereochemie
empirický, souhrnný, strukturní,
elektronový vzorec
Typy vzorc
Chápe význam hybridizace
Teorie hybridizace
Odvodí hybridní stavy atom
Struktura molekul
v molekulách slou enin
Zná typy izomerie
U jednoduchých slou enin
zakreslí tvar molekuly
U složit jších slou enin sestaví
tvar molekuly pomocí
stavebnice

Ze známého vzorce (názvu)
vypo ítá procentové složení
slou eniny
Vypo ítá hmotnost prvku
(slou eniny) ze známé
hmotnosti slou eniny
( prvku)
Z pot ebných údaj
vypo ítá empirický,
souhrnný vzorec
eší p íklady na
procentové složení a
molární koncentraci roztok
i p i jejich ed ní,
vzájemném míchání
P epo ítá procentualitu
roztoku na jeho molární
koncentraci
Zapíše rovnice
neutraliza ních, srážecích,
koordina ních a
jednoduchých redoxních
reakcí
Upraví složit jší rovnice
redoxních reakcí
anorganických i
organických slou enin
Sestaví úplnou i zkrácenou
iontovou rovnici výše
uvedených reakcí, ur í
podstatu reakce

Základní výpo ty v chemii
Výpo ty z chemických vzorc
Výpo ty složení roztok
Úpravy chemických rovnic
Výpo ty z rovnic
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Na základ chemické
rovnice provádí výpo ty
látkového množství,
hmotnosti, koncentrace
reaktant nebo produkt
v reakcích
ve stechiometrickém
pom ru
v nichž je n který
z reaktant v nadbytku
ve sm si látek
látek v roztocích
p i nichž vznikají nebo
zanikají plyny
Pracuje na seminární práci na
zvolené téma
(prezentuje a obhájí seminární
práci na zvolené téma –
prezentaci je možné p esunout
na další šk. rok)

Seminární práce

OSV :
Seberegulace,
organiza ní
dovednosti
a efektivní
ešení
problém
Sociální
komunikace

Ro ník: 4. ro ník a oktáva

O ekávané výstupy

Obsah u iva

PT a TO

Energie v chemických reakcích

OSV :
Seberegulace,
organiza ní
dovednosti
a efektivní
ešení
problém

Žák
Provádí jednoduché výpo ty
z termochemických rovnic
Provádí výpo ty s využitím
termochemických zákon
Vypo ítá reak ní teplo ze
známých hodnot disocia ních
energií vazeb
eší p íklady z termochemie
pomocí spalných nebo
slu ovacích tepel
Na základ hodnot Gibbsovy
energie dokáže p edpov d t
podmínky pro pr b h reakce

Termochemie
Gibbsova energie
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Vysv tlí pojem rychlost
chemické reakce
Chápe srážkovou teorii a teorii
aktivovaného komplexu
Zakreslí reak ní koordináty
Vypo ítá ád reakce
Sestaví kinetickou rovnici
reakce
Vypo ítá zm ny rychlosti
reakce p i zm n koncentrace
reaktant
P edpoví zm ny rychlosti
reakce p i zm nách teploty
nebo p i použití katalyzátor
Charakterizuje rovnovážný stav
na základ GuldbergWaageova zákona
Odvodí vztah pro rovnovážnou
konstantu
P edpoví složení rovnovážné
sm si z hodnoty rovnovážné
konstanty a posouvání
rovnováhy p i zm nách
koncentrace, teploty nebo tlaku
Chápe pojmy disocia ní
konstanta, stupe disociace,
sou in rozpustnosti a eší
p íklady využívající tyto pojmy
Na základ pojm konstanta
stálosti (nestálosti) komplexu,
redoxní potenciál p edpoví
sm r pr b hu koordina ních,
redoxních reakcí
vypo ítá pH silných i slabých
kyselin a zásad a roztok solí
p i jejich hydrolýze

Chemická kinetika
Rychlost chemické reakce
Faktory ovliv ující rychlost
reakce

Chemická rovnováha
Rovnovážný stav
Ovliv ování chem. rovnováhy
Rovnováhy v neutraliza ních,
srážecích, koordina ních a
redoxních reakcích

Vytvo í z názvu vzorec nebo ze Názvosloví organických
slou enin
vzorce název uvedených typ
organických slou enin:
uhlovodíky
halogenderiváty
dusíkaté deriváty
kyslíkaté deriváty
deriváty karboxylových kyselin
heterocyklické slou eniny

385

Po rozboru struktury dané
organické slou eniny ur í
typickou reakci, popíše její
pr b h a p edpoví produkty
reakce této látky se zadaným
inidlem
Vypracuje, prezentuje a obhájí
seminární práci na zvolené téma
(pokud nebylo spln no ve 3.
ro níku / septim )

Mechanismy reakcí v organické
chemii

Seminární práce

OSV :
Seberegulace,
organiza ní
dovednosti a
efektivní
ešení
problém
Sociální
komunikace
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Volitelný p edm t - jednoletý

Vzd lávací oblast: lov k a p íroda
Vzd lávací obor: Chemie
Vyu ovací p edm t: Chemie (maturitní)
1. Charakteristika vyu ovacího p edm tu
a) Obsahové, asové a organiza ní vymezení p edm tu
Vzd lávací obsah vyu ovacího p edm t chemie vznikl integrací ze vzd lávacího
oboru chemie a tematických okruh pr ezového tématu Environmentální výchova.
P edm t navazuje na výuku v základním kurzu a slouží k systematizaci
a prohloubení u iva pro úsp šné zvládnutí maturitní zkoušky.
Alespo jednu hodinu týdn je nutné realizovat v odborné u ebn chemie.
P i výuce jsou používány následující metody a formy: frontální výuka, skupinová
práce, samostatná práce žáka.

Chemie

P edm t

Ro ník
4. ro ník a oktáva

Hodinová dotace
3

b) Za len ní tematických okruh pr ezových témat
PR EZOVÁ TÉMATA
Osobnostní a sociální
výchova

TEMATICKÝ CELEK
Seberegulace,organiza ní
dovednosti a efektivní
ešení problém
Poznávání a rozvoj vlastní
osobnosti

Výchova k myšlení
v evropských a
globálních souvislostech

Globální problémy,jejich
p í iny a d sledky

Multikulturní výchova

Základní problémy
sociokulturních rozdíl

RO NÍK

4. r., oktáva

4. r., oktáva

4. r., oktáva
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Environmentální výchova

lov k a životní prost edí
4. r., oktáva

Mediální výchova

Role médií v moderních
d jinách

4. r., oktáva

c) Výchovné a vzd lávací strategie
Kompetence k u ení
Na úrovni p edm tu Chemie jsou pro rozvíjení této kompetence využívány strategie,
jež mají žák m umožnit:
své u ení a pracovní innost si samostatn plánovat a organizovat
formulovat v diskusi hypotézy o podstat probíhajících chemických d j
využívat efektivn informace z r zných pramen v dalším studiu a kriticky
p istupovat ke zdroj m informací
um t propojovat chemické poznatky s poznatky dalších p írodov dných obor
k vytvo ení relativn uceleného poznání neživé i živé p írody
Kompetence k ešení problém
Na úrovni p edm tu Chemie jsou pro rozvíjení této kompetence využívány strategie,
jež mají žák m umožnit:
rozpoznat problém, objasnit jeho podstatu a roz lenit ho na ásti
využívat nabídku dostate ného po tu p íklad a úloh vycházejících z reálného
života a vedoucích k samostatnému uvažování a ešení problém
vyhledávat, navrhovat a používat r zné metody a nástroje k ešení t chto
problém
využívat osvojené metody ešení chemických problém i v jiných oblastech
poznání, jsou-li zde tyto metody aplikovatelné
Kompetence komunikativní
Na úrovni p edm tu Chemie jsou pro rozvíjení této kompetence využívány strategie,
jež mají žák m umožnit:
s ohledem na situaci a ú astníky komunikace efektivn využívat komunika ní
prost edky pro komunikaci a spolupráci s ostatními
užívat chemické symboliky a grafických vyjád ení p i zápisu vyjad ujícím
složení látek a pr b h chemických d j
srozumiteln formulovat výsledek ešení úlohy z chemie
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Kompetence sociální a personální
Na úrovni p edm tu Chemie jsou pro rozvíjení této kompetence využívány strategie,
jež mají žák m umožnit:
posuzovat reáln své možnosti a být schopen sebereflexe
využívat prostor pro týmovou práci p i ešení problém a nau it se nést
zodpov dnost za týmovou prací dosažený výsledek
úsp šným ešením úloh a problém týkajících se situací reálného sv ta posílit
jejich sebed v ru
Kompetence ob anské
Na úrovni p edm tu Chemie jsou pro rozvíjení této kompetence využívány strategie,
jež mají žák m umožnit:
uvažovat o chodu spole nosti a civilizace z hlediska udržitelnosti života, jednat
tak, aby neohrožoval životní prost edí
si uv domovat souvislosti mezi p írodními v dami a spole ností, zejména
p ínos
t chto v d pro rozvoj spole nosti
chovat se informovan a zodpov dn v situacích ohrožujících život a zdraví
Kompetence k podnikavosti
Na úrovni p edm tu Chemie jsou pro rozvíjení této kompetence využívány strategie,
jež mají žák m umožnit:
uplat ovat proaktivní p ístup, vlastní iniciativu a tvo ivost
rozvíjet sv j osobní i odborný potenciál, rozpoznat a využívat p íležitosti pro
sv j rozvoj v osobním a profesním život
zodpov dný p ístup k zadaným úkol m a úplné dokon ení práce
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2. Vzd lávací obsah vyu ovacího p edm tu
O ekávané výstupy

Obsah u iva

PT a TO

Žák
OBECNÁ CHEMIE
vymezí pojmy sm s,
chemicky istá látka,
prvek, slou enina, atom,
molekula, ion a vysv tlí
rozdíly mezi nimi
zapíše vzorce
chemických látek podle
jejich názv a opa n
(binární slou eniny,
hydroxidy, kyseliny,
polykyseliny, thiokyseliny,
peroxokyseliny a jejich
soli, hydrogensoli, hydráty
solí, koordina ní
slou eniny)
definuje mol, molární
hmotnost a objem,
Avogadrovu konstantu
a navzájem p epo ítává
jednotlivé veli iny
definuje hmotnostní
a objemový zlomek
a látkovou koncentraci a
na základ t chto vztah
po ítá zadané p íklady
po ítá p íklady na
míchání roztok
po ítá p íklady na
výpo ty z chemického
vzorce a z chemické
rovnice
sestaví a vy íslí
chemické rovnice
a rovnice redoxních reakcí
na základ vým ny
elektron

Chemické názvosloví
Soustavy látek a jejich
složení

OSV:
Seberegulace,organiza ní
dovednosti a efektivní
ešení problém

Veli iny a výpo ty
v chemii
Výpo ty látkového
množství
Výpo ty z chemických
vzorc
Výpo ty z chemických
rovnic
Výpo ty koncentrací
Úprava redoxních rovnic
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popíše složení atomu
Stavba atomu
a rozliší pojmy nuklid,
Periodická soustava
izotop, prvek
prvk
charakterizuje typy
jaderného zá ení a vysv tlí
rozdíl mezi p irozenou
a um lou radioaktivitou
vymezí pojem orbital,
hodnoty a význam
kvantových ísel
zapíše elektronovou
konfiguraci atomu
v základním
a excitovaném stavu
a elektronovou konfiguraci
iont
vysv tlí pojmy ioniza ní
energie a elektronová
afinita
vysv tlí pojmy perioda
a skupina PSP a za adí
prvky mezi s-, p-, d- a f-,
nep echodné, p echodné
a vnit n p echodné
vy te základní vlastnosti
prvku podle jeho umíst ní
v PSP
vysv tlí pojem chemická
vazba a vymezí vazbu
kovalentní, iontovou,
kovovou, vodíkovou a van
der Waalsovu
u kovalentní vazby
vysv tlí pojmy délka vazby
a vazebná energie
rozliší typy kovalentní
vazby podle násobnosti,
typu p ekryvu a polarity
ur í vaznost prvk v
molekulách v základním a
excitovaném stavu
definuje pojmy chemická
reakce a chemická rovnice
ur í typ reakce
(slu ovací, rozklad,
nahrazování, podvojná
zám na, acidobazická,

VMEGS :
Globální problémy,jejich
p í iny a d sledky
MKV :
Základní problémy
sociokulturních rozdíl
MV :
Role médií v moderních
d jinách

Chemická vazba

Chemické reakce
a chemické rovnice
Tepelné zm ny p i
chemických reakcích
Rychlost chemických
reakcí a chemická
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redoxní, koordina ní,
srážecí, exotermická,
endotermická)
porovná podle
Beketovovy
elektrochemické ady
nap tí kov jejich
reaktivitu
vysv tlí pojmy
termochemie, reak ní
teplo, termochemická
rovnice, rychlost chemické
reakce, katalyzátor,
chemická rovnováha
uvede faktory, které
ovlivní rychlost chemické
reakce
uvede faktory, které
ovlivní chemickou
rovnováhu
aplikuje termochemické
zákony p i výpo tech
reak ního tepla
žák vypo ítá p íklady na
výpo et pH kyselin
a zásad
žák rozliší, zda bude mít
daná s l kyselé, neutrální
i zásadité pH

rovnováha
Roztoky
pH
Hydrolýza solí

ANORGANICKÁ CHEMIE
zapíše elektronovou
konfiguraci prvku( )
a vy te základní informace
z PSP
uvede typický výskyt
prvku( ) v p írod , dále
možnosti p ípravy, výroby
a použití
charakterizuje typické
fyzikální a chemické
vlastnosti prvku( )
uvede nejvýznamn jší
slou eniny prvku( ), jejich
vlastnosti a p ípadné
použití
p edvídá pr b h

Vodík a kyslík a jejich
slou eniny
s-prvky
p-prvky
d- a f-prvky

EV :
lov k a životní prost edí

392

typických reakcí prvk
využívá znalosti základ
kvalitativní a kvantitativní
analýzy
ORGANICKÁ CHEMIE
rozliší anorganické
a organické slou eniny
a uvede jejich typické
vlastnosti
zhodnotí vlastnosti
atomu uhlíku
klasifikuje organické
slou eniny (uhlovodíky
a deriváty uhlovodík )
rozliší jednotlivé typy
reakcí (A, E, S, p esmyk)
a charakterizuje je podle
typu št pení vazby
a interagujících ástic
charakterizuje jednotlivé
typy izomerie v organice

Úvod do organické
chemie

používá systematické
i triviální názvy uhlovodík
charakterizuje jednotlivé
skupiny uhlovodík
a rozebere jejich strukturu
vysv tlí reakce typické
pro jednotlivé skupiny
uhlovodík
uvede zdroje uhlovodík
v p írod a jejich
zpracování, možnosti
p ípravy, výroby a využití
jednotlivých skupin
uhlovodík
využívá znalosti základ
kvalitativní a kvantitativní
analýzy
používá systematické
i triviální názvy derivát
uhlovodík
charakterizuje jednotlivé
skupiny derivát
uhlovodík a rozebere
jejich strukturu
vysv tlí reakce typické

Uhlovodíky
Alkany, cykloalkany
Alkeny, alkadieny
Alkyny
Areny

VMEGS :
Globální problémy,jejich
p í iny a d sledky
EV :
lov k a životní prost edí

EV :
Deriváty uhlovodík
Halogenderiváty
lov k a životní prost edí
Dusíkaté deriváty
Hydroxyslou eniny –
alkoholy a fenoly
Karbonylové slou eniny –
aldehydy a ketony
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pro jednotlivé skupiny
derivát
uvede p ípadný výskyt
derivát v p írod ,
možnosti p ípravy, výroby
a využití jednotlivých
skupin derivát uhlovodík
využívá znalosti základ
kvalitativní a kvantitativní
analýzy
charakterizuje jednotlivé
skupiny heterocyklických
slou enin a uvede jejich
zástupce
uvede p ípadný výskyt
heterocyklických slou enin
v p írod a jejich
souvislost s alkaloidy
rozebere strukturu
pyrrolu, thiofenu, furanu
a pyridinu a vysv tlí jejich
typické reakce

Karboxylové kyseliny,
deriváty karboxylových
kyselin

Heterocyklické
slou eniny

OSV :
Poznávání a rozvoj vlastní
osobnosti

BIOCHEMIE
charakterizuje jednotlivé
p írodní látky a uvede
jejich základní biologický
význam
rozliší jednotlivé typy
lipid , terpen , steroid ,
sacharid , bílkovin,
nukleových kyselin,
enzym , vitamín
a hormon a uvede jejich
základní zástupce
rozebere strukturu
p írodních látek a uvede
jejich základní chemické
vlastnosti
využívá znalosti základ
kvalitativní a kvantitativní
analýzy
charakterizuje funkci
enzym a uvede možnosti
ovlivn ní jejich ú inku
vysv tlí podstatu
základních metabolických
proces a jejich význam
popíše ATP a jeho
význam

P írodní látky
Lipidy, terpeny, steroidy
Sacharidy
Bílkoviny
Nukleové kyseliny
Enzymy, vitamíny,
hormony

OSV :
Seberegulace,
organiza ní dovednosti a
efektivní ešení problém
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