
       ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM INOVOVANÝ 

 

 

 

 

 

CHÉMIA, FYZIKA, BIOLÓGIA  

ISCED 3A 

 

 

ČLOVEK A PRÍRODA 

GYMNÁZIUM ANTONA BERNOLÁKA   

LICHNEROVA 69, 903 01 SENEC 



ČLOVEK A PRÍRODA 

2 

 

 

OBSAH 

CHÉMIA     4 – ročná forma štúdia ...................................................................................................................................................................................................................................................... 5 

Chémia    1. ročník ...................................................................................................................................................................................................................................................................... 15 

Chémia    2. ročník ...................................................................................................................................................................................................................................................................... 25 

Chémia    3. ročník ...................................................................................................................................................................................................................................................................... 35 

Seminár z chémie    4. ročník (voliteľný predmet) ....................................................................................................................................................................................................................... 39 

FYZIKA    4 – ročná forma štúdia .................................................................................................................................................................................................................................................... 68 

Fyzika    1. ročník ...................................................................................................................................................................................................................................................................... 79 

Fyzika    2. ročník ...................................................................................................................................................................................................................................................................... 87 

Fyzika    3. ročník ...................................................................................................................................................................................................................................................................... 95 

Seminár z fyziky     4. ročník (voliteľný predmet) ....................................................................................................................................................................................................................... 101 

BIOLÓGIA     4 – ročná forma štúdia............................................................................................................................................................................................................................................. 121 

Biológia     1. ročník ............................................................................................................................................................................................................................................................... 129 

Biológia     2. ročník ............................................................................................................................................................................................................................................................... 136 

Biológia     3. ročník ............................................................................................................................................................................................................................................................... 144 

Seminár z biológie     4.ročník (voliteľný predmet) .................................................................................................................................................................................................................... 147 

 

  

 



ČLOVEK A PRÍRODA 

3 

 

 

HODINOVÉ DOTÁCIE  

 

 

 

 

 

 

Učebné osnovy v predmetoch chémia, fyzika a biológia sú vypracované v súlade so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný predmet. Hodinová dotácia bola navýšená z 

dôvodu lepšieho prehĺbenia vedomostí a rozvoja kľúčových kompetencií predovšetkým v oblasti aplikácie nadobudnutých vedomostí pri výpočtoch a uplatňovaní vedomostí 

v prepojení na každodenný život. Kvalita výkonu sa mení tým, že sa vytvorí väčší priestor na jeho utvrdenie. 

SWOT ANALÝZA ŠKOLY Z  POHĽADU VZDELÁVACEJ OBLASTI  ČLOVEK A  PRÍRODA 

 Silné stránky:  
- plne kvalifikovaní učitelia predmetov F, Ch, B 
- pozitívny postoj učiteľov k zmenám  
- pripravenosť učiteľov pracovať s IKT 
- nové chemické a biologické laboratóriá, rekonštruované fyzikálne laboratórium 
- odborná učebňa biológie 
- fyzikálne laboratórium vybavené IKT 
- interaktívna tabuľa v biologickom aj fyzikálnom laboratóriu 
- vo výchovno-vzdelávacom procese: dôraz na experiment ,medzipredmetové vzťahy, zdravý životný   štýl 
- počítačom podporované prírodovedné laboratórium 
- podpora environmentálnej výchovy pri úprave a čistení jazierka  
- predmetové olympiády 
 

Vzdelávacia oblasť Predmet/ročník   1. 2. 3. 
4. 
 

 fyzika     2+1 2+1 1+2 0 

  chémia     2 2+1 1+2 0 

  Človek a príroda biológia     2+1 3 1+2 0 

 seminár z fyziky      2 

 seminár z chémie      2 

 seminár z biológie      2 
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 Slabé stránky: 
- nedostatočné jazykové schopnosti učiteľov 
- nemotivujúce finančné ohodnotenie učiteľov 
- negatívny vzťah žiakov k prírodovedným predmetom 
- prístup k internetu v odborných učebniach 
 

 Príležitosti: 
- vytvorenie vlastného vzdelávacieho program 
- možnosť voliteľných predmetov a možnosť získania finančných prostriedkov z grantov a projektov- 
- medzipredmetové vzťahy  

 
 Riziká: 

- úbytok populácie súvisiaci s demografickým vývojom  
- nezáujem študentov o prírodovedné predmety súvisiaci  s potrebami trhu v regióne 
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CHÉMIA     4 – ROČNÁ FORMA ŠTÚD IA 

 

1. CHARAKTERISTIKA UČEBNÉHO PREDMETU  
Obsah vyučovacieho predmetu chémia tvoria poznatky o zložení, štruktúre, vlastnostiach a použití látok, o chemických reakciách látok, ich podstate, ovplyvňovaní a využití. 
Zastúpené sú aj poznatky, ktoré umožňujú žiakom chápať význam chemickej vedy a chemického priemyslu pre spoločnosť a prírodu. Východisko pre rozvoj porozumenia 
žiakov vlastnostiam anorganických a organických látok a ich premenám tvoria všeobecne platné, teoretické poznatky o vzťahoch medzi štruktúrou a vlastnosťami látok a 
poznatky o zákonitostiach chemických reakcií. Žiaci sa učia aplikovať metódy vedeckého poznávania, z ktorých najdôležitejší je experiment. Upevňujú si dôležité spôsobilosti, 
predovšetkým spôsobilosť objektívne a spoľahlivo pozorovať a opísať pozorované. Merajú, zaznamenávajú, triedia, analyzujú a interpretujú získané údaje, vytvárajú, overujú 
predpoklady a tvoria závery v procese experimentálnej činnosti vo forme úloh rôznej kognitívnej náročnosti. Vzdelávanie v predmete chémia v úplnom strednom stupni 
vzdelávania prebieha v kontexte prípravy na život, ďalšie štúdium odborov nechemického zamerania a zároveň vytvára základy pre rozšírenú prípravu na štúdium odborov, 
ktoré pracujú so širšími chemickými základmi, ako aj samotných chemických odborov. 
 
Časový rozsah výučby: 
Hodinová dotácia  chémie v prvom ročníku je 2 hodiny týždenne,trieda sa delí na skupiny na jednej vyučovacej hodine v týždni a tiež na každej hodine, ktorá má charakter 
laboratórnych cvičení. 
 

2. CIELE  
Žiaci: 

 si prehlbujú a rozširujú poznatky o látkach dôležitých pre život,  

 hlbšie porozumejú chemickým javom a procesom prebiehajúcim v prírode aj technickej praxi,  

 používajú odbornú terminológiu na opísanie chemických javov a procesov,  

 používajú správnu chemickú symboliku, 

 triedia a usporiadajú pojmy podľa logických súvislostí,  

 plánujú a realizujú pozorovania, merania a experimenty (ďalej len praktické činnosti) pri skúmaní chemických javov,  

 používajú správne postupy a techniky pri praktických činnostiach, spracúvajú a vyhodnocujú získané údaje zo súvislých aj nesúvislých textov,  

 prezentujú a obhajujú svoje postupy a tvrdenia logickou argumentáciou založenou na dôkazoch,  

 získajú manuálne zručnosti, intelektové a sociálne spôsobilosti pri realizácii praktických činností,  

 osvojujú si a uplatňujú zásady bezpečnej práce s látkami, 
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 analyzujú problémy, aplikujú poznatky, formulujú a overujú hypotézy,  

 prezentujú vhodným spôsobom odborné poznatky a informácie,  

 spájajú poznatky nadobudnuté štúdiom chémie a iných vedných odborov a riešia nastolené problémy,  

 diferencujú informácie o použití rôznych látok v priemysle, poľnohospodárstve a v živote, z odborného chemického hľadiska, z hľadiska významu pre človeka, vplyvu 
na životné prostredie a ľudské zdravie.chápal vzťahy medzi štruktúrou a vlastnosťami látok 

 

3. OBSAH 
1.ročník 

1. Bezpečnosť práce  
2. Sústavy látok, pozorovanie a experiment 
3. Štruktúra atómov a iónov. Periodická sústava prvkov 
4. Anorganické zlúčeniny a ich názvoslovie 
5. Chemická väzba 
6. Chemické reakcie, chemické rovnice 

6.1 Chemické reakcie, chemické rovnice 
6.2 Energetické zmeny pri chemických reakciách 
6.3 Rýchlosť chemických reakcií  
6.4 Chemická rovnováha 
6.5 Protolytické reakcie 
6.6 Redoxné reakcie 
6.7 Zrážacie reakcie 

 
2. ročník 

1. Prvky a ich anorganické zlúčeniny   
1.1  s – prvky a vodík 
1.2  p – prvky 
1.3  d – prvky  

2. Organické látky, uhľovodíky 
3. Uhľovodíky dôležité v praxi  

3.1 Alifatické uhľovodíky 
3.2 Aromatické uhľovodíky  

4. Deriváty uhľovodíkov 
 4.1 Halogénderiváty 
 4.2 Dusíkaté deriváty 

4.3 Kyslíkaté deriváty 
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3.ročník 
1.  Deriváty uhľovodíkov 
1.1 Karboxylové kyseliny 
1.2 Funkčné deriváty karboxylových kyselín 
1.3 Substitučné deriváty karboxylových kyselín 
2. Látky v živých organizmoch 
2.1 Lipidy 
2.2 Sacharidy 
2.3 Bielkoviny 
2.4 Nukleové kyseliny 
2.5 Enzýmy 
 

4. KOMPETENCIE 
V učebnom predmete chémia by žiaci mali nadobudnúť a rozvíjať nasledovné kompetencie  
 
a) k učeniu  
  plánovať a organizovať si učenie a pracovnú činnosť,  
 hľadať a rozvíja účinné postupy vo svojom učení,  
 kriticky pristupovať ku zdrojom informácií, informácie tvorivo spracovávať a využívať pri svojom štúdiu.  
 
b) komunikačné schopnosti  
  vyhľadávať, triediť a spracovávať informácie a dáta z rôznych zdrojov,  
 vedieť využiť informačné a komunikačné zdroje,  
 zrozumiteľne prezentovať nadobudnuté vedomosti, skúsenosti a zručnosti,  
 urobiť zápis o experimente pomocou textu, schém, náčrtu, obrázkov a tabuliek,  
 spracovať a prezentovať jednoduchý projekt so zameraním na ciele, metódy, výsledky a ich využitie.  
 
c) riešenie problémov  
 analyzovať vybrané problémy,  
 aplikovať poznatky pri riešení konkrétnych problémových úloh,  
 používať základné myšlienkové operácie a metódy vedeckého poznávania pri riešení problémových úloh,  
 využívať informačné a komunikačné technológie pri riešení problémových úloh,  
 posúdiť vhodnosť navrhnutého postupu riešenia problémovej úlohy,  
 zhodnotiť úspešnosť riešenia problémovej úlohy  
 logicky spájať poznatky nadobudnuté štúdiom chémie a iných učebných predmetov a využiť ich pri riešení problémových úloh.  
 
d) manuálne  
 používať správne postupy a techniky pri praktických činnostiach, 
 schopnosť plánovať činnosť pri realizácii experimentov  
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 dodržiavať pravidlá bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.  
 
e) sociálne  
 vyjadrovať svoje názory, postoje a skúsenosti,  
 pracovať vo dvojiciach alebo v skupinách,  
 vzájomne si pomáhať pri riešení úloh teoretického a praktického charakteru,  
 prezentovať a zhodnotiť výsledky svojej alebo skupinovej činnosti,  
 hodnotiť vlastné výkony a pokroky v učení,  
 prijímať ocenenie, radu a kritiku a čerpať poučenie pre ďalšiu prácu.  
 
Kľúčové kompetencie a ciele budeme dosahovať a rozvíjať u žiakov používaním metód a postupov napr.: heuristická metóda, bádateľská metóda, brainstorming, projektové 
vyučovanie, frontálne vyučovanie, skupinové vyučovanie, individuálne vyučovanie, projektové vyučovanie, diskusia, rozhovor, exkurzia, tvorba referátov , laboratórne 
cvičenia, práca s PC a informáciami.  

5. KRITÉRIÁ HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE PREDMETE 
 
Klasifikácia v predmete chémia sa uskutočňuje v súlade s platným Metodickým pokynom č. 21/2011 na hodnotenie klasifikáciu žiakov stredných škôl. 
 
Pri klasifikácii výsledkov v predmete  sa hodnotí v súlade s učebnými osnovami a vzdelávacími štandardami: 
 

a) kvalita myslenia, predovšetkým jeho logickosť, samostatnosť a tvorivosť, 
b) kvalita a rozsah získaných schopností vykonávať požadované intelektuálne a praktické činnosti pri realizácii experimentov, 
c) schopnosť zaujať stanovisko a uplatňovať osvojené poznatky a zručnosti pri riešení teoretických a praktických úloh, pri výklade a hodnotení prírodných javov a 

zákonitostí, prípadne teórií, 
d) schopnosť využívať a zovšeobecňovať skúsenosti a poznatky získané pri praktických činnostiach pri experimentoch, 
e) celistvosť, presnosť, trvácnosť osvojenia požadovaných poznatkov, faktov, pojmov, definícií, zákonitostí a vzťahov, teórií, 
f) aktivita v prístupe k činnostiam, záujem o ne a vzťah k nim, 
g) presnosť, výstižnosť, odborná a jazyková správnosť ústneho a písomného prejavu, 
h) kvalita výsledkov činnosti, 
i) osvojenie účinných metód samostatného štúdia a schopnosti učiť sa učiť. 

 
 Stupňom 1 – výborný sa žiak klasifikuje, ak pohotovo vykonáva požadované intelektuálne a praktické činnosti. Samostatne a tvorivo uplatňuje osvojené vedomosti a 
zručnosti pri riešení teoretických a praktických úloh, pri výklade a hodnotení javov a zákonitostí. Chápe vzťahy medzi prírodnými javmi, zákonitosťami a teóriami. Myslí 
logicky správne, zreteľne sa u neho prejavuje samostatnosť a tvorivosť. Jeho ústny a písomný prejav je správny, presný a výstižný. Výsledky jeho činnosti sú kvalitné. Vie 
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zhodnotiť a porovnať kvalitu rôznych postupov riešenia problémov a diskutovať o správnosti, kvalite a efektívnosti daných riešení. Svoje vedomosti a zručnosti vie 
prezentovať na zodpovedajúcej úrovni. 
 
Stupňom 2 – chválitebný sa žiak klasifikuje, ak pohotovo vykonáva požadované intelektuálne a praktické činnosti. Pri riešení teoretických úloh a praktických úloh, pri 
výklade a hodnotení javov a zákonitostí postupuje samostatne, len s malými podnetmi od učiteľa. Myslí správne, v jeho myslení sa prejavuje logika a tvorivosť. Vie 
analyzovať predložené problémy a samostatne navrhnúť primeraný postup na ich riešenie. Vie zhodnotiť a porovnať kvalitu rôznych postupov riešenia problémov. Svoje 
znalosti a zručnosti vie prezentovať na zodpovedajúcej úrovni. 
 
Stupňom 3 – dobrý sa žiak klasifikuje, ak osvojené vedomosti a zručnosti interpretuje samostatne s občasnými usmerneniami vyučujúceho. Jeho myslenie je takmer vždy 
správne a tvorivosť sa prejavuje len s usmernením vyučujúceho. Ústny a písomný prejav je čiastočne správny. Jeho kvalita výsledkov je na dobrej úrovni. 
 
Stupňom 4 – dostatočný sa žiak klasifikuje, ak pri vykonávaní požadovaných intelektuálnych a praktických činností je málo pohotový. Osvojené vedomosti a zručnosti pri 
riešení teoretických a praktických úloh zvládne iba za aktívnej pomoci vyučujúceho. Jeho logika myslenia je na nižšej úrovni a myslenie nie je tvorivé. 
 
Stupňom 5 – nedostatočný sa žiak klasifikuje, ak vedomosti a zručnosti požadované vzdelávacími štandardmi si neosvojil, má v nich závažné nedostatky a chyby nevie 
opraviť ani s pomocou vyučujúceho. Neprejavuje samostatnosť v myslení. 
 
Žiak je z predmetu skúšaný ústne, písomne alebo prakticky. V priebehu polroka by mal byť ústne skúšaný minimálne jedenkrát, písomne minimálne štyrikrát. Pri ústnom 
skúšaní je žiak klasifikovaný známkou, hodnotenie písomnej práce je vyjadrené známkou.  
Učiteľ oznámi žiakovi výsledok každého hodnotenia a klasifikácie so zdôvodnením. Po ústnom vyskúšaní oznámi učiteľ výsledok hodnotenia ihneď. Výsledky hodnotenia 
písomných skúšok, prác aj praktických činností oznámi žiakovi a predloží k nahliadnutiu najneskôr do 14 dní. 

 Stupnica pri písomných prácach a testoch 
100%  - 90%  výborný 
89,9%  - 75%  chválitebný 
74,9 % - 50%  dobrý 
49,9%  - 25%  dostatočný 
24,9%  a menej  nedostatočný 

Výsledná klasifikácia v predmete chémia zahŕňa nasledovné formy a metódy overovania vedomostí a zručností žiakov: 

1. písomné – testy, previerky, referáty, projekty, záznamy z laboratórnych cvičení, seminárne práce a domáce úlohy 

2. ústne 

3. praktické – laboratórne cvičenia 

4. vypracovanie projektov vo forme posterov, prezentácií v Power Pointe 
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5. účasť na chemickej olympiáde, prípadne inej predmetovej súťaži 
 
Pri určovaní stupňa prospechu  na konci klasifikačného obdobia sa hodnotí kvalita práce a učebné výsledky, ktoré žiak dosiahol počas celého 
klasifikačného obdobia. Pritom sa prihliada na systematickosť v práci žiaka, na jeho prejavované osobné a sociálne kompetencie ako je zodpovednosť, snaha, 
iniciatíva, ochota a schopnosť spolupracovať, a to počas celého klasifikačného obdobia. Stupeň prospechu sa neurčuje na základe priemeru známok získaných 
v danom klasifikačnom období, prihliada sa k dôležitosti a váhe jednotlivých známok, a to nasledovne : 

Ústna odpoveď    váha známky 20 
Písomná odpoveď   váha známky 10 
Písomná práca, test   váha známky 20 
Praktické cvičenie   váha známky 10 
Protokoly z cvičení   váha známky 10 
Vypracovanie a prezentácia projektu váha známky 15 
Aktivita na hodine (3+), DÚ  váha známky 10 
Vypracovanie referátu A4  váha známky 5 

 
Pri klasifikácií žiaka sa berú  do úvahy všetky známky. Dopredu ohlásené písomné odpovede sú pre žiaka povinné. Ak ich žiak nemôže napísať v pôvodnom termíne, je jeho 
povinnosťou dohodnúť si s vyučujúcim náhradný termín po príchode do školy. V prípade dlhodobej absencie (nad 3 týždne) sa vyučujúci dohodne so žiakom na termínoch 
skúšania. 

EXKURZIE 

Vodohospodárske múzeum v Bratislave 

Mondi SCP Ružomberok 

Energocentrum Mochovce 

PRIEREZOVÉ TÉMY  
 
Predmetom chémia, ktorý je súčasťou  obsahu vzdelávania vzdelávacej oblasti ČLOVEK A PRÍRODA sa prelínajú  prierezové témy a to vo všetkých ročníkoch jeho výučby. 
Nevyhnutnou podmienkou účinnosti a neformálnej realizácie tém je používanie aktivizujúcich, interaktívnych učebných metód. 
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ROZVÍJAJÚCE CIELE PRIEREZOVÝCH TÉM 

MULTIKULTÚRNA VÝCHOVA  

Cieľom prierezovej témy je: 
1. Viesť žiakov k chápaniu činnosti človeka v jej prepojení na prirodzené životné  prostredie. 
2. Podnecovať samostatné uvažovanie o vzťahu človeka k životnému prostrediu. 
3. Formovať toleranciu k odlišným životným štýlom. 
4. Rozvíjať schopnosť prepájať poznatky z viacerých predmetov. 
 
 

MEDIÁLNA VÝCHOVA  
Cieľom  prierezovej témy je viesť žiakov k: 

1. kompetentnému zaobchádzaniu s médiami - kritickému a aktívnemu využívaniu médií a ich produktov  
2. spoznávaniu princípov autoregulácie a právnej regulácie médií, uvedomeniu si špecifík súčasných médií  
3. orientácii v mediálnej ponuke - posúdiť kvalitu a význam informačných zdrojov a produktov  
4. pochopeniu komerčnej podstaty médií a z toho vplývajúcich negatív a ohrození  
5. uvedomeniu si vplyvu médií na život jednotlivca a spoločnosti , na verejnú mienku, vzťahu médií a politiky ( prepojenie mediálnych obsahov s politikou)  
6. vytváraniu vlastných mediálnych produktov, schopnosti verbálne vyjadriť autorský zámer, myšlienkovú hodnotu a spoločenské súvislosti (vidieť problematiku v 

širších súvislostiach)  
7. praktickej schopnosti obhájiť svoj názor, argumentovať, diskutovať, verejne vystupovať  
8. zaujatiu racionálneho postoja k „novým médiám“ vedieť ich využívať, poznať nebezpečenstvá ich zneužívania a vedieť sa efektívne brániť 
 

OSOBNÝ A SOCIÁLNY ROZVOJ  
Cieľom prierezovej témy je nasmerovať žiakov k:  

1. porozumeniu sebe a iným 
2. získavaniu pozitívneho postoja k sebe a druhým 
3. zvládaniu vlastného správania 
4. formovaniu dobrých medziľudských vzťahov v triede i mimo nej 
5. rozvíjaniu základných zručností komunikácie a vzájomnej spolupráce 
6. získaniu základných sociálnych zručnosti pre riešenie rôznych situácií 
7. akceptácii rôznych typov ľudí, názorov, prístupov k riešeniu problémov 
8. uplatňovaniu základných princípov zdravého životného štýlu a nerizikového správania v každodennom živote 
 

ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA  
Cieľom prierezovej témy je prispieť k rozvoju osobnosti žiaka tak, že nadobudne schopnosť: 

1. chápať, analyzovať a hodnotiť vzťahy medzi človekom a jeho životným prostredím na základe poznania zákonov, ktorými sa riadi život na Zemi, 
2. poznať a chápať súvislosti medzi vývojom ľudskej populácie a vzťahom k prostrediu v rôznych oblastiach sveta, 
3. pochopiť súvislosti medzi lokálnymi a globálnymi problémami a vlastnú zodpovednosť vo vzťahu k prostrediu, 
4. rozvíjať spoluprácu pri ochrane a tvorbe životného prostredia na miestnej, regionálnej a medzinárodnej úrovni, 
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5. pochopiť sociálne a kultúrne vplyvy, ktoré determinujú ľudské hodnoty a správanie, vedomie individuálnej zodpovednosti za vzťah človeka k prostrediu ako 
spotrebiteľa a výrobcu, 

6. vedieť hodnotiť objektívnosť a závažnosť informácií o stave životného prostredia a komunikovať o nich, racionálne ich obhajovať a zdôvodňovať svoje názory a 
stanoviská, 

7. využívať informačné a komunikačné technológie a prostriedky pri získavaní a spracúvaní informácií, ako aj prezentácii vlastnej práce. 
 

OCHRANA  ŽIVOTA A ZDRAVIA  
Cieľom prierezovej témy je: 

1. formovať vzťah žiakov k problematike ochrany svojho zdravia a života, tiež zdravia a života iných ľudí, 
2. poskytnúť žiakom potrebné teoretické vedomosti, praktické poznatky, 
3. osvojiť si vedomosti a zručnosti v sebaochrane a poskytovaní pomoci iným v prípade ohrozenia zdravia a života, 
4. rozvinúť morálne vlastnosti žiakov, tvoriace základ vlasteneckého a národného cítenia, 

 
 

TVORBA PROJEKTU A PREZENTAČNÉ ZRUČNOSTI  
Cieľom prierezovej témy je rozvíjať u žiakov kompetencie tak, aby vedeli: 

1. komunikovať, argumentovať, používať informácie a pracovať s nimi,  
2. riešiť problémy, poznať sám seba a svoje schopnosti, 
3. spolupracovať v skupine, prezentovať sám seba, ale aj prácu v skupine. 
4. naučiť sa riadiť seba, tím, vypracovať si harmonogram svojich prác,  
5. získavať potrebné informácie, spracovať ich,  
6. vedieť si hľadať aj problémy, ktoré treba riešiť, správne ich pomenovať, utvoriť hypotézu, overiť ju a pod. 
7. prezentovať svoju prácu písomne aj verbálne s použitím informačných a komunikačných technológii  
8. vhodným spôsobom zareagovať v rôznych kontextových situáciách, nadviazať kontakt, 
9. identifikovať a popísať problém, podstatu javu, 
10. navrhnúť postup riešenia problému a spracovať algoritmus, 
11. získať rôzne typy informácií, zhromažďovať, triediť a selektovať ich, 
12. na základe získaných informácií formulovať jednoduché uzávery, 
13. na základe stanovených kritérií posúdiť rôzne riešenia a ich kvalitu, 
14. kultivovane prezentovať svoje produkty, názory, 
15. prijať kompromis alebo stanovisko inej strany, 
16. poznať základy jednoduchej argumentácie a vie ich použiť na obhájenie vlastného postoja, 
17. využívať rôzne typy prezentácií, 
18. aplikovať vhodnú formálnu štruktúru na prezentáciu výsledkov svojho výskumu 
19. proaktívne riadiť (zahŕňa zručnosti ako je plánovanie, organizovanie, riadenie, vedenie a poverovanie), prezentáciou predstaviť výsledky svojej práce širšej 

verejnosti, 
20. chápať a rešpektovať hodnoty duševného vlastníctva. 
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FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ  

Zoznam čiastkových kompetencií z Národného štandardu finančnej gramotnosti je uvedený v kapitole Charakteristika školského vzdelávacieho programu, v podkapitole 

Národný štandard finančnej gramotnosti. 

STRATÉGIE VYUČOVANIA: 

Z metód vyučovania sa uplatňujú: 

1. motivačné metódy na vzbudenie záujmu žiakov o učebnú činnosť 

a) motivačné rozprávanie - citové približovanie obsahu učenia 
b) motivačný rozhovor - aktivizovanie poznatkov a skúseností žiakov 
c) motivačný problém - upútanie pozornosti prostredníctvom nastoleného problému 
d) motivačná demonštrácia - vzbudenie záujmu pomocou ukážky 

 
2)    expozičné metódy pri vytváraní nových poznatkov a zručností 

a) rozprávanie - vyjadrovanie skúseností a aktívne počúvanie 
b) rozhovor - komunikácia formou otázok a odpovedí 
c) beseda - riešenie aktuálnych otázok celým kolektívom 
d) demonštračná metóda - demonštrácia obrazov, modelov, tabuliek, grafov a diagramov 
e) pozorovanie 
f) manipulácia s predmetmi - praktické činnosti, pokusy, experimentovanie, didaktická hra 
g) inštruktáž - vizuálne a auditívne podnety k praktickej činnosti, vedenie žiakov k pochopeniu slovného a písomného návodu 

 

3)  heuristická metóda - učenie sa riešením problémov založenom na vymedzení a rozbore problému, tvorbe a výberu možných riešení a vlastnom riešení 
4)  projektová metóda - riešenie projektu, komplexná praktická úloha, problém, téma, ktorej riešenie teoretickou aj praktickou činnosťou vedie k vytvoreniu určitého 

produktu 
5) praktické aktivity - samostatná činnosť na základe inštruktáže, laboratórna práca 
6) práca s knihou, textom a IKT - čítanie s porozumením, spracovanie informácií, učenie sa z textu, orientácia v štruktúre textu, vyhľadávanie, triedenie, využívanie 

podstatných informáci 
7) aktivizujúce metódy 
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a) diskusia - vzájomná výmena názorov, argumentov, zdôvodňovanie za účelom riešenia problému 
b) situačná metóda - riešenie problémového prípadu reálnej situácie so stretom záujmov 
c) didaktická hra - sebarealizačné aktivity na uplatnenie záujmov a spontánnosti 
d) kooperatívne vyučovanie - forma skupinového vyučovania založená na vzájomnej závislosti členov heterogénnej skupiny 
e) bádateľská metóda – približovanie sa reálnej práci vedca a vlastné objavovanie 

8) fixačné metódy - metódy opakovania a precvičovania učiva - ústne a písomné opakovanie, opakovanie využitím učebnice a literatúry, domáce úlohy 

  

Z organizačných foriem sa uplatňuje: 

1) Podľa počtu žiakov na vyučovacom procese spolu s učiteľom: 
a) Individuálne  
b) Hromadné 
c) Zmiešané 

2) Podľa miesta realizácie vyučovacieho procesu: 
a) Školské: vyučovacia hodina v triede, v laboratóriu 

 Hodina základného typu 
 Upevňovania a prehlbovania 
 Preverovania a hodnotenia 

b) Mimoškolské: domáca príprava žiakov, exkurzia 
3) Sociálne formy: 

a) Individuálna práca žiakov 
b) Skupinová práca 
c) Frontálna práca 
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CHÉMIA    1. ROČNÍK   

UČEBNÉ ZDROJE:  

Literatúra: 

 Kmeťová, J.,Silný, P., Medveď, M., Vydrová, M.: Chémia pre 1. ročník gymnázií, EXPOL PEDAGOGIKA , s.r.o., 2010 
 Žúrková, Ľ., Brestenská, B., Vydrová,  M.: Zloženie a štruktúra a norganických látok, SPN Bratislava, 2002 
 Silný, P., Prokša, M.: Chemické reakcie a ich zákonitosti, SPN Bratislava, 2006 
 Silný, P., Brestenská, B.: Prehľad chémie 1, SPN Bratislava, 1996 
 Sirota, A., Adamkovič, E.: Názvoslovie anorganických látok, SPN 2003 

Didaktická technika: 
 počítač, dataprojektor, interaktívna tabuľa 

Materiálne výučbové prostriedky:  
 pomôcky a chemikálie z chemického laboratória 
 merací systém Vernier s čidlami 
  modely, tabuľky, periodická tabuľka prvkov 

Ďalšie zdroje:  
 Internet: www.infovek.sk, www.chemweb.sk,  
 Digitálna knižnica:Planéta vedomostí 
 Ganajová, M., Kristofová, M.: Bádateľské aktivity v prírodovednom vzdelávaní, ŠPÚ Bratislava, 2016 

 

Tematický celok Prierezová téma Finančná gramotnosť Medzipredmetové vzťahy 

1. Bezpečnosť práce 

 
Environmentálna výchova  – 1,4,5,6 
Ochrana života a zdravia  – 1,2,3 
 

 
1.3: Osvojiť si, čo znamená žiť hospodárne. 

BIO - BOZP 
 FYZ - BOZP 

2. Sústavy látok, pozorovanie a 
experiment  

Environmentálna výchova  - 1 
Ochrana života a zdravia  – 1, 2 

 FYZ – Skupnské stavy látok 
BIO – chemické vlastnosti 
bunky 

3.Štruktúra atómov a iónov. 
Periodická sústava prvkov 
3.1 Štruktúra atómov a iónov 

Environmentálna výchova  – 1,3,4,6 
Ochrana života a zdravia – 1,3 
Tvorba projektu a prezentačné zručnosti – 
1,3,5 
Multikultúrna výchova - 4 

 FYZ – Zloženie a štruktúra 
atómu 
DEJ – Historický vývoj vedy 

3.2 Periodická sústava prvkov 
Mediálna výchova  – 6  
Environmentálna výchova  – 1,4,6 

 DEJ – Historický vývoj vedy 
FYZ – Kvantová fyzika 

http://www.infovek.sk/
http://www.chemweb.sk/
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Tvorba projektu a prezentačné zručnosti  – 1,5 OBN - Vynálezcovia 
4. Anorganické zlúčeniny a ich 
názvoslovie  

Ochrana života a zdravia  –2  
Environmentálna výchova  – 6 

 SJL – gramatika 
slovenského jazyka 

5. Chemická väzba  

Tvorba projektu a prezentačné zručnosti  – 
1,3,5  
Environmentálna výchova  – 1,6 
Ochrana života a zdravia  – 1,3 

 FYZ  - Modely štruktúr látok 
 

6. Chemické reakcie, chemické 
rovnice 
6.1 Chemické reakcie, chemické 
rovnice 
 

Environmentálna výchova  – 1,6 
Ochrana života a zdravia  – 1,2 

 MAT – základné 
matematické operácie 
 

6.2 Energetické zmeny pri 
chemických reakciách 

Environmentálna výchova  – 1,2,4 
Ochrana života a zdravia  – 1 
Tvorba projektu a prezentačné zručnosti  – 1,5 

 FYZ – teplo, energia 
MAT – riešenie rovníc 
BIO – globálne problem 
Zeme 

6.3 Rýchlosť chemických reakcií 

Environmentálna výchova  – 1,6 
Ochrana života a zdravia – 1 
Tvorba projektu a prezentačné zručnosti  – 1,5 

 FYZ - rýchlosť 
BIO - enzýmy 
SJL – gramatika, štylistika 
MAT – základné matem. 
operácie 
INF – tvorba PPT 
prezentácie 

6.4 Chemická rovnováha 

Environmentálna výchova  – 1,3,6 
Ochrana života a zdravia– 1, 
Tvorba projektu a prezentačné zručnosti  –
1,2,5 
Osobnostný a sociálny rozvoj  – 5 
Mediálna výchova  – 6 

 MAT – vyjadrovanie 
premennej 
BIO – globálne problem 
Zeme 
GEG – krajina a jej ochrana 
SJL – gramatika, štalistika 
INF – tvorba PPT 
prezentácie 

6.5 Protolytické reakcie 

Environmentálna výchova  – 1,3,4,6 
Ochrana života a zdravia  – 1,3 

 MAT – základné mat. 
operácie 
BIO – tráviaca sústava 
SJL – tvorba PPT 
prezentácie 
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6.6 Redoxné reakcie 

Environmentálna výchova  – 1,,6 
Ochrana života a zdravia – 1 
Tvorba projektu a prezentačných zručností – 
1,3,5 

 FYZ – vedenie prúdu v 
elektrolytoch 
BIO - dýchanie 
MAT – zákl. matem. 
operácie  
SJL – gramatika, štalistika 
INF – tvorba PPT 
prezentácie 

6.7 Zrážacie reakcie Ochrana života a zdravia - 2  BIO - človek 

 

Tematický celok Téma Obsahový štandard Výkonový štandard 
Stratégie vyučovania Hodnotenie 

Metódy Formy metódy Prostr. 
1. Bezpečnosť 
práce 
 

 Úvodná hodina 
 Úvod do štúdia 

chémie 
 Bezpečnosť práce 

v chemickom 
laboratóriu 

bezpečnosť práce v 
chemickom laboratóriu 
základné laboratórne 
pomôcky a práca s nimi: 
skúmavka, kadička, 
destilačná banka, 
odmerná banka, Petriho 
miska, filtračný lievik, 
hodinové sklíčko, 
striekačka, oddeľovací 
lievik, odmerný valec, 
pipeta, chladič, stojan, 
držiak, svorka, filtračný 
kruh, chemické kliešte, 
laboratórna lyžička, 
teplomer, filtračný 
papier, trojnožka, 
kovová sieťka (s 
keramickou vložkou), 
kahan, byreta, 
kryštalizačná miska  

 použiť správnu techniku pri 
práci s laboratórnymi váhami, 
odmerným valcom a pipetou 

Motivačné 
vysvetľovanie 
 
rozhovor  
 
práca s 
piktogramam
i 
 

vyuč. hod. v 
bežnej triede 
s celou 
triedou 
delená 
hodina 
individ. 
práca, v 
chem. lab. 
Lab. cvičenie: 
Základné 
laboratórne 
pomôcky - 
makro 

priebežné 
ústne 
skúšanie 
 
frontálne 
ústne 
skúšanie 
 
 

ústna 
odpoveď 
 
 
 

2. Sústavy látok, 
pozorovanie a 
experiment 

 Látky 
 Sústavy látok 
 Základné 

charakteristiky 
látok 

látka chemicky čistá 
látka prvok zlúčenina 
homogénna a 
heterogénna zmes, 
emulzia, suspenzia, 

 rozlíšiť chemicky čisté látky a 
zmesi,  

 rozlíšiť rovnorodé a 
rôznorodé zmesi pomocou 
ich charakteristických znakov 

vysvetľovanie
, heur. 
rozhovor, 
problémové 
úlohy, 

Vyuč. hod. v 
bežnej triede 
s celou 
triedou, 
delená 

priebežné 
ústne 
skúšanie 
 
frontálne 

ústna 
odpoveď 
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 Relatívna atómová 
a molekulová 
hmotnosť, látkové 
množstvo 

 Výpočty 
 Roztoky 
 Hmotnostný 

zlomok 
 Objemový zlomok 

pena, aerosól otvorená a 
uzavretá sústava roztok, 
rozpúšťadlo, rozpustená 
látka 
nasýtený roztok 
rozpustnosť látky 
hmotnostný zlomok 
koncentrácia látkového 
množstva Avogadrova 
konštanta látkové 
množstvo relatívna 
atómová hmotnosť 
relatívna molekulová 
hmotnosť molárna 
hmotnosť 

a skupenstva,  
 navrhnúť a uskutočniť 

vhodný spôsob oddelenia 
zložiek zmesi: destilácia, 
filtrácia, usadzovanie, 
kryštalizácia, odparovanie,  

 vyriešiť úlohy na výpočet 
hmotnostného zlomku, a 
koncentrácie látkového 
množstva zložky,  

 vyriešiť úlohy na výpočet 
látkového množstva,  

 pripraviť roztok daného 
zloženia,  

 vypočítať molárnu hmotnosť 
zlúčeniny zo známych hodnôt 
molárnych hmotností 
atómov prvkov. 

pozorovanie 
modelov, 
práca s 
grafom, 
objavovanie  
 

hodina, 
individ. 
práca, v 
chem. lab: 
Lab. cvičenie: 
Základné 
laboratórne 
operácie 
Teoret. 
cvičenie: 
Precvičovanie 
výpočtov 

ústne 
skúšanie 
 
písomné 
skúšanie 

 
 
 
písomná 
odpoveď 
 
didaktický 
test 

3.Štruktúra 
atómov a iónov. 
Periodická 
sústava prvkov 
3.1 Štruktúra 
atómov a iónov 

 Atóm, časticové 
zloženie atómu 

 Rádioaktivita 
 Elektrónový obal 

atómu 
 Výstavbový 

princíp el. obalu 
atómu 

 Ióny 

atóm atómové jadro 
(protón, neutrón, 
nukleóny) elektrónový 
obal atómu (elektrón, 
elektrónová vrstva) 
valenčná vrstva, 
valenčné elektróny 
protónové číslo 
neutrónové číslo 
nukleónové číslo izotopy 
ión, anión, katión 

 znázorniť štruktúru atómu s 
vyznačením protónov, 
neutrónov a elektrónov, 

 určiť počet protónov, 
neutrónov, elektrónov v 
atóme prvku a v iónoch na 
základe hodnôt 
protónového, neutrónového 
a nukleonóvého čísla, 

 určiť počet valenčných 
elektrónov na základe 
umiestnenia prvku v PTP, 

 napísať schému vzniku 
katiónu alebo aniónu z 
atómu, 

 rozlíšiť v skupine iónov 
katióny alebo anióny, 

 výklad, 
rozhovor, 
práca s 
modelmi 
statickými a j 
dynamickými, 
prac. listy, 
problémové 
úlohy 
 

hodina zákl. 
typu v triede 
s celou 
triedou, 
skupinová 
delená 
hodina, 
individ. 
práca, v 
chem. lab: 
 
Lab. cvičenie: 
Oddeľovanie 
zložiek zmesí   
 

priebežné 
hodnotenie 
ústne 
 
písomné 
skúšanie 
 
úhrnné 
skúšanie 

ústna 
odpoveď 
 
písomná 
odpoveď 
 
prezentácia 
PPT 
prezentácie 
 

3.2 Periodická 
sústava prvkov 

 Periodický zákon, 
PTP 

 Postavenie a 
rozdelenie prvkov 
v PTP 

 Periodicita 

periodický zákon, 
periodická sústava 
prvkov (PSP) periodická 
tabuľka prvkov (PTP), 
perióda, skupina 
alkalické kovy halogény 

 Poznať autora a znenie 
periodického zákona 

 určiť periódu a skupinu 
daného prvku v periodickej 
tabuľke prvkov, 

 používať triviálne názvy 

vysvetľovanie
, rozhovor, 
problémové 
úlohy, 
pracovné listy 
 

práca s celou 
triedou, 
skupinová 
práca žiakov, 
projekt: 
prezentácia v 

Priebežné 
hodnotenie 
ústne, 
písomné 
skúšanie 
 

ústna 
odpoveď 
 
písomná 
odpoveď 
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vlastností prvkov vzácne plyny 
elektronegativita kovy, 
nekovy, polokovy 

skupín (alkalické kovy, 
halogény, vzácne plyny),  

 určiť základné charakteristiky 
atómu prvku zo základných 
údajov v PTP (protónové 
číslo, elektronegativita, 
relatívna atómová 
hmotnosť), 

 zaradiť prvok podľa 
umiestnenia v PTP do 
skupiny, kov, nekov, polokov, 

 porovnať fyzikálne a 
chemické vlastnosti prvkov 
na základe ich umiestnenia v 
PTP, 

 roztriediť skupinu prvkov na 
prvky s malou a veľkou 
hodnotou elektronegativity 
na základe ich umiestnenia v 
PTP. 

Power Pointe 
PSP: 
Elektrónová 
konfigurácia  

Súhrnné 
skúšanie 

didaktický 
test 

4. Anorganické 
zlúčeniny a ich 
názvoslovie 

 Názvoslovie 
dvojprvkových 
zlúčenín 

 Názvoslovie – 
hydroxidy, 
peroxidy 

 Názvoslovie – 
kyslíkaté kyseliny 

 Názvoslovie – soli, 
hydrogénsoli 
kyslíkatých kyselín 

 Názvoslovie – 
koordinačné 
zlúčeniny 

stechiometrický, 
molekulový, štruktúrny 
vzorec zlúčenín 
oxidačné číslo  
 

 použiť značky a slovenské 
názvy prvkov I. – IV. periódy 
hlavných skupín a vybraných 
kovov (Fe, Cu, Zn, Ag, Au, 
Mn, Cr, Co, Ni, Hg, Pt), 

 použiť triviálne názvy a 
vzorce: voda, peroxid vodíka, 
amoniak, sulfán, amónny 
katión,  

 určiť oxidačné číslo atómov 
prvkov v chemických 
zlúčeninách napr.: H2O, 
NaCl, SO3, NaOH, HNO3, 
H2SO4, CaCO3, KMnO4, 

 použiť pravidlá tvorby 
vzorcov a názvov zlúčenín: 
oxidy, hydroxidy, halogenidy, 
bezkyslíkaté kyseliny 
(halogenovodíkové kyseliny), 
kyslíkaté kyseliny dusíka, síry, 
uhlíka, chlóru, fosforu, solí 

M: 
vysvetľovanie
, pracovné 
listy s 
problem. 
úlohami, 
práca s PTP 
 

Vyuč. hodina 
v bežnej 
triede,  
delená 
hodina: práca 
vo dvojici, v 
chem. lab: 
Lab. 
cvičenie:Poro
vnanie 
acidobázickýc
h vlastností 
oxidov 
vybraných 
kovov, 
Precvičovanie 
názvoslovia 

Priebežné 
hodnotenie  
 
ústne 
skúšanie,  
 
písomné 
skúšanie 
 
 

ústna 
odpoveď 
 
písomná 
odpoveď 
 
didaktický 
test 
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kyselín uvedených prvkov a 
hydrogensolí kyselín uhličitej 
a trihydrogénfosforečnej, 

5. Chemická 
väzba  

 Molekuly 
 Kovalentná 

chemická väzba 
 Vznik molekuly H2 
 Iónová väzba 
 Kovová väzba 
 Koordinačná 

väzba 
 Medzimolekulové 

sily 
 Štruktúra tuhých 

chemických látok  
 Stabilita látok 
 Odpady, polárne a 

nepolárne 
rozpúšťadlá v 
bežnej praxi  

molekula  
väzbový elektrónový pár 
voľný elektrónový pár 
chemická väzba 
nepolárna a polárna 
kovalentná väzba), 
iónová väzba 
vodíková väzba  
jednoduchá väzba  
násobná väzba (dvojitá, 
trojitá)  
kovová väzba 
medzimolekulové sily 
kryštál: iónový, kovový, 
molekulový  
kryštalická látka  
amorfná látka  
 

 vysvetliť podstatu 
kovalentnej väzby v molekule 
vodíka, 

 vymenovať príklady molekúl, 
v ktorých sa nachádzajú 
jednoduché, dvojité alebo 
trojité väzby (H2, O2, N2), 

 určiť typ chemickej väzby na 
základe rozdielu hodnôt 
elektronegativít atómov 
viažucich sa atómov prvkov, 

 vysvetliť podstatu iónovej 
väzby v chloride sodnom, 

 zdôvodniť vodivosť kovov 
ako dôsledok kovovej väzby, 

 zdôvodniť rozdiel v štruktúre 
diamantu a grafitu, 

 vymenovať príklady 
kryštalických látok, napr. 
NaCl, K2SO4, CaCO3, grafit, 
diamant, ľad, železo a pod., 

 vysvetliť rozdiel medzi 
kryštalickou a amorfnou 
látkou z hľadiska štruktúry a 
fyzikálnych vlastností. 

výklad, 
rozhovor, 
práca s 
modelmi 
látok, 
problémové 
úlohy 
bádanie 

Vyuč. hod. v 
bežnej triede, 
skupinová 
práca 
delená 
hodina: práca 
vo dvojici, v 
chem. 
lab:Lab. 
cvičenie: 
Vplyv chem.. 
väzby na 
vlastnosti 
látok 

Priebežné 
hodnotenie 
ústne 
skúšanie, 
písomné 
skúšanie 
 
Súhrnné 
písomné 
skúšanie 

ústna 
odpoveď 
 
písomná 
odpoveď 
 
didaktický 
test 

6. Chemické 
reakcie, 
chemické rovnice 
6.1 Chemické 
reakcie, 
chemické rovnice 
 
 

 Chemické reakcie, 
zákon zachovania 
hmotnosti, 
chemická rovnica 

 Typy chemických 
reakcií 

 Zápis chemických 
reakcií 

 Chemické deje 
okolo nás 

fyzikálne a chemické 
zmeny chemická reakcia 
reaktanty, produkty 
chemická rovnica 
zákon zachovania 
hmotnosti v chemických 
reakciách  
stechiometrický 
koeficient  
redukcia oxidácia 
redoxné reakcie 
čiastková reakcia 
redukovadlo oxidovadlo 

 zapísať chemickú reakciu 
schémou alebo chemickou 
rovnicou,  

 vysvetliť kvalitatívno-
kvantitatívny význam 
chemickej rovnice, 

 zapísať rovnicu chemickej 
reakcie na základe jej 
slovného opisu,  

 vypočítať stechiometrické 
koeficienty v zápise 
chemickej reakcie na základe 
zákona zachovania 

vysvetľovanie
, heuristický 
rozhovor, 
pozorovanie 
 

Vyuč.hod. v 
bežnej triede, 
skupinová 
práca, 
delená 
hodina: 
individuálna 
práca: 
Teoret. 
cvičenie: 
Vyčísľovanie 
koeficientov 
v chemických 

Priebežné 
hodnotenie 
ústne 
skúšanie, 
písomné 
Súhrné 
skúšanie 
písomné 
skúšanie 
 

ústna 
odpoveď 
 
písomná 
odpoveď 
 
didaktický 
test 



ČLOVEK A PRÍRODA 

21 

 

korózia elektrochemický 
rad napätia kovov 
elektrolýza 
 

hmotnosti,  
 vypočítať hmotnosť 

reaktantu alebo produktu na 
základe chemickej rovnice, ak 
je daná hmotnosť tuhého 
produktu alebo reaktantu,  

rovniciach  

6.2 Energetické 
zmeny pri 
chemických 
reakciách 

 Exotermické, 
endotermické 
reakcie, reakčné 
teplo 

 Termochemické 
rovnice, 
termochemické 
zákony 

 Tepelné javy pri 
rozpúšťaní tuhých 
látok 

exotermická reakcia 
endotermická reakcia 
reakčné teplo 1. 
termochemický zákon 

 rozlíšiť endotermické a 
exotermické reakcie na 
základe pozorovania, 

 rozlíšiť endotermické a 
exotermické reakcie na 
základe ich zápisu 

 určiť hodnotu reakčného 
tepla spätnej reakcie na 
základe hodnoty reakčného 
tepla priamej reakcie s 
využitím 1. 
termochemického zákona, 

 vymenovať príklady 
exotermickej a 
endotermickej reakcie zo 
života,  

vysvetľovanie
, rozhovor, 
pozorovanie, 
pracovné listy 
bádanie 

Vyuč. hod. v 
bežnej triede 
delená 
hodina: práca 
vo dvojici, v 
chem. lab: 
Lab. cvičenie: 
Exo a 
endotermick
é reakcie 

Priebežné 
hodnotenie 
ústne 
skúšanie, 
písomné 
skúšanie 
 
 
súhrnné 
písomné 
skúšanie 

ústna 
odpoveď 
 
písomná 
odpoveď 
 
didaktický 
test 
prezentácia 
PPT 
prezentácie 

6.3 Rýchlosť 
chemických 
reakcií 
 
 

 Základy chemickej 
kinetiky 

 Rýchlosť 
chemických reakcií 

 Faktory 
ovplyvňujúce 
rýchlosť  
chemických reakcií 

 Systematizácia 
učiva 

rýchlosť chemickej 
reakcie faktory 
ovplyvňujúce rýchlosť 
chemických reakcií 
(koncentrácia 
reaktantov, teplota, 
katalyzátor, veľkosť 
povrchu tuhých látok)  

 porovnať rýchlosť priebehu 
chemických reakcií na 
základepozorovania, 

 uviesť príklady chemických 
reakcii zo života, ktoré 
prebiehajú pomaly a ktoré 
rýchlo,  

 vysvetliť podstatu vplyvu 
zmeny teploty, zmeny 
koncentrácie reaktantov a 
katalyzátora na rýchlosť 
chemickej reakcie, 

 vymenovať príklady dejov zo 
života, v ktorých je rýchlosť 
chemickej reakcie 
ovplyvňovaná niektorým z 
uvedených faktorov,  

 overiť vplyv faktorov na 
rýchlosť priebehu chemickej 

vysvetľovanie
, 
pozorovanie, 
rozhovor 
 

Vyuč. hod. v 
bežnej triede, 
v triede s 
interaktívnou 
tabuľou 
delená 
hodina: 
prezentovani
e vlastnej 
prezentácie 
alebo posteru 
na 
tému:Chemic
ká výroba a 
deje v živých 
organizmoch 
– 
ovplyvňovani
e rýchlostí 

Priebežné 
hodnotenie 
ústne 
skúšanie, 
písomné 
skúšanie 
 
 
Praktické 
hodnotenie 

ústna 
odpoveď 
 
písomná 
odpoveď 
 
didaktický 
test  
 
pokus 
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reakcie experimentom podľa 
vlastného návrhu, 

6.4 Chemická 
rovnováha 

 Chemická 
rovnováha, 
rovnovážna 
konštanta 

 Faktory 
ovplyvňujúce 
chemickú 
rovnováhu 

 Systematizácia 
učiva 

vratná reakcia 
chemická rovnováha 
rovnovážna 
koncentrácia látok  
faktory ovplyvňujúce 
chemickú rovnováhu 
(koncentrácia, teplota, 
tlak) 

 vysvetliť podstatu vplyvu 
pridania reaktantu alebo 
odobrania produktu, zmeny 
teploty a tlaku na rovnovážny 
stav sústavy,  

 

vysvetľovanie
, rozhovor, 
problémové 
úlohy 
 

vyuč. hod. v 
bežnej triede 
aj s 
interaktívnou 
tabuľou 
delená 
hodina:  
prezentovani
e vlastnej 
prezentácie 
na tému: 
Vplyv 
činnosti 
človeka na 
porušenie 
rovnováhy v 
prírode 
(globálne 
otepľovanie) 

Priebežné 
hodnotenie 
ústne 
skúšanie, 
písomné 
skúšanie 
 
 
Praktické 
hodnotenie 

ústna 
odpoveď 
 
písomná 
odpoveď 
 
didaktický 
test  
pokus 

6.5 Protolytické 
reakcie 

 Protolytické 
reakcie 

 Brönstedtova 
teória kyselína 
zásad 

 Sila kyselín a zásad 
 Autoprotolýza 

vody, pH 
 Neutrlizácia 
 Hydrolýza solí 

Brönstedova kyselina 
Brönstedova zásada 
protolytická reakcia 
konjugovaný pár  
amfotérne látky  
silná a slabá kyselina  
silná a slabá zásada 
autoprotolýza vody pH, 
stupnica pH  
kyslý, neutrálny a 
zásaditý roztok  
neutralizácia  
soľ  
indikátor 

 uviesť príklady silných a 
slabých kyselín a zásad,  

 napísať chemickú rovnicu 
autoprotolýzy vody,  

 rozlíšiť oxóniový katión a 
hydroxidový anión,  

 použiť indikátory pH na 
určenie kyslosti alebo 
zásaditosti roztoku,  

 klasifikovať roztoky na kyslé, 
neutrálne a zásadité podľa 
danej hodnoty pH,  

 napísať chemickú rovnicu 
neutralizácie,  

 vymenovať príklady 
praktického využitia 
neutralizácie, 

 vymenovať rôzne spôsoby 
prípravy solí, 

 dodržiavať zásady 

vysvetľovanie
, rozhovor, 
práca s 
MFCHT, s 
grafom 
problémové 
úlohy, 
pracovné 
listy, práca s 
odborným 
textom 
 

Vyuč. hod. v 
bežnej triede, 
skupinová 
práca 
delená 
hodina: práca 
vo dvojici, v 
chem. lab: 
Lab. cvičenie: 
Určovanie 
koncentrácie 
kyseliny 
octovej v 
octe – 
kvantitatívne 
stanovenie  

Priebežné 
hodnotenie 
ústne 
skúšanie, 
písomné 
skúšanie 
 
Praktické 
hodnotenie 

ústna 
odpoveď 
 
písomná 
odpoveď 
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bezpečnosti práce s 
kyselinami a zásadami,  

6.6 Redoxné 
reakcie 

 Redoxné reakcie 
 Elektrochemický 

rad napätia kovov 
 Redoxné 

vlastnosti látok 
 Výpočty 

stechiometrických 
koeficientov 
rovníc redoxných 
reakcií 

 Elektrolýza 
 Galvanické články, 

akumulátory 

Redukcia, oxidácia, 
redoxné reakcie, 
čiastková reakcia 
redukovadlo, oxidovadlo 
korózia  
elektrochemický rad 
napätia kovov 
elektrolýza 
 

 určiť oxidačné čísla atómov 
prvkov v redoxných 
reakciách,  

 vyznačiť v chemickej rovnici 
atómy prvkov, ktorých 
oxidačné čísla sa v priebehu 
chemickej reakcie zmenili,  

 vysvetliť oxidáciu a redukciu 
látok na príklade, 

 zapísať čiastkové reakcie 
oxidácie a redukcie, 

 klasifikovať kovy na základe 
usporiadania prvkov v 
elektrochemickom rade 
napätia kovov Na, Mg, Al, Zn, 
Fe, Pb, H, Cu, Ag, Au na 
ušľachtilé a neušľachtilé, 

 spracovať záznam o priebehu 
elektrolýzy roztoku a 
taveniny NaCl (nie však 
chemické rovnice dejov 
prebiehajúcich na 
elektródach),  

 vysvetliť podstatu korózie 
kovov a spôsob ochrany 
kovov proti nej,  

 vymenovať príklady 
redoxných reakcií 
prebiehajúcich v prírode,  

 uskutočniť pokus s využitím 
poznatkov o 
elektrochemickom rade 
napätia kovov,  

  

 
vysvetľovanie
, rozhovor, 
práca so 
schémami,  
  

Vyuč. hod. v 
bežnej triede, 
skupinová 
práca 
delená 
hodina: 
prezentácia 
alebo poster 
na tému: 
Redoxné 
deje v živých 
organizmoch, 
antioxidanty, 
individuálna 
práca: 
Vyčísľovanie 
stech. 
koeficientov 
 

Priebežné 
hodnotenie 
ústne 
skúšanie, 
písomné 
skúšanie 
 
Praktické 
hodnotenie 

ústna 
odpoveď 
 
písomná 
odpoveď 
 
didaktický 
test 
prezentácia 

6.7 Zrážacie 
reakcie 

 Zrážacie reakcie 
 Zrážacie reakcie v 

praxi 
 Záverečné 

hodnotenie 

zrážacia reakcia 
zrazenina, málo 
rozpustná látka  
iónový zápis chemickej 
reakcie 

 použiť skrátený iónový zápis 
zrážacej reakcie, 

 vymenovať príklady zrážacích 
reakcií a ich využitie v praxi,  

 naplánovať, zrealizovať a 

vysvetľovanie
, rozhovor, 
práca s 
MFCHT 
 

Vyuč. hod. v 
bežnej triede 
delená 
hodina: práca 
vo dvojici, v 

Priebežné 
hodnotenie 
ústne 
skúšanie, 
písomné 

ústna 
odpoveď 
 
písomná 
odpoveď 
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spracovať záznam z 
experimentu o využití 
zrážacích reakcií. 

chem. lab: 
Lab. cvičenie: 
Zrážacie 
reakcie 

skúšanie 
 
Praktické 
hodnotenie 

 
didaktický 
test  
pokus 
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CHÉMIA    2. ROČNÍK  

 

UČEBNÉ ZDROJE:  
Literatúra: 

 Pacák, J., a kol.,: Chémia pre 2. ročník gymnázia, SPN, 1992 
 Záhradník, P., Lisá, V.: Organická chémia I, SPN, 2006 
 Záhradník, P., Lisá, V., Tóthová, A.: Organická chémia II, SPN, 2007 
 Lisá, V., Brestenská, B.: Organická chémia a biochémia, Príroda, 2002 
 Heger, J., Hnát, I., Putala, M.: Názvoslovie organických zlúčenín, SPN, 2004 

Didaktická technika: 
 počítač, dataprojektor, interaktívna tabuľa 

Materiálne výučbové prostriedky:  
 pomôcky a chemikálie z chemického laboratória, 
  modely, tabuľky, Periodická tabuľka prvkov 
 Merací systém Vernier s čidlami 

Ďalšie zdroje: 
 Digitálna knižnica: www.infovek.sk/chemia 
 www.upjs.sk – školský informačný servis, chémia 
 Planéta vedomostí 
 Chemické výučbové program 

 
Tematický celok Prierezová téma Finančná gramotnosť Medzipredmetové vzťahy 

1. Prvky a ich anorganické zlúčeniny  
 

Multikultúrna výchova – 1 – 4 
Mediálna výchova – 1,7 
Osobnostný a sociálny rozvoj -  8 
Environmentálna výchova – 1 - 7 
Ochrana života a zdravia – 1 – 3 
Tvorba projektu a prezentačné 
zručnoti – 1,3,5 
 

 
1.1: Vyhodnotiť trvalé životné hodnoty a osvojiť 
si vzťah  medzi životnými potrebami a  
financiami ako prostriedku ich zabezpečenia  
 
1.3: Osvojiť si, čo znamená žiť hospodárne. 

BIO – biogénne prvky 
GEG – nerastné suroviny, 
Geografia Slovenska 
SJL – gramatika, štylistika 
INF – tvorba PPT 
prezentácie 
DEJ – staroveký Egypt 
FYZ – zdroje napätia 
MAT - geometria 

2. Organické látky, hľovodíky 
 

Multikultúrna výchova – 1 
Osobnostný a sociálny rozvoj – 8 
Environmentálna výchova – 1 

 MAT – stereometria 
  
 

http://www.infovek.sk/chemia
http://www.upjs.sk/


ČLOVEK A PRÍRODA 

26 

 

3. Uhľovodíky dôležité v praxi Environmentálna výchova – 1 – 7 
Ochrana života a zdravia – 1 – 3 
Tvorba projektu a prezentačných 
zručností – 1,3,5 
Multikultúrna výchova - 4 

1.3: Osvojiť si, čo znamená žiť hospodárne BIO – vplyv chemických 
látok na človeka 
GEG – chemický priemysel 
na Slovensku 
SJL – gramatika, štalistika 
INF – tvorba PPT 
prezentácie 
 
 

4. Deriváty  uhľovodíkov 
 

Multikultúrna výchova –1, 4 
Mediálna výchova – 1 
Environmentálna výchova – 1 – 7 
Ochrana života a zdravia  – 1-3 
Tvorba projektu a prezentačné 
zručnosti – 1,3,5 
 

1.1: Vyhodnotiť trvalé životné hodnoty a osvojiť 
si vzťah medzi životnými potrebami a 
financiami ako prostriedku ich 
zabezpečenia  

 

BIO – vplyv chemických 
látok na človeka 
GEG – chemický priemysel 
na Slovensku 
SJL – gramatika, štalistika 
INF – tvorba PPT 
prezentácie 
 

 
Tematický 

celok Téma Obsahový štandard  Výkonový štandard 
Stratégie vyučovania Hodnotenie 

Metódy Formy Metódy Prostried. 
1. Prvky a ich 
anorganické 
zlúčeniny  

 1.1 s prvky a 
vodík 

Vodík a jeho vlastnosti 
Traskavá zmes 
Alkalické kovy 
Kovy alkalických zemín 
Biogénny prvok 
Plameňové skúšky 
Tvrdosť vody 
Priemyselne dôležité 
zlúčeniny kovov:  sóda, 
sóda bikarbóna, pálené 
vápno, hasené vápno, 
sadra, kamenná soľ, 
sylvín, kalcit, vápenec, 
magnezit, sadrovec, 
liadky 

 Poznať slovenské názvy a značky 
prvkov 1. a 2. skupiny PSP 
(orientácia v PT) 

 Poznať základné vlastnosti vodíka 
(skupenstvo, výbušnosť v zmesi 
s kyslíkom) a z nich vyplývajúce 
využitie vodíka 

 zapísať chemickou rovnicou 
prípravu vodíka (reakciou kovu s 
kyselinou, alkalického kovu s 
vodou) 

 aplikovať vedomosti zo všeobecnej 
chémie pri určovaní základných 
fyzikálnych a chemických 
vlastností alkalických kovov a 
kovov alkalických zemín, napr. 
vodivosť, lesk, tvrdosť, hustota, 
tvorba katiónov, oxidačné číslo, 
reaktivita, elektronegativita, 

vysvetľovanie, 
heuristický 
rozhovor, 
práca s 
modelmi a 
schémami, 
pozorovanie, 
prezentácia 
projektu  
 

Vyuč. hod. v 
bežnej triede,v 
triede s 
ivteraktívnou 
tabuľou práca v 
skupinách,  
Delená hodina: 
Poučenie o 
BOZ pri práci v 
chemickom 
laboratóriu 
Lab. cvičenie: 
Vlastnosti 
prvkov 1. 
skupiny  
Lab. cvičenie: 
Vlatnosti 
prvkov 2. 
skupiny - 

Priebežné 
ústne 
skúšanie, 
 
písomné 
skúšnie 
 
Praktické 
skúšanie 

odpoveď  
 
test 
pokus 
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redukčné účinky, 
 porovnať základné fyzikálne a 

chemické vlastnosti alkalických 
kovov, kovov alkalických zemín a 
spôsob ich uchovávania, 

 vymenovať prírodné zdroje sodíka, 
draslíka, horčíka, vápnika (napr. 
morská a minerálna voda, 
kamenná soľ, sylvín, kalcit, 
vápenec, magnezit, sadrovec), 

 vysvetliť význam a vplyv iónov 
Na+, K+, Ca2+, Mg2+ na ľudský 
organizmus a ich zdroje 

 uviesť príklad použitia horčíka a 
zlúčenín NaCl, NaOH, KOH, 
Na2CO3, NaHCO3, (NH4)2CO3 , 
CaO, Ca(OH)2, CaCO3 v praxi 

 zapísať chemickou rovnicou a 
vysvetliť chemickú podstatu 
neutralizácie žalúdočných kyselín, 
kyprenia cesta sódou bikarbónou, 
výroby páleného vápna a 
haseného vápna, tvrdnutia malty, 
vzniku krasových útvarov,  

kvalitatívn  

 1.2 p prvky 13. skupina PSP 
14. skupina PSP: 
aloptropická modifikácia, 
skleníkový efekt, 
globálne otepľovanie, 
spaľovanie dokonalé, 
nedokonalé 
15. skupina PSP: inertná 
atmosféra  
16. skupina PSP: voda, jej 
vlastnosti a význam pre 
život na zemi, tvrdosť 
vody, anomália vody, 
vodný kameň,olekulový 
kyslík, ozón, ozónová 
diera, dehydratačné 
účinky  

 aplikovať poznatky o fyzikálnych 
vlastnostiach vody (teplota 
topenia, teplota varu, hustota 
vody a ľadu, anomália vody) a 
poznatky o chemických 
vlastnostiach vody (polarita, 
tvorba vodíkových mostíkov), 

 zapísať chemickou rovnicou 
odstraňovanie tvrdosti vody 
varom a sódou 

 určiť skupenstvá prvkov Al, C, Si, 
N, P, O, S, halogénov, vzácnych 
plynov 

 vymenovať zdroje Al, C, Si, N, P, O, 
S, halogénov a vzácnych plynov, 
(bauxit, diamant, grafit, uhličitany, 
organické látky, kremeň, 

vysvetľovanie, 
rozhovor, 
bádateľská 
metóda, 
prezentovanie 
prezentácií, 
pracovné listy, 
práca s 
modelmi 
zlúčenín, 
schémami 
dejov, práca s 
odborným 
textom 
bádanie 
  

Vyuč. hod. v 
bežnej triede, 
vtriede s 
interaktívnou 
tabuľou 
Delená hodina: 
práca vo 
dvojiciach v 
laboratóriu 
Lab. cv.: 
Amfotérne 
vlastnosti 
hliníka, 
Zlúčeniny 
uhlíka 
Vlastnosti 
prvkov 15. a 

Priebežné 
ústne 
skúšanie, 
 
  
Praktické 
skúšanie 

odpoveď  
test 
pokus 
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17. skupina – halogény 
18. skupina – vzácne 
plyny 
Priemyselne dôležité 
zlúčenin kovov a 
nekovov: sklo, silicon, 
silikagél, salmiak, rajský 
plyn, lúčavky 
kráľovská,kremeň, pyrit, 
sfalerit, galenit 

hlinitokremičitany, íly, kaolín, 
vzduch, liadky, fosforečnany, ozón, 
oxidy, sulfán, sulfidy: (pyrit, 
sfarelit, galenit), sírany, 
halogenidy, ako formy výskytu v 
prírode) 

 zdôvodniť biogénne vlastnosti 
prvkov C, Si, N, P, O, S, F, Cl, I 

 zaradiť  biely fosfor a zlúčeniny  
Be, Ba, sulfán, kyanovodík a 
kyanidy, NOx do skupiny toxických 
látok, 

 aplikovať vedomosti o základných 
vlastnostiach hliníka (lesk, 
vodivosť, kujnosť, mäkkosť, 
hustota, odolnosť voči korózii, 
redukovadlo) na možnosti jeho 
využitia 

 porovnať vlastnosti grafitu a 
diamantu, bieleho a červeného 
fosforu (skupenstvo, tvrdosť, 
elektrická vodivosť, teplota 
topenia, horľavosť) 

 porovnať vlastnosti CO a CO2, O2 
a O3 

 vysvetliť príčiny vzniku ozónovej 
diery, prízemného ozónu, kyslých 
dažďov 

 zapísať chemickou rovnicou 
syntézu amoniaku z prvkov, 

 vymenovať základné vlastnosti 
amoniaku (skupenstvo, zápach, 
hustota, žieravina, rozpustnosť a 
tvorba vodíkových väzieb, zásaditá 
reakcia s vodou, redukovadlo),  

 aplikovať poznatky o vlastnostiach 
HNO3 (silná kyselina, na svetle sa 
rozkladá, oxidačné účinky, súčasť 
lúčavky kráľovskej) 

 klasifikovať oxidy podľa reakcie s 
vodou (SO2, SO3, CO2, CaO),  

16. skupiny 
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 opísať základné vlastnosti síry 
(skupenstvo, tvrdosť, rozpustnosť, 
teplota varu a topenia, horľavosť), 

 vymenovať vlastnosti sulfánu a 
SO2 (skupenstvo, zápach, 
rozpustnosť vo vode, toxicita, 
protolytické a redoxné vlastnosti) 

 zapísať chemickou rovnicou 
prípravu SO2, SO3, H2SO4 

  aplikovať poznatky o vlastnostiach 
H2SO4 (olejovitá kvapalina, silná 
kyselina, dehydratačné účinky),  

 rozlíšiť amorfné a kryštalické 
formy uhlíka a síry a ich využitie,  

 porovnať oxidačné účinky, 
elektronegativitu a reaktivitu 
halogénov 

 zapísať chemickou rovnicou 
reakciu HCl s vodou a s NaOH,  

 porovnať príčinu inertnosti 
vzácnych plynov, dusíka a CO2 a z 
toho vyplývajúce využitie 

 určiť hlavné využitie prvkov Si, N, 
P, O, Cl, I, vzácnych plynov a ich 
zlúčenín (silikóny, kremeň, 
silikagél, hlinitokremičitany, 
amoniak, salmiak, uhličitan 
amónny, rajský plyn, HNO3, liadky, 
H3PO4, fosforečnany, H2O2, SO2, 
H2SO4, chlórnany, chlorečnany 

 spracovať záznam o 
uskutočnených plameňových 
skúškach iónov Li, Na, K, Ca, Sr, ; 
reakciách alkalického kovu s 
vodou, kovu s kyselinou; dôkazoch 
zásaditých vlastností NaHCO3 a 
kyselinotvorných vlastnostiach 
CO2; príprave a dôkazoch H2, CO2, 
O2,   

 1.3 d prvky Korózia 
Hrdza 

 Zdôvodniť biogénne vlastnosti Fe 
 Zaradiť prvky Cd, Hg a zlúčeniny 

vysvetľovanie, 
rozhovor, 

Vyuč. hod. v 
bežnej triede, 

Priebežné 
ústne 

odpoveď  
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Oceľ 
Liatina 
Zliatina 
Amalgám 
Pasivácia kovov 
Priemyselne dôležité 
zlúčenin kovov: zinková 
beloba, oceľ, amalgám 

Hg, Cd, CrVI do skupiny toxických 
látok 

 Určiť hlavné využitie prvkov Fe, Zn, 
Cr, Cu, Ag, Au, Hg a ich zlúčenín ( 
modrá skalica, AgNO3, zinková 
beloba, amalgam) 

 Spracovať záznam o 
uskutočnených plameňových 
skúškach iónov Cu 

 Porovnať základné charakteristiky 
a vlastnosti kovov Fe, Zn, Cr, Cu, 
Ag, Au, Hg a alkalických kovov 
(farba, oxidačné čísla, tvrdosť, 
hustota, reaktivita a výskyt v 
rýdzej forme) 

 Opísať základný princíp výroby 
surového železa a ocele a ich 
využitie 

 Rozlíšiť zloženie zliatin bronz, 
mosadz, spájka, nerezová oceľ a 
ich využitie 

 Porovnať reaktivitu kovov Cu, Ag, 
Au z hľadiska správania sa kovov 
na vzduchu a z hľadiska reakcie s 
HNO3 a lúčavkou kráľovskou 

bádateľská 
metóda, 
prezentovanie 
prezentácií, 
pracovné listy, 
práca s 
modelmi 
zlúčenín, 
schémami 
dejov 
 

vtriede s 
interaktívnou 
tabuľou 
Delená hodina: 
práca vo 
dvojiciach v 
laboratóriu 
Lab. cv.:  
Vlastnosti d 
prvkov 
Individuálne 
prezentácie: s, 
p, d prvky ako 
biogénne 
prvky 
(projekty) 

skúšanie, 
 
Praktické 
skúšanie 

test 
pokus 
 

2. Organické 
látky, 
uhľovodíky 
 
 

 Úvod do 
organickej 
chémie 

Organická chémia 
Organická zlúčenina, 
uhľovodík, deriváty 
uhľovodíkov  
Izoméria (konštitúcia, 
konfigurácia, 
konformácia)  
acyklický – priamy, 
rozvetvený reťazec 
cyklický reťazec  
alifatický uhľovodík 
štruktúra organických 
zlúčenín   
primárny, sekundárny, 
terciárny a kvartérny 
atóm uhlíka   

 aplikovať vedomosti o štruktúre 
atómu a postavení prvkov v PSP 
pri určovaní väzbovosti atómov C, 
H, S, O, N a halogénov v 
molekulách organických zlúčenín 

 rozlíšiť na základe konštitučného 
vzorca druh uhľovodíka a tvar 
reťazca 

 určiť typ vzorca organickej 
zlúčeniny 

 zapísať vzorce všetkých 
konštitučných izomérov 
uhľovodíkov s daným 
molekulovým vzorcom (C3 – C6) 

 rozlíšiť častice: radikál, elektrofil 
(elektrofilné činidlo), nukleofil 

 vysvetľovanie, 
rozhovor, 
problémové 
úlohy, pracové 
listy , práca s 
modelmi 
uhľovodíkov 
 

Vyuč. hod. v 
bežnej triede, 
vtriede s 
interaktívnou 
tabuľou 
Delená hodina: 
:  
Lab. cv. 
Teoretické - 
Izoméria 

Priebežné 
ústne 
skúšanie, 
 
Praktické 
skúšanie 

odpoveď  
 
test 
PPT 
prezentácia 
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nasýtený a nenasýtený 
uhľovodík   
empirický 
(stechiometrický) vzorec, 
sumárny (molekulový 
vzorec), konštitučný 
(štruktúrny) vzorec, 
zjednodušený 
konštitučný vzorec  
reakčná schéma  
činidlo, radikál, nukleofil, 
elektrofil  
výpočet 
stechiometrického 
vzorca substitučné 
(systémové) názvoslovie  
triviálne názvy   
reťazec, uhľovodíkový 
zvyšok   
názvoslovie alifatických a 
aromatických 
uhľovodíkov, 
uhľovodíkových zvyškov 
(alkyl, cykloalkyl, aryl) 

(nukleofilné činidlo) 
 určiť stechiometrický a molekulový 

vzorec z relatívneho zastúpenia 
prvkov v molecule 

 vypočítať zo stechiometrického 
vzorca relatívne zastúpenie prvkov 
v zlúčenine 

  napísať vzorec a názov alkylových 
skupín: metyl-, etyl-, propyl-, 
izopropyl- butyl-, vinyl- 

  uviesť príklady alkánov, 
cykloalkánov, alkénov, alkadiénov, 
alkínov (vzorce, názvy),    

 utvoriť názvy a vzorce: 
nerozvetvených alkánov, alkénov, 
alkínov C1 – C10 a cykloalkánov C3 
– C6; rozvetvených alkánov, 
alkénov a alkínov C4 – C10 s 
maximálne dvomi alkylovými 
skupinami uvedenými vyššie 

 uviesť vzorce a triviálne názvy: 
benzén, toluén styrén, naftalén, 
skupiny fenyl- 

 utvoriť názov a napísať vzorec 
arénov odvodených od benzénu s 
maximálne dvomi alkylovými 
skupinami. 

3. Uhľovodíky 
dôležité vpraxi 

 
 

 3.1 Alifatické 
uhľovodíky 

alkány, cykloalkány 
homologický rad, 
homologický vzorec 
substitučná radikálová 
reakcia  
alkény, alkadiény, alkíny  
jednoduchá a násobná 
väzba   
adičná elektrofilná 
reakcia   
polymerizácia 
 fosílna surovina  
zemný plyn, odorizácia 
zemného plynu  

 aplikovať vedomosti o základných 
vlastnostiach alifatických 
uhľovodíkov (skupenstvo, 
rozpustnosť vo vode a v 
nepolárnych rozpúšťadlách, 
horľavosť, výbušnosť v zmesi so 
vzduchom, typ väzieb a 
charakteristické reakcie) 

 zapísať chemickú rovnicu chlorácie 
metánu (nie mechanizmus) 

 zapísať chemickú rovnicu horenia 
metánu (dokonalé, nedokonalé), 

 zapísať chemickú rovnicu reakcie 
eténu a etínu s H2O, HCl, H2,  

vysvetľovanie, 
rozhovor, 
didiaktická hra, 
problémové 
úlohy 
 

Vyuč. hod. v 
bežnej triede, 
skupinová 
práca 
Delená hodina: 
Teoretické cv.: 
Názvoslovie 
uhľovodíkov 
Lab. cv. v 
laboratóriu, 
práca vo 
dvojiciach: 
Vlastnosti 
nasýtených a 

Priebežné 
ústne 
skúšanie, 
 
Praktické 
skúšanie 

odpoveď  
test 
pokus 
PPT 
prezentácia 
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ropa, frakčná destilácia 
ropy  
benzín, oktánové číslo 
benzínu  
nafta, mazut, asfalt 
petrochémia   
plast, polymér, 
makromolekula  PE, PP, 
PVC, PS 

 uviesť príklad využitia eténu, 
etínu,  

 vymenovať uhľovodíky, ktoré sa 
využívajú ako zdroje energie 
(metán, propán, bután) a príklady 
ich konkrétneho využitia,   

 porovnať fosílne palivá z hľadiska 
ich vyčerpateľnosti, ekologických 
dôsledkov ich ťažby, spracovania a 
využitia, obsahu škodlivých 
prímesí 

 uviesť príklady alternatívnych 
zdrojov energie, obnoviteľných a 
neobnoviteľných zdrojov energie,  

 vysvetliť pojem plast, polymér, 
makromolekula, 

 priradiť skratky PP, PE, PS, PVC k 
názvom makromolekulových látok 
a porovnať ich základné fyzikálne a 
chemické vlastnosti (hustota, 
tepelná a elektrická vodivosť, 
horľavosť, rozložiteľnosť v zemi) a 
spôsob ich využitia,  

nenasýtených 
uhľovodíkov 
Prezentovanie 
vlastnej 
prezentácie: 
Uhlie, ropa, 
zemný plyn 

 3.2 Aromatické 
uhľovodíky 

arény  
substitučná elektrofilná 
reakcia na aromatickom 
jadre 

  vysvetliť podstatu aromatického 
charakteru arénov,  

 porovnať základné vlastnosti 
alifatických a aromatických 
uhľovodíkov (horľavosť, 
rozpustnosť, skupenstvo, 
karcinogénne účinky, 
charakteristické reakcie), 

 zapísať chemickou rovnicou 
nitráciu benzénu do prvého 
stupňa,  

 vymenovať príklady využitia 
benzénu, toluénu, styrénu a 
naftalénu 

vysvetľovanie, 
heuristický 
rozhovor, 
problémové 
úlohy 
 

Vyuč. hod. v 
bežnej triede, 
práca v 
skupine 
Delená hodina: 
práca vo 
dvojici, lab. cv.: 
Vlastnosti 
aromatických 
uhľovodíkov 

Priebežné 
ústne a 
písomné 
skúšanie, 
 
Praktické 
skúšanie 

odpoveď  
písomka 
 
 

4. Deriváty  
uhľovodíkov  
 
 

 4.1 
Halogénderiváty 

 
 

deriváty heteroatóm 
funkčná 
(charakteristická) 
skupina izoméria 

 označiť uhľovodíkový zvyšok a 
funkčné skupiny v uvedených 
vzorcoch 

 uviesť charakteristické skupiny 

vysvetľovanie, 
rozhovor, 
problémové 
úlohy, 

Vyuč. hod. v 
bežnej triede, 
skupinová 
práca 

Priebežné 
ústne a 
písomné 
skúšanie, 

odpoveď 
písomka 
súhrnná 
písomka 



ČLOVEK A PRÍRODA 

33 

 

 Dusíkaté deriváty 
 
 
  Kyslíkaté 

deriváty 

funkčných skupín 
halogénderiváty 
insekticídy   
freóny 
hydroxyderiváty  
alkoholy (jednosýtne a 
viacsýtne; primárne, 
sekundárne, terciárne) 
fenoly  
karbonylové zlúčeniny 
aldehydy, ketóny 
nitroderiváty  
amíny (primárne, 
sekundárne, terciárne) 
heterocyklické zlúčeniny 
 

derivátov uhľovodíkov (F-, Cl-, Br-, 
I-, OH, -NO2, -NH2, CO-, -CHO) a 
spôsob tvorenia ich názvov 

 použiť triviálne názvy a vzorce 
derivátov uhľovodíkov: 
chloroform, jodoform, 
vinylchlorid, anilín, etylénglykol, 
glycerol, fenol, formaldehyd, 
acetaldehyd, acetón,  

 utvoriť názov a napísať vzorec 
derivátov odvodených od benzénu 
a alkánov C1 – C10 s maximálne 
jedným druhom funkčnej skupiny 
uvedenej vyššie 

 aplikovať základné vlastnosti 
derivátov uhľovodíkov 
(rozpustnosť vo vode, skupenstvo 
v porovnaní s uhľovodíkmi, 
charakteristický zápach, polárny 
charakter väzby C-heteroatóm, 
tvorba vodíkovej väzby, zásaditý, 
kyslý, amfotérny charakter, 
typické reakcie) 

 vyznačiť čiastkové náboje na 
atómoch väzby C-heteroatóm, 

 zapísať reakčnú schému reakcie 
brómetánu s NaOH (SN aj 
eliminačný produkt) 

 uviesť príklady využitia 
chloroformu, CCl4, teflónu, 
nitrozlúčenín, metanolu, etanolu, 
glycerolu, etylénglykolu, 
formaldehydu, acetónu, ich účinok 
na ľudský organizmus a 
nebezpečenstvo pri manipulácii s 
nimi (toxicita, horľavosť, 
výbušnosť) 

 uviesť využitie freónov, posúdia 
vplyv ich chemického pôsobenia 
na ozónovú vrstvu a z toho 
vyplývajúce dôsledky pre životné 

pracovné listy, 
práca s 
modelmi 
molekúl 
 
 

Delená hodin: 
práca vo 
dvojici,  
Vlastnosti 
kyslíkatých 
derivátov 
uhľovodíkov 
Prezentácie: 
Význam 
a využitie 
derivátov 
uhľovodíkov 

 
  
Praktické 
skúšanie 

PPT 
prezentácia 
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prostredie 
 rozlíšiť primárny, sekundárny a 

terciárny amín a alkohol, 
jednosýtny a viacsýtny alkohol, 

 zapísať chemickou schémou 
základné princípy výroby etanolu, 

 napísať reakčnú schému oxidácie 
etanolu na acetaldehyd a kyselinu 
octovú, 
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CHÉMIA    3. ROČNÍK  

UČEBNÉ ZDROJE:  

Literatúra: 

 Kmeťová, J., Skoršepa, M., Vydrová, M.: Chémia pre 3. ročník gymnázia so štrorročným štúdiom a 7. ročník gymnázia s osemročným štúdiom, Vydavateľstvo Matice 
slovenskej, s.r.o., 2011 

 Záhradník, P., Kollárová, M.: Prehľad chémie II, SPN, 1997 
 Lisá, V., Brestenská, B.: Organická chémia a biochémia, Príroda, 2002 

Didaktická technika: 
 počítač, dataprojektor, interaktívna tabuľa 

Materiálne výučbové prostriedky: 
 pomôcky a chemikálie z chemického laboratória 
  modely 
  tabuľky, Periodická tabuľka prvkov 
 Merací systém Vernier s čidlami 

Ďalšie zdroje: digitálna  knižnica 
 www.infovek.sk/chemia 
 www.upjs.sk – školský informačný servis, chémia 
 Planéta vedomostí 
 Chemické výučbové program 

 
Tematický celok Prierezová téma Finančná gramotnosť Medzipredmetové vzťahy 

1. Deriváty 
uhľovodíkov 
 

Multikultúrna výchova – 1,2,4 
Osobnostný a sociálny rozvoj – 8 
Environmentálna výchova – 1,3,4,7 
Ochrana života a zdravia – 1, 3 
Tvorba projektu a prezentačné zručnosti – 1,5 

 BIO – aminokyseliny 
FYZ – el. pole 
SJL – gramatika, štylistika 
INF – tvorba PPT 
prezentácií 

2.Látky v živých 
organizmoch 
 
 

Multikultúrna výchova – 1,2,4 
Osobnostný a sociálny rozvoj – 8 
Environmentálna výchova – 1,3,4,7 
Ochrana života a zdravia – 1, 3 
Tvorba projektu a prezentačné zručnosti – 1,5 

1.3: Osvojiť si, čo znamená žiť hospodárne 
1.1: Vyhodnotiť trvalé životné hodnoty a osvojiť 
si vzťah medzi životnými potrebami a financiami 
ako prostriedku ich zabezpečenia 

BIO – lipidy, sacharidy, 
bielkoviny, nukleove 
kyseliny, enzýmy vitamin, 
metabolizmus, genetika 
SJL – gramatika, štylistika 
INF – tvorba PPT 
prezentácií 

 

http://www.infovek.sk/chemia
http://www.upjs.sk/
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Tematický 
celok Téma Obsahový štandard Výkonový štandard 

Stratégie vyučovania Hodnotenie 
metódy formy metódy Prostr. 

1. Deriváty 
uhľovodkov 
 
 

 1.1 
Karboxylové 
kyseliny 

 1.2 Funkčné 
deriváty 
karboxylových 
kyselín 

 1.3 
Substitučné 
deriváty 
karboxylových 
kyselín 

karboxylové kyseliny 
funkčné a substitučné 
deriváty karboxylových 
kyselín 

 označiť uhľovodíkový zvyšok a funkčné 
skupiny v uvedených vzorcoch 

 uviesť charakteristické skupiny 
derivátov uhľovodíkov  - COOH) a 
spôsob tvorenia ich názvov 

 použiť triviálne názvy a vzorce 
derivátov uhľovodíkov: kyselina 
mravčia, octová, benzoová, 

 porovnať silu karboxylových kyselín s 
anorganickými kyselinami 

 uviesť využitie karboxylových kyselín 
(mravčia, octová, benzoová) 

  rozlíšiť na príklade esteru a 
aminokyseliny funkčné a substitučné 
deriváty karboxylových kyselín 

vysvetľovanie, 
rozhovor, 
problémové 
úlohy, 
pracovné 
listy, práca s 
modelmi 
molekúl 
 bádanie 

Vyuč. hod. v 
bežnej triede, 
práca v 
skupinách 
Delená 
hodina: 
Poučenie o 
BOZ na lab. 
cv. 
práca vo 
dvojicich, lab. 
cv.: Separácia 
a vlastnosti 
kyseliny 
mravčej, 
Príprava 
esterov 
karboxylových 
kyselín 

Priebežné 
ústne 
skúšanie 
 
Súhrnné  
písomné 
skúšanie 
 
Praktické 
skúšanie 

odpoveď 
písomka 
test 
PPT 
prezentácia 

2. Látky 
v živých 
organizmoch 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2.1 Lipidy 
 

lipidy  
jednoduché lipidy: tuky, 
oleje, vosky  
stužovanie olejov 
zmydelňovanie tukov, 
mydlá   
zložené lipidy: fosfolipidy 
hydrofóbne a hydrofilné 
vlastnosti látok  
cholesterol 
mastné karboxylové 
kyseliny, esenciálne 
mastné kyseliny ω-3 a ω-6 -
mastné kyseliny 

 opísať lipidy z hľadiska výskytu, 
štruktúry, vlastností, významu a 
zastúpenia vo výžive človeka,  

 porovnať oleje a tuky z hľadiska 
štruktúry (obsahu mastných kyselín) a 
z hľadiska ich významu pre organizmus 
(zdravá výživa, obezita) 

 aplikovať poznatky o fyzikálnych a 
chemických vlastnostiach látok pri 
vysvetľovaní podstaty významných 
reakcií lipidov, napr. stužovanie olejov, 
žltnutie tukov, zmydelňovanie,  

 porovnať výskyt, význam a zloženie 
jednoduchých a zložených lipidov,  

 spracovať záznam o uskutočnenom 
pokuse overujúcom vlastnosti a 
využitie lipidov 

 porovnať význam LDL – „zlého 
cholesterolu“ a HDL – „dobrého 
cholesterolu“ pre človeka, 

vysvetľovanie, 
rozhovor, 
práca so 
vzorkami 
látok 
 

vyuč. hod. v 
bežnej triede, 
skupinová 
práca 
Delená 
hodina: práca 
vo dvojiciach, 
lab.cv.: 
Príprava a 
vlastnosti 
mydla, 
 

Priebežné 
ústne 
skúšanie 
 
Súhrnné  
písomné 
skúšanie 
 
Praktické 
skúšanie 

odpoveď 
písomka 
test 
PPT 
prezentácia 
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 2.2 Sacharidy 
 

sacharidy  
mono-, oligo- a 
polysacharidy  aldózy, 
ketózy, tri-, pent- a hexózy  
chiralita, chirálne centrum, 
optická izoméria 
ribóza, deoxyribóza, 
glukóza, fruktóza, 
sacharóza, laktóza, škrob, 
glykogén, celulóza 
 
 
 
 
 

 uviesť pôvod, výskyt a význam 
sacharidov 

 identifikovať chirálne atómy uhlíka vo 
vzorci monosacharidu 

 porovnať glukózu a fruktózu, 
sacharózu a laktózu, škrob, glykogén a 
celulózu z hľadiska štruktúry a 
významu pre výživu človeka 

 spracovať záznam o uskutočnenom 
pokuse dokazujúcom redukčné 
vlastnosti sacharidov a dôkaze škrobu 
v potravinách, 

vysvetľovanie, 
rozhovor, 
skupinová 
práca, 
pracovné listy, 
práca s 
modelmi a 
vzorkami 
látok 
bádanie 
 

Vyuč. hod. v 
bežnej triede, 
v triede s 
interaktívnou 
tabuľou 
Delená 
hodina: práca 
vo dvojici: lab. 
cv.: 
Dôkazové 
reakcie mono 
a 
disacharidov 
Dôkaz škrobu 
– kvalitatívne 
pokusy 

  

 2.3 Bielkoviny 
 

Proteíny 
aminokyseliny, 
proteinogénne 
aminokyseliny  
α-uhlík 

 peptidová väzba primárna, 
sekundárna, terciárna a kvartérna 
štruktúra  fibrilárne, globulárne 
proteíny denaturácia hém, 
hemoglobín, myoglobín  lipoproteíny, 
glykoproteíny, fosfoproteíny, 
hemoproteíny 

vysvetľovanie, 
rozhovor, 
práca so 
schémami a 
nákresmi 
 

Vyuč. hod. v 
bežnej triede, 
v triede s 
interaktívnou 
tabuľou 
Delená 
hodina: práca 
vo dvojici: lab. 
cv.: 
Delená 
hodina: práca 
vo dvojici, lab. 
cv.: Reakcie s 
bielkovinami 

Priebežné 
ústne 
skúšanie 
 
Súhrnné  
písomné 
skúšanie 
 
Praktické 
skúšanie 

odpoveď 
písomka 
test 
PPT 
prezentácia 

 2.4 Nukleové 
kyseliny 

 
 

nukleové kyseliny 
adenín, guanín, cytozín, 
uracil, tymín  
nukleozid,  
nukleotid   
makroergická väzba  
ADP,  
ATP  
polynukleotidový reťazec 
DNA, RNA   

 dať do vzťahov zloženie, štruktúru, 
vlastnosti, výskyt, funkcie a význam 
DNA a RNA 

 aplikovať princíp komplementarity na 
príklade DNA. 

vysvetľovanie, 
rozhovor, 
problémové 
úlohy, práca s 
modelmi NK 
 

Vyuč. hod. v 
bežnej triede, 
v triede s 
interaktívnou 
tabuľou 
Delená 
hodina: 
samostatná 
prezentácia 
projektu na 
tému: 
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Genetické 
poruchy, 
mutácie 
Práca vo 
dvojici, lab. 
cv.: Izolácia 
DNA z banánu 

 2.5 Enzýmy 
 

enzým   
apoenzým,  
kofaktor, koenzým,   
aktívne miesto,  
aktivačná energia,  
enzým-substrátový 
komplex špecifický 
katalytický účinok inhibícia 
a aktivácia enzýmu 

 vysvetliť štruktúru, vlastnosti a funkciu 
enzýmov 

 vysvetliť vplyv enzýmu na priebeh 
reakcie 

 opísať vplyv faktorov na rýchlosť 
enzýmovej reakcie 

 overiť pokusom katalytický účinok 
enzýmu,    

vysvetľovanie, 
rozhovor, 
práca s 
grafom, 
nákresmi 
bádanie 

Vyuč. hod. v 
bežnej triede, 
v triede s 
interaktívnou 
tabuľou 
Delená 
hodina: práca 
vo dvojici, 
lab.cv. 
Činnosť 
enzýmov 

Priebežné 
ústne 
skúšanie 
 
Súhrnné  
písomné 
skúšanie 
 
Praktické 
skúšanie 

odpoveď 
písomka 
test 
PPT 
prezentácia 
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SEMINÁR Z CHÉMIE    4. ROČNÍK (VOLITEĽNÝ  PREDMET) 

1. CHARAKTERISTIKA PREDMETU 
Učebný predmet seminár z chémie nadväzuje na štátny vzdelávací program, oblasť Človek a príroda príloha ISCED 3A. Obsah učiva nadväzuje na poznatky žiakov získané 

v povinnom vyučovaní.V porovnaní s obsahovým a výkonovým štandardom vymedzeným Štátnym vzdelávacím programompre predmet chémia je obsah predmetu 
rozšírený o vybrané pojmy, témy a zručnosti. Vytvára priestor pre zvýšený záujem študentov o chémiu, napomáha v ich ďalšej profesionálnej orientácii. Sú v ňom zaradené 
aj témy, ktorých dôsledné zvládnutie je nevyhnutné z hľadiska ucelenej prípravy žiakov na maturitnú skúšku a nadväzne na vysoké školy.Má interdisciplinárny charakter, 
využíva poznatky predovšetkým z oblasti biológie, fyziky, matematiky a environmentálnych vied. 

Hodinová dotácia predmetu je 2 hodiny týždenne vo štvrtom  ročníku. Vyučovanie prebieha v triede s interaktívnou tabuľou a počas experimentálnej práce v 
chemickom laboratóriu. 

2. CIELE 
   Cieľom predmetu je upevnenie a osvojenie si poznatkov predovšetkým z oblasti všeobecnej, anorganickej a organickej chémie. Žiak by mal dokázať aplikovať tieto 
poznatky pri riešení úloh súvisiacich s ich každodennou skúsenosťou ale aj pri praktickom realizovaní chemického experimentu. Vo výchovnovzdelávacom procese by mal 
žiak nadobudnúť kľúčové kompetencie: k učeniu, komunikačné schopnosti, tvorivo riešiť problém, manuálne schopnosti a sociálne schopnosti.  

3. KOMPETENCIE 
Žiak musí byť schopný: 

 poznať názvy, údaje, vzťahy medzi veličinami, fakty, teórie,  
 používať odbornú terminológiu, názvoslovie,  
 definovať pojmy, veličiny, zákony,  
 opísať chemické vedecké metódy / techniky,  
 vymenovať, uviesť príklady, opísať znaky chemických látok, dejov a pod.,  
 nachádzať súvislosti medzi zložením, štruktúrou a vlastnosťami látok,  
 informovať o dejoch v širších súvislostiach,  
 porovnávať, klasifikovať, priradiť, zaradiť chemické látky, vlastnosti, deje, hľadať súvislosti a analyzovať ich,  
 aplikovať poznatky pri riešení chemických úloh a problémov súvisiacich s bežným životom, chemickými výrobami, ochranou a tvorbou životného prostredia,  
 poznať a vysvetľovať princípy chemických dejov a javov a na základe toho usudzovať o ich dôsledkoch,  
 posudzovať vzťahy medzi vlastnosťami látok a priebehom chemických dejov,  
 uviesť argumenty pre chemické a fyzikálno-chemické deje,  
 dokázať, ukázať, zdôvodniť zákonitosti, súvislosti, teórie, hypotézy, význam vedeckých objavov.  
 pozorovať chemické látky, chemické reakcie, deje a javy, zaznamenávať priebeh a výsledky pozorovaní, spracovať ich vo forme tabuliek, grafov a schém,  
 formulovať predpoklady a hypotézy a navrhnúť vhodný experiment na ich overenie,  
 ukázať základné laboratórne zručnosti a uskutočniť chemický experiment,  
 vyhodnotiť výsledky experimentu, formulovať závery v ktorých sa hodnotí hypotéza na základe získaných dát a diskutovať o výsledkoch experimentu,  
 napísať laboratórny protokol,  



ČLOVEK A PRÍRODA 

40 

 

 dodržiavať pravidlá bezpečnosti pri práci v chemickom laboratóriu,  
 zapájať sa do kolektívnej spolupráce pri vytváraní celkovej koncepcie a priebehu experimentu,  
 vyhľadať v chemickej literatúre (napr. MFCHT) informácie, údaje, grafy, tabuľky potrebné na riešenie problému,  
 porozumieť odbornému textu, súvislou formou stručne zhrnúť jeho obsah a reagovať na otázky týkajúce sa textu,  
 vyhľadávať a spracovávať informácie získané z chemickej literatúry, internetu a pod., a vedieť ich využiť pri tvorbe referátov a projektov,  
 pracovať s modelmi látok,   
 vyjadriť vlastný názor na aktuálne problémy súvisiace s chémiou (znečisťovanie a ochrana životného prostredia, získavanie energie a pod.).  

4. KRITÉRIÁ HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE 
Cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov v škole je poskytnúť žiakovi a jeho rodičom spätnú väzbu o tom, ako žiak zvládol danú problematiku, v čom má 
nedostatky, kde má rezervy, aké sú jeho pokroky. Súčasťou hodnotenia je tiež povzbudenie do ďalšej práce, návod, ako postupovať pri odstraňovaní nedostatkov. 
 
Klasifikácia v predmete seminár z chémie sa uskutočňuje v súlade s platným Metodickým pokynom č. 21/2011 na hodnotenie klasifikáciu žiakov stredných škôl. 
Pri klasifikácii výsledkov v predmete  sa hodnotí v súlade s učebnými 
osnovami a vzdelávacími štandardami: 
 
a) kvalita myslenia, predovšetkým jeho logickosť, samostatnosť a tvorivosť, 
b) kvalita a rozsah získaných schopností vykonávať požadované intelektuálne a praktické činnosti pri realizácii experimentov, 
c) schopnosť zaujať stanovisko a uplatňovať osvojené poznatky a zručnosti pri riešení teoretických a praktických úloh, pri výklade a hodnotení prírodných javov a 
zákonitostí, prípadne teórií, 
d) schopnosť využívať a zovšeobecňovať skúsenosti a poznatky získané pri praktických činnostiach pri experimentoch, 
e) celistvosť, presnosť, trvácnosť osvojenia požadovaných poznatkov, faktov, pojmov, definícií, zákonitostí a vzťahov, teórií, 
f) aktivita v prístupe k činnostiam, záujem o ne a vzťah k nim, 
g) presnosť, výstižnosť, odborná a jazyková správnosť ústneho a písomného prejavu, 
h) kvalita výsledkov činnosti, 
i) osvojenie účinných metód samostatného štúdia a schopnosti učiť sa učiť. 
 
 Stupňom 1 – výborný sa žiak klasifikuje, ak pohotovo vykonáva požadované intelektuálne a praktické činnosti. Samostatne a tvorivo uplatňuje osvojené vedomosti a 
zručnosti pri riešení teoretických a praktických úloh, pri výklade a hodnotení javov a zákonitostí. Chápe vzťahy medzi prírodnými javmi, zákonitosťami a teóriami. Myslí 
logicky správne, zreteľne sa u neho prejavuje samostatnosť a tvorivosť. Jeho ústny a písomný prejav je správny, presný a výstižný. Výsledky jeho činnosti sú kvalitné. Vie 
zhodnotiť a porovnať kvalitu rôznych postupov riešenia problémov a diskutovať o správnosti, kvalite a efektívnosti daných riešení. Svoje vedomosti a zručnosti vie 
prezentovať na zodpovedajúcej úrovni. 
 
Stupňom 2 – chválitebný sa žiak klasifikuje, ak pohotovo vykonáva požadované intelektuálne a praktické činnosti. Pri riešení teoretických úloh a praktických úloh,  pri 
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výklade a hodnotení javov a zákonitostí postupuje samostatne, len s malými podnetmi od učiteľa. Myslí správne, v jeho myslení sa prejavuje logika a tvorivosť. Vie 
analyzovať predložené problémy a samostatne navrhnúť primeraný postup na ich riešenie. Vie zhodnotiť a porovnať kvalitu rôznych postupov riešenia problémov. Svoje 
znalosti a zručnosti vie prezentovať na zodpovedajúcej úrovni. 
 
Stupňom 3 – dobrý sa žiak klasifikuje, ak osvojené vedomosti a zručnosti interpretuje samostatne s občasnými usmerneniami vyučujúceho. Jeho myslenie je takmer vždy 
správne a tvorivosť sa prejavuje len s usmernením vyučujúceho. Ústny a písomný prejav je čiastočne správny. Jeho kvalita výsledkov je na dobrej úrovni. 
 
Stupňom 4 – dostatočný sa žiak klasifikuje, ak pri vykonávaní požadovaných intelektuálnych a praktických činností je málo pohotový. Osvojené vedomosti a zručnosti pri 
riešení teoretických a praktických úloh zvládne iba za aktívnej pomoci vyučujúceho. Jeho logika myslenia je na nižšej úrovni a myslenie nie je tvorivé. 
 
Stupňom 5 – nedostatočný sa žiak klasifikuje, ak vedomosti a zručnosti požadované vzdelávacími štandardmi si neosvojil, má v nich závažné nedostatky a chyby nevie 
opraviť ani s pomocou vyučujúceho. Neprejavuje samostatnosť v myslení. 
 
Žiak je z predmetu skúšaný ústne, písomne alebo prakticky. V priebehu polroka by mal byť ústne skúšaný minimálne jedenkrát, písomne minimálne dvakrát. Pri ústnom 
skúšaní je žiak klasifikovaný známkou, hodnotenie písomnej práce je vyjadrené známkou.  
Učiteľ oznámi žiakovi výsledok každého hodnotenia a klasifikácie so zdôvodnením. Po ústnom vyskúšaní oznámi učiteľ výsledok hodnotenia ihneď. Výsledky hodnotenia 
písomných skúšok, prác aj praktických činností oznámi žiakovi a predloží k nahliadnutiu najneskôr do 14 dní. 

 Stupnica pri písomných prácach a testoch 
100%  - 90%   výborný 
89,9%  - 80%   chválitebný 
79,9 % - 50%  dobrý 
49,9%  - 30%   dostatočný 
29,9%  a menej   nedostatočný 

Výsledná klasifikácia v predmete seminár z chémie zahŕňa nasledovné formy a metódy overovania vedomostí a zručností žiakov: 
1. písomné – testy, previerky, referáty, projekty, seminárne práce  
2. ústne 
3. praktické – laboratórne cvičenia 

Pri určovaní stupňa prospechu  na konci klasifikačného obdobia sa hodnotí kvalita práce a učebné výsledky, ktoré žiak dosiahol počas celého klasifikačného obdobia. Pritom 
sa prihliada na systematickosť v práci žiaka, na jeho prejavované osobné a sociálne kompetencie ako je zodpovednosť, snaha, iniciatíva, ochota a schopnosť spolupracovať, 
a to počas celého klasifikačného obdobia. Pri určovaní stupňa prospechu  na konci klasifikačného obdobia sa hodnotí kvalita práce a učebné výsledky, ktoré žiak 
dosiahol počas celého klasifikačného obdobia. Pritom sa prihliada na systematickosť v práci žiaka, na jeho prejavované osobné a sociálne kompetencie ako je zodpovednosť, 
snaha, iniciatíva, ochota a schopnosť spolupracovať, a to počas celého klasifikačného obdobia. Stupeň prospechu sa neurčuje na základe priemeru známok získaných 
v danom klasifikačnom období, prihliada sa k dôležitosti a váhe jednotlivých známok, a to nasledovne : 

Ústna odpoveď    váha známky 30 
Písomná odpoveď   váha známky 10 
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Písomná práca, test   váha známky 20 
Protokoly z cvičení   váha známky 10 
Vypracovanie a prezentácia témy  váha známky 5 
 

Pri klasifikácií žiaka sa berú  do úvahy všetky známky. Dopredu ohlásené písomné odpovede sú pre žiaka povinné. Ak ich žiak nemôže napísať v pôvodnom termíne, je jeho 
povinnosťou dohodnúť si s vyučujúcim náhradný termín po príchode do školy. V prípade dlhodobej absencie (nad 3 týždne) sa vyučujúci dohodne so žiakom na termínoch 
skúšania. 
 
 
 

PRIEREZOVÉ TÉMY  
 
Predmetom seminár z chémie, ktorý je súčasťou  obsahu vzdelávania vzdelávacej oblasti ČLOVEK A PRÍRODA sa prelínajú  prierezové témy. Nevyhnutnou podmienkou 
účinnosti a neformálnej realizácie tém je používanie aktivizujúcich, interaktívnych učebných metód. 

ROZVÍJAJÚCE CIELE PRIEREZOVÝCH TÉM 

MULTIKULTÚRNA VÝCHOVA  
Cieľom prierezovej témy je: 

1. Viesť žiakov k chápaniu činnosti človeka v jej prepojení na prirodzené životné  prostredie. 
2. Podnecovať samostatné uvažovanie o vzťahu človeka k životnému prostrediu. 
3. Formovať toleranciu k odlišným životným štýlom. 
4. Rozvíjať schopnosť prepájať poznatky z viacerých predmetov. 
 

MEDIÁLNA VÝCHOVA  
Cieľom  prierezovej témy je viesť žiakov k: 

1. kompetentnému zaobchádzaniu s médiami - kritickému a aktívnemu využívaniu médií a ich produktov  
2. spoznávaniu princípov autoregulácie a právnej regulácie médií, uvedomeniu si špecifík súčasných médií  
3. orientácii v mediálnej ponuke - posúdiť kvalitu a význam informačných zdrojov a produktov  
4. pochopeniu komerčnej podstaty médií a z toho vplývajúcich negatív a ohrození  
5. uvedomeniu si vplyvu médií na život jednotlivca a spoločnosti , na verejnú mienku, vzťahu médií a politiky ( prepojenie mediálnych obsahov s politikou)  
6. vytváraniu vlastných mediálnych produktov, schopnosti verbálne vyjadriť autorský zámer, myšlienkovú hodnotu a spoločenské súvislosti (vidieť problematiku v 

širších súvislostiach)  
7. praktickej schopnosti obhájiť svoj názor, argumentovať, diskutovať, verejne vystupovať  
8. zaujatiu racionálneho postoja k „novým médiám“ vedieť ich využívať, poznať nebezpečenstvá ich zneužívania a vedieť sa efektívne brániť 
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OSOBNÝ A SOCIÁLNY ROZVOJ  
Cieľom prierezovej témy je nasmerovať žiakov k:  

1. porozumeniu sebe a iným 
2. získavaniu pozitívneho postoja k sebe a druhým 
3. zvládaniu vlastného správania 
4. formovaniu dobrých medziľudských vzťahov v triede i mimo nej 
5. rozvíjaniu základných zručností komunikácie a vzájomnej spolupráce 
6. získaniu základných sociálnych zručnosti pre riešenie rôznych situácií 
7. akceptácii rôznych typov ľudí, názorov, prístupov k riešeniu problémov 

ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA  
Cieľom prierezovej témy je prispieť k rozvoju osobnosti žiaka tak, že nadobudne schopnosť: 

1. chápať, analyzovať a hodnotiť vzťahy medzi človekom a jeho životným prostredím na základe poznania zákonov, ktorými sa riadi život na Zemi, 
2. poznať a chápať súvislosti medzi vývojom ľudskej populácie a vzťahom k prostrediu v rôznych oblastiach sveta, 
3. pochopiť súvislosti medzi lokálnymi a globálnymi problémami a vlastnú zodpovednosť vo vzťahu k prostrediu, 
4. rozvíjať spoluprácu pri ochrane a tvorbe životného prostredia na miestnej, regionálnej a medzinárodnej úrovni, 
5. pochopiť sociálne a kultúrne vplyvy, ktoré determinujú ľudské hodnoty a správanie, vedomie individuálnej zodpovednosti za vzťah človeka k prostrediu ako 

spotrebiteľa a výrobcu, 
6. vedieť hodnotiť objektívnosť a závažnosť informácií o stave životného prostredia a komunikovať o nich, racionálne ich obhajovať a zdôvodňovať svoje názory a 

stanoviská, 
7. využívať informačné a komunikačné technológie a prostriedky pri získavaní a spracúvaní informácií, ako aj prezentácii vlastnej práce. 

 

OCHRANA  ŽIVOTA A ZDRAVIA  
Cieľom prierezovej témy je: 

1. formovať vzťah žiakov k problematike ochrany svojho zdravia a života, tiež zdravia a života iných ľudí, 
2. poskytnúť žiakom potrebné teoretické vedomosti, praktické poznatky, 
3. osvojiť si vedomosti a zručnosti v sebaochrane a poskytovaní pomoci iným v prípade ohrozenia zdravia a života, 
4. rozvinúť morálne vlastnosti žiakov, tvoriace základ vlasteneckého a národného cítenia, 

 
 

TVORBA PROJEKTU A PREZENTAČNÉ ZRUČNOSTI  
Cieľom prierezovej témy je rozvíjať u žiakov kompetencie tak, aby vedeli: 

1. komunikovať, argumentovať, používať informácie a pracovať s nimi,  
2. riešiť problémy, poznať sám seba a svoje schopnosti, 
3. spolupracovať v skupine, prezentovať sám seba, ale aj prácu v skupine. 
4. naučiť sa riadiť seba, tím, vypracovať si harmonogram svojich prác,  
5. získavať potrebné informácie, spracovať ich,  
6. vedieť si hľadať aj problémy, ktoré treba riešiť, správne ich pomenovať, utvoriť hypotézu, overiť ju a pod. 
7. prezentovať svoju prácu písomne aj verbálne s použitím informačných a komunikačných technológii  
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8. vhodným spôsobom zareagovať v rôznych kontextových situáciách, nadviazať kontakt, 
9. identifikovať a popísať problém, podstatu javu, 
10. navrhnúť postup riešenia problému a spracovať algoritmus, 
11. získať rôzne typy informácií, zhromažďovať, triediť a selektovať ich, 
12. na základe získaných informácií formulovať jednoduché uzávery, 
13. na základe stanovených kritérií posúdiť rôzne riešenia a ich kvalitu, 
14. kultivovane prezentovať svoje produkty, názory, 
15. prijať kompromis alebo stanovisko inej strany, 
16. poznať základy jednoduchej argumentácie a vie ich použiť na obhájenie vlastného postoja, 
17. využívať rôzne typy prezentácií, 
18. aplikovať vhodnú formálnu štruktúru na prezentáciu výsledkov svojho výskumu 
19. proaktívne riadiť (zahŕňa zručnosti ako je plánovanie, organizovanie, riadenie, vedenie a poverovanie), prezentáciou predstaviť výsledky svojej práce širšej 

verejnosti, 
20. chápať a rešpektovať hodnoty duševného vlastníctva. 

 

FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ  

Zoznam čiastkových kompetencií z Národného štandardu finančnej gramotnosti je uvedený v kapitole Charakteristika školského vzdelávacieho programu, v podkapitole 

Národný štandard finančnej gramotnosti. 

STRATÉGIE VYUČOVANIA: 

Z metód vyučovania sa uplatňujú: 

1) motivačné metódy na vzbudenie záujmu žiakov o učebnú činnosť 
a. motivačné rozprávanie - citové približovanie obsahu učenia 
b. motivačný rozhovor - aktivizovanie poznatkov a skúseností žiakov 
c. motivačný problém - upútanie pozornosti prostredníctvom nastoleného problému 
d. motivačná demonštrácia - vzbudenie záujmu pomocou ukážky 

 
2)      expozičné metódy pri vytváraní nových poznatkov a zručností 

a. rozprávanie - vyjadrovanie skúseností a aktívne počúvanie 
b. rozhovor - komunikácia formou otázok a odpovedí 
c. beseda - riešenie aktuálnych otázok celým kolektívom 
d. demonštračná metóda - demonštrácia obrazov, modelov, tabuliek, grafov a diagramov 
e. pozorovanie 
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f. manipulácia s predmetmi - praktické činnosti, pokusy, experimentovanie, didaktická hra 
g. inštruktáž - vizuálne a auditívne podnety k praktickej činnosti, vedenie žiakov k pochopeniu slovného a písomného návodu 

 
3)  heuristická metóda - učenie sa riešením problémov založenom na vymedzení a rozbore problému, tvorbe a výberu možných riešení a vlastnom riešení 
4)  projektová metóda - riešenie projektu, komplexná praktická úloha, problém, téma, ktorej riešenie teoretickou aj praktickou činnosťou vedie k vytvoreniu určitého 

produktu 
5) praktické aktivity - samostatná činnosť na základe inštruktáže, laboratórna práca 
6) práca s knihou, textom a IKT - čítanie s porozumením, spracovanie informácií, učenie sa z textu, orientácia v štruktúre textu, vyhľadávanie, triedenie, využívanie 

podstatných informáci 
7) aktivizujúce metódy 

a. diskusia - vzájomná výmena názorov, argumentov, zdôvodňovanie za účelom riešenia problému 
b. situačná metóda - riešenie problémového prípadu reálnej situácie so stretom záujmov 
c. didaktická hra - sebarealizačné aktivity na uplatnenie záujmov a spontánnosti 
d. kooperatívne vyučovanie - forma skupinového vyučovania založená na vzájomnej závislosti členov heterogénnej skupiny 

8) fixačné metódy - metódy opakovania a precvičovania učiva - ústne a písomné opakovanie, opakovanie využitím učebnice a literatúry, domáce úlohy 

 Z organizačných foriem sa uplatňuje: 

1) Podľa počtu žiakov na vyučovacom procese spolu s učiteľom: 
a) Individuálne  
b) Hromadné 
c) Zmiešané 

2) Podľa miesta realizácie vyučovacieho procesu: 
a) Školské: vyučovacia hodina v triede, v laboratóriu 

 Hodina základného typu 
 Upevňovania a prehlbovania 
 Preverovania a hodnotenia 

b) Mimoškolské: domáca príprava žiakov, exkurzia 
3) Sociálne formy: 

a) Individuálna práca žiakov 
b) Skupinová práca 
c) Frontálna práca 
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UČEBNÉ ZDROJE  

Literatúra: 

 Kmeťová, J.,Silný, P., Medveď, M., Vydrová, M.: Chémia pre 1. ročník gymnázií, EXPOL PEDAGOGIKA , s.r.o., 2010 
 Žúrková, Ľ., Brestenská, B., Vydrová,  M.: Zloženie a štruktúra a norganických látok, SPN Bratislava, 2002 
 Silný, P., Prokša, M.: Chemické reakcie a ich zákonitosti, SPN Bratislava, 2006 
 Silný, P., Brestenská, B.: Prehľad chémie 1, SPN Bratislava, 1996 
 Sirota, A., Adamkovič, E.: Názvoslovie anorganických látok, SPN 2003 
 Pacák, J., a kol.,: Chémia pre 2. ročník gymnasia, SPN, 1992 
 Záhradník, P., Lisá, V.: Organická chémia I, SPN, 2006 
 Záhradník, P., Lisá, V., Tóthová, A.: Organická chémia II, SPN, 2007 
 Lisá, V., Brestenská, B.: Organická chémia a biochémia, Príroda, 2002 
 Heger, J., Hnát, I., Putala, M.: Názvoslovie organických zlúčenín, SPN, 2004 
 Kmeťová, J., Skoršepa, M., Vydrová, M.: Chémia pre 3. Ročník gymnasia so štrorročným štúdiom a 7. Ročník gymnasia s osemročným štúdiom, Vydavateľstvo Matice 

slovenskej, s.r.o., 2011 
 Záhradník, P., Kollárová, M.: Prehľad chémie II, SPN, 1997 

 
Didaktická technika: 

 počítač, dataprojektor, interaktívna tabuľa 
 

Materiálne výučbové prostriedky: 
 pomôcky a chemikálie z chemického laboratória 
  modely 
  tabuľky, Periodická tabuľka prvkov 

 
Ďalšie zdroje: digitálna  knižnica 

 www.infovek.sk/chemia 
 www.upjs.sk – školský informačný servis, chémia 
 Planéta vedomostí 

 
 
Tematický celok Prierezová téma Finančná gramotnosť Medzipredmetové vzťahy 

Všeobecná chémia Environmentálna výchova  – 1,3,4,7 
Ochrana života a zdravia – 1,2,3 
Tvorba projektu a prezentačné zručnosti 
– 1,3,5 
Multikultúrna výchova – 4 
Osobnostný a sociálny rozvoj  – 5 

 
1.3: Osvojiť si, čo znamená žiť hospodárne. 
 

BIO: 
 BOZP 
 chemické vlastnosti bunky 
 globálne problémy Zeme 
 enzýmy 
 tráviaca sústava 

http://www.infovek.sk/chemia
http://www.upjs.sk/
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Mediálny výchova - 7 
 

 dýchanie 
 človek 
FYZ: 
 BOZP 
 Skupenské stavy látok 
 Zloženie a štruktúra atómu 
 Kvantová fyzika 
 Modely štruktúr látok 
 Teplo, Energia 
 Rýchlosť 
 Vedenie prúdu v elektrolytoch 
MAT: 
 vyjadrovanie premennej 
  riešenie rovníc 
 základné matematické operácie 
SJL: 
 štylistika 
 gramatika 
DEJ: 
 historický vývoj vedy 
GEG: 
 krajina  a jej ochrana 
INF: 
 tvorba PPT prezentácie 
OBN: 
 vynálezcovia 

Anorganická 
chémia 

Multikultúrna výchova – 1 – 4 
Mediálna výchova – 1,7 
Osobnostný a sociálny rozvoj -  8 
Environmentálna výchova – 1 - 7 
Ochrana života a zdravia – 1 – 3 
Tvorba projektu a prezentačné zručnoti 
– 1,3,5 
 

 
1.1: Zachovať trvalé životné hodnoty a osvojiť 
si vzťah  medzi životnými potrebami a  
financiami ako prostriedku ich zabezpečenia  
 
1.3: Osvojiť si, čo znamená žiť hospodárne. 

BIO - biogénne prvky 
GEG - nerastné suroviny, Geografia Slovenska 
SJL – gramatika, štylistika 
INF – tvorba PPT prezentácie 
DEJ – staroveký Egypt 
FYZ – zdroje napätia 
MAT - geometria 

Organická chémia Multikultúrna výchova –1, 4 
Mediálna výchova – 1 
Environmentálna výchova – 1 – 7 

1.3: Osvojiť si, čo znamená žiť hospodárne BIO : 
 vplyv chemických látok na človeka 
 aminokyyseliny 
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Ochrana života a zdravia  – 1-3 
Osobnostný a sociálny rozvoj - 8 
Tvorba projektu a prezentačné zručnosti 
– 1,3,5 
 

1.1: Zachovať trvalé životné hodnoty a osvojiť 
si vzťah  medzi životnými potrebami a  
financiami ako prostriedku ich zabezpečenia  
 
 
 

GEG: 
 chemický priemysel na Slovensku 
FYZ: 
 el. pole 
MAT:  
 stereometria 
SJL: 
 gramatika, štylistika 
INF: 
 tvorba PPT prezentácie 
 

Biochémia Multikultúrna výchova – 1,2,4 
Osobnostný a sociálny rozvoj – 8 
Environmentálna výchova – 1,3,4,7 
Ochrana života a zdravia – 1, 3 
Tvorba projektu a prezentačné zručnosti 
– 1,3,45 

1.3: Osvojiť si, čo znamená žiť hospodárne. 
 
1.1: Zachovať trvalé životné hodnoty a osvojiť 
si vzťah  medzi životnými potrebami a  
financiami ako prostriedku ich zabezpečenia  
 

BIO: 
 lipidy, sacharidy, bielkoviny, nukleove 

kyseliny,ATP, enzýmy vitamin, 
metabolizmus,fotosyntéza,  genetika, 
životný štýl 

SJL: 
 gramatika, štylistika 
INF: 
 tvorba PPT prezentácií 
OBN: 
 sloboda 

 

Tematický 
celok 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard 
Stratégie vyučovania Hodnotenie 

metódy prostriedky metódy Prostr. 
1. Všeobecná 

chémia 
 

 Základné pojmy a 
veličiny v chémii 

Vývoj chémie ako vedy 
 
Bezpečnosť práce 
v chemickom laboratóriu  
základné laboratórne 
pomôcky, základné 
laboratórne operácie. 

 Poznať  obdobia chémie: alchýmia, 
obdobie flogistonu, vedné 
disciplíny chémie 

 Poznať a dodržiavať pravidlá 
bezpečnosti práce v chemickom 
laboratóriu, 

 poznať laboratórne pomôcky, 
naplánovať si pracovnú činnosť pri 
realizácii experimentov,  

 zistiť hmotnosť tuhej látky 
vážením,  

 riadený 
rozhovor, 
diskusia, práca 
s 
piktogramami, 
riešenie 
problémových 
úloh 

vyučovanie v 
odbornej 
učebni s in. 
tab., lab. 
činnosť: 
Oddeľovanie 
zložiek zmesí 

Priebežné 
ústne a 
písomné 
Frontálne 
Individuálne 
Súhrnné  

odpoveď 
test 
písomka 
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 použiť kadičku, odmerný valec a 
pipetu pri meraní objemu roztoku,  
pripraviť roztok s daným 
hmotnostným zlomkom,  

 zostaviť aparatúru a uskutočniť 
filtráciu, destiláciu, kryštalizáciu, 
sublimáciu a titráciu,  

 urobiť zápis o experimente 
pomocou textu, schém, náčrtu, 
tabuliek.  

 Látky Látky 
Sústava látok 
Prvky  
Zlúčeniny  
Zmesi 
Roztoky 
 

 Vymenovať príklady chemicky 
čistej látky a zmesi 

 rozlíšiť rovnorodé a rôznorodé 
zmesi pomocou ich 
charakteristických znakov,  

 navrhnúť vhodný spôsob oddelenia 
zložiek zmesi   

 rozlíšiť rozpustenú látku a 
rozpúšťadlo,  

 klasifikovať roztoky podľa 
skupenstva,   

 Rozlíšiť rozpustnú látku 
a rozpúšťadlo 

 Vysvetliť význam údajov o zložení 
roztoku z hľadiska praktického 
využitia 

 riadený 
rozhovor, 
duskusia, práca 
s grafmi a 
tabuľkami 
písomná 
previerka 
 

vyuč. v učebni 
s IT 
Lab. činnosť:  
Príprava 
roztokov s 
daným 
zložením 

Priebežné 
ústne a 
písomné 
Frontálne 
Individuálne 
Súhrnné  

odpoveď 
test 
písomka 

 Názvoslovie 
anorganických 
zlúčenín 

 

Názvoslovie 
dvojprvkových zlúčenín – 
oxidy, hydridy, sulfidy 
Názvoslovie 
dvojprvkových zlúčenín – 
bezkyslík. kyseliny, 
halogenidy 
Názvoslovie – hydroxidy, 
peroxidy 
Názvoslovie – kyslíkaté 
kyseliny 
Názvoslovie – soli, 
hydrogénsoli kyslíkatých 
kyselín 

 Poznať a použiť značky a slovenské 
názvy s a p- prvkov a  d- prvkov 

 Pomenovať a napísať vzorce látok 
 Určiť oxidačné číslo atómov prvkov 

v chemických zlúčeninách 
 Používať pravidlá tvorenia vzorcov 

a názvov zlúčenín 
 Vysvetliť kvalitatívny 

a kvantitatívny význam chemických 
vzorcov 

 poznať vzorec a názov amónneho 
katiónu, oxóniového katiónu,  

 používať pravidlá tvorenia vzorcov 
a názvov zlúčenín 

 riadený 
rozhovor, 
diskusia, 
samostatná 
práca, riešenie 
problémových 
úloh 
F: vyučovanie v 
učebni s IT 

vyučovanie v 
učebni s IT 

Priebežné 
ústne a 
písomné 
Frontálne 
Individuálne 
Súhrnné  

odpoveď 
test 
písomka 
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Názvoslovie – 
koordinačné zlúčeniny 

 zaradiť látky podľa vzorca alebo 
názvu do jednotlivých skupín 
anorganických látok (napr. soli, 
oxidy),  

 priradiť k danému názvu 
anorganickej látky správny 
sumárny a stechiometrický vzorec,  

 aplikovať pravidlá písania 
jednotlivých typov vzorcov 
(stechiometrický, molekulový  

 racionálny, štruktúrny) na 
konkrétne látky  

 ukázať pomocou konštitučných 
vzorcov geometriu molekuly, 
väzbové uhly a polaritu molekuly 
(dvojatómové molekuly a molekuly 
s centrálnym prvkom z 2. a 3. 
periódy). 

 Výpočty v chémii Relatívna atómová 
a molekulová hmotnosť, 
látkové množstvo 
Látková koncentrácia 
Výpočty – w zo vzorca 
Výpočty zloženia 
roztokov, zmiešavanie, 
zrieďoavanie, 
zahusťovanie roztokov  
Výpočty z chemických 
rovníc 

 Rozlíšiť relatívnu atómovú 
hmotnosť Ar(X), relatívnu 
molekulovú hmotnosť Mr(Y) 
a molárnu hmotnosť Mm 

 Poznať význam Avogadrovej 
konštanty, atómovej hmotnostnej 
konštanty 

 Určiť molárnu hmotnosť zlúčeniny 
zo známych hodnôt relatívnych 
atómových hmotností prvkov 

 Používať  vzťah pre výpočet 
látkového množstva  

 Vedieť vypočítať potrebné 
množstvá látok pri príprave 
roztokov 

 Vypočítať hmotnosť reaktantu 
alebo produktu na základe zápisu 
chemickej rovnice reakcie, ak je 
daná hmotnosť 

individuálne 
riešenie úloh, 
rozhovor, práca 
s MFCHT, grafmi 

vyučovanie v 
učebni s IT 

Priebežné 
ústne a 
písomné 
Frontálne 
Individuálne 
Súhrnné  

odpoveď 
test 
písomka 

 Štruktúra a tómov 
a iónov 

Atóm, časticové zloženie 
atómu 
Rádioaktivita 
Elektrónový obal atómu 

 Poznať vývoj predstáv o zložení a 
štruktúre atómu. 

 Opísať zloženie atómového jadra 
a atómového obalu 

 rozhovor, 
diskusia, 
problémové 
úlohy 

 vyučovanie v 
učebni s IT 

Priebežné 
ústne a 
písomné 
Frontálne 

odpoveď 
test 
písomka 
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Výstavbový princíp el. 
obalu atómu 
Ióny 

 Uviesť príklad izotopov (vodíka, 
uhlíka, uránu) 

 chápať pojem orbitál 
 vymenovať typy orbitálov  
 poznať tvar orbitálov  
 poznať maximálny počet 

elektrónov v orbitáloch  
 poznať význam kvantových čísel,  
  Vedieť rozpísať elektrónové 

konfigurácie atómov. 
 Napísať schému vzniku katiónu, 

aniónu 

Individuálne 
Súhrnné  

 Chemická väzba 
a štruktúra látok 

Molekuly 
Kovalentná chemická 
väzba 
Vznik molekuly H2 
Iónová väzba 
Kovová väzba 
Koordinačná väzba 
Medzimolekulové sily 
Štruktúra tuhých 
chemických látok – 
kryštály 
Stabilita látok. Odpady, 
polárne a nepolárne 
rozpúšťadlá v bežnej 
praxi 
 

 Uviesť príklady molekúl, v ktorých 
s nachádzajú jednoduché, dvojité 
alebo trojité väzby 

 vysvetliť princíp väzby kovalentnej, 
polárnej, nepolárnej, jednoduchej, 
násobnej,  

 delokalizovaných a konjugovaných 
väzieb,  

 objasniť a aplikovať efekty 
vyvolané prítomnosťou polárnej 
väzby (indukčný a mezomérny 
efekt,  

 vysvetliť stabilitu molekuly N2, 
anomáliu vody ako dôsledok 
chemických väzieb,  

 porovnať vlastnosti H2S a H2O, HF 
a HCl, NH3 a PH3, etanol a 
dietyléter, etanol a  

 kyselina octová ako dôsledok 
medzimolekulových väzieb,  

 uviesť príklady molekúl, v ktorých 
sa nachádzajú jednoduché, dvojité 
alebo trojité väzby (H2, O2, N2),  

 Určiť typy chemickej väzby na 
základe rozdielu elektronegativít 

 Vysvetliť vznik kovalentnej väzby 
 Vysvetliť vznik iónovej väzby 

v zlúčenine NaCl 

rozhovor, 
riešenie 
problémových 
úloh, diskusia, 
práca s modelmi 
látok 
 

vyučovanie v 
učebni s IT 
Lab. činnosť: 
Vplyv chem.. 
väzby na 
vlastnosti 
látok 
Návrh 
pokusu: 
Rozdielne 
vlastnosti 
kovu olova  a 
nekovu jódu 

 odpoveď 
test 
písomka 
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 Vymenovať typické vlastnosti 
zlúčenín s iónovou väzbou 

 Zdôvodniť vodivosť kovov ako 
dôsledok kovovej väzby 

 Poznať príčiny rozdielnych 
vlastností diamantu a grafitu 

 Periodický systém 
prvkov 

Periodický zákon, PSP, 
PTP 
Postavenie a rozdelenie 
prvkov v PTP 
Periodicita vlastností 
prvkov 
 

 Poznať autora a znenie 
periodického zákona 

 Určiť polohu daného prvku 
použitím PTP 

 Poznať príklady prvkov s nízkou 
a vysokou hodnotou 
elektronegativity 

 Zistiť základné charakteristiky 
atómu z údajov v PTP  

 rozhovor, 
diskusia, 
práca s PSP 

vyučovanie v 
učebni s IT 

Priebežné 
ústne a 
písomné 
Frontálne 
Individuálne 
Súhrnné  

odpoveď 
test 
písomka 

 Chemické reakcie, 
chemické rovnice 

Chemické reakcie, 
chemická rovnica 
Typy chemických reakcií 
Zápis chemických reakcií 
Chemické deje okolo nás 
 

 Poznať príklady chemických 
a fyzikálnych zmien 

 Zapísať rovnicu reakcie na základe 
slovného popisu reakcie 

 Poznať zákon zachovania 
hmotnosti pri chemických 
reakciách 

 Poznať základné typy chemických 
reakcií v anorganickej aj organickej 
chémii 

rozhovor, 
diskusia, 
práca s 
grafmi, 
problémové 
úlohy 

vyučovania v 
učebni s IT 

Priebežné 
ústne a 
písomné 
Frontálne 
Individuálne 
Súhrnné  

odpoveď 
test 
písomka 

 Termochémia Exotermické, 
endotermické reakcie, 
reakčné teplo 
Termochemické rovnice, 
termochemické zákony 
Tepelné javy pri 
rozpúšťaní tuhých látok 
Spaľovacie procesy, 
skleníkový efekt, 
alternatívne zdroje 
energie 

 Vysvetliť rozdiely v zápise 
chemickej rovnice 
a termochemickej rovnice 

 Klasifikovať chemické reakcie na 
základe rôznych zápisov 
termochemickej rovnice na 
exotermické a endotermické 

 určiť hodnotu reakčného tepla 
spätnej reakcie na základe hodnoty 
reakčného tepla priamej reakcie na 
základe 1. termochemického 
zákona,  

 zakresliť a vysvetliť graf zmeny 
energie sústavy počas chemickej 
reakcie,  

rozhovor, 
diskusia, 
práca s 
grafmi, 
problémové 
úlohy 
 

vyučovanie v 
učebni s IT 
Lab. činnosť: 
Dôkaz 
tepelných 
zmien počas 
chemickej 
reakcie 

Priebežné 
ústne a 
písomné 
Frontálne 
Individuálne 
Súhrnné  

odpoveď 
test 
písomka 
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 vypočítať zmenu entalpie reakcie 
(napr. spaľovanie uhľovodíkov) na 
základe väzbových  

 energií reaktantov a produktov,  
 vyjadriť vlastný názor na vplyv 

spaľovacích (energetických) 
procesov na životné prostredie.  

 Vymenovať príklady exotermickej 
a endotermickej reakcie z bežného 
života 

 Chemická kinetika Základy chemickej 
kinetiky 
Rýchlosť chemických 
reakcií 
Faktory ovplyvňujúce 
rýchlosť chemických 
reakcií 
 

 Definovať rýchlosť chemických 
reakcií ako zmenu koncentrácie 
reaktantov alebo produktov za 
časový interval 

 Vymenovať faktory ovplyvňujúce 
rýchlosť chemických reakcií 

 Poznať ako ovplyvní rýchlosť 
chemickej reakcie zmena teploty, 
koncentrácie, pridanie katalyzátora 

 Uviesť príklad chemickej reakcie 
z bežného života (enzýmy) 

rozhovor, 
diskusia, 
práca s 
grafmi, 
problémové 
úlohy 
 

vyučovanie v 
učebni s IT 
Lab. činnosť: 
Vplyv veľkosti 
povrchu 
reaktantov na 
rýchlosť CHR 

Priebežné 
ústne a 
písomné 
Frontálne 
Individuálne 
Súhrnné  

odpoveď 
test 
písomka 

 Chemická 
rovnováha 

Chemická rovnováha, 
rovnovážna konštanta 
Faktory ovplyvňujúce 
chemickú rovnováhu 
 

 Vysvetliť, čo je chemická 
rovnováha a rovnovážna konštanta 

 Zapísať vyjadrenie rovnovážnej 
konštanty pre konkrétnu reakciu; 
vzťah medzi K priamej a spätnej 
reakcie,  

 Vysvetliť význam hodnoty 
rovnovážnej konštanty 

 aplikovať vzťah pre K pri riešení 
úloh typu: výpočet jednej z daných 
veličín – hodnota K,  

 rovnovážne koncentrácie 
reaktantov alebo produktov 

 Vymenovať faktory ovplyvňujúce 
chemickú rovnováhu 

 Poznať ako vplýva zmena faktorov 
na posun chemickej rovnováhy 

rozhovor, 
diskusia, 
riešenie 
problémových 
úloh 
 

 vyučovanie v 
učebni s IT 
Lab. činnosť: 
Posun 
chemickej 
rovnováhy 

Priebežné 
ústne a 
písomné 
Frontálne 
Individuálne 
Súhrnné  

odpoveď 
test 
písomka 

 Protolytické 
reakcie 

Protolytické reakcie 
Bronstedtova teória 
kyselín a zásad 

 Poznať príklady silných kyselín 
 Poznať príklady silných zásad 

rozhovor, 
diskusia, 
riešenie 

 vyučovanie v 
učebni s IT 

Priebežné 
ústne a 
písomné 

odpoveď 
test 
písomka 
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Sila kyselín a zásad 
Autoprotolýza vody 
Neutralizácia 
Hydrolýza solí 

 Napísať chemickú rovnicu 
autoprotolýzy vody vyznačiť ióny 

 Poznať stupnicu pH 
 Rozdeliť roztoky na kyslé, zásadité, 

neutrálne 
 napísať rovnice daných 

protolytických reakcií iónovou 
formou; rovnice reakcie iónov  

 daných solí s vodou (hydrolýza 
solí),  

 priradiť k daným časticiam ich 
konjugovanú kyselinu resp. zásadu,  

 aplikovať vzťah pre iónový súčin 
vody; vzťah pre výpočet pH 
roztokov; prepočet pH a pOH,  
vzťah pre výpočet disociačnej 
konštanty danej kyseliny a zásady, 
ak sú známe rovnovážne 
koncentrácie častíc v roztoku,  

 aplikovať význam indikátorov v 
bežnom živote,  

 aplikovať znalosti o acidobázických 
vlastnostiach častíc a o hydrolýze 
solí pri určovaní kyslosti, 
zásaditosti alebo neutrality 
roztokov solí,  

 poznať vplyv silných kyselín a zásad 
na ľudský organizmus,  

 napísať chemickú rovnicu 
neutralizácie,  

 poznať príklad praktického využitia 
neutralizácie (napr. pri poskytnutí 
prvej pomoci),  

 poznať  spôsoby prípravy solí,  
 poznať príklady konkrétnych solí, 

ktoré hydrolyzujú za vzniku 
kyslého, neutrálneho a zásaditého 
roztoku,  

 dodržiavať zásady bezpečnosti 
práce s kyselinami a zásadami.  

problémových 
úloh, práca s 
MFCHT 
 

Lab. činnosť: 
Stanovenie 
kyslosti octu 

Frontálne 
Individuálne 
Súhrnné  



ČLOVEK A PRÍRODA 

55 

 

 Poznať príklady praktického 
použitia neutralizácie 

 Redoxné reakcie Oxidácia, redukcia 
Elektrochemický rad 
napätia kovov 
Redoxné vlastnosti 
zlúčenín 
Elektrolýza 
Galvanické články, 
akumulátory 

 Určiť oxidačné čísla atómov prvkov, 
ktorých oxidačné čísla sa 
v priebehu chemickej reakcie 
menia 

 Vysvetliť na príklade oxidáciu 
a redukciu látky 

 Chápať význam oxidovadla 
a redukovadla 

 na základe usporiadania prvkov v 
rade napätia kovov, rozdeliť kovy 
na ušľachtilé a neušľachtilé,  

 Poznať princíp elektrolýzy tavenín 
a roztokov 

 Poznať priemyselné využitie 
elektrolýzy 

 Poznať podstatu korózie a spôsob 
ochrany kovov proti nej 

 Vedieť vyčísľovať koeficienty v 
redoxných reakciách 

 vedieť akú úlohu má oxidácia v 
ľudskom organizme,  

 poznať príklady redoxných reakcií 
prebiehajúcich v prírode.  

 

rozhovor, 
diskusia, 
práca so  
schémami, 
riešenie 
problémových 
úloh 
 

 vyučovanie v 
učebni s IT 
Návrh 
experiment: 
Pomedenie 
železného 
klinca  
 

Priebežné 
ústne a 
písomné 
Frontálne 
Individuálne 
Súhrnné  

odpoveď 
test 
písomka 

 Zrážacie reakcie  
Zrážacie reakcie  
Využitie reakcií 
 

 Vysvetliť pojem zrazenina 
 Poznať iónový zápis zrážacej 

reakcie 
 Vymenovať príklady zrážacej 

reakcie 
 Poznať príklady využitia zrážacích 

reakcií v praxi 

rozhovor, 
diskusia, 
práca so  
schémami, 
riešenie 
problémových 
úloh 

vyučovanie v 
učebni s IT,  
 

Priebežné 
ústne a 
písomné 
Frontálne 
Individuálne 
Súhrnné  

odpoveď 
test 
písomka 

 Komplexotvorné 
reakcie 

Komplexotvorné reakcie 
Názvoslovie 
komplexných zlúčenín 
 
 
 
 

 Vysvetliť pojem komplexná 
zlúčenina 

 Vymenovať príklady 
komplexotvorných reakcií 

 Vedieť utvoriť názov aj vzorec 
komplexnej zlúčeniny 

 rozhovor, 
diskusia, 
práca so  
schémami, 
riešenie 
problémových 
úloh 

vyučovanie v 
učebni s IT,  
 

Priebežné 
ústne a 
písomné 
Frontálne 
Individuálne 
Súhrnné  

odpoveď 
test 
písomka 
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2. Anorganická 
chémia 

 s prvky a vodík Vodík 
Alkalické kovy 
s2 prvky 
Biogénne prvok 
Malta 
Vodný kameň 
Tvrdosť vody 

 
 Poznať  názvy a značky prvkov 1. 

a 2. skupiny PSP (orientácia v PT) 
 Uviesť výskyt prvkov 1. a 2. skupiny 

v prírode 
 Poznať základné vlastnosti vodíka  

a z nich vyplývajúce využitie vodíka 
 Poznať spôsoby prípravy vodíka – 

zápis chem. rovnicou, popis 
priebehu chemickej reakcie 

 Poznať základné vlastnosti prvkov 
1. A 2. skupiny, ich zlúčenín, ich 
výskyt v prírode, použitie a 
základné reakcie 

 Porovnať rozpustnosť CaCO3 
a Ca(HCO3)2 vo vode (v spojitosti 
s krasovýni javmi) 

 Vysvetliť rozdiel medzi trvalou 
a prechodnou tvrdosťou vody, 
odstraňovanie tvrdosti vody 
(reakcia so sódou, var), 
odstraňovanie vodného kameňa 

 Poznať význam a vplyv iónov Na+, 
K+, Ca2+, Mg2+ Na ľudský 
organizmus, minerálne vody 

 Vysvetliť použitie NaCl ako 
konzervačnej látky 

rozhovor, 
diskusia, 
práca s 
modelmi 
látok 
 
 

vyučovanie v 
učebni s IT 
Lab. činnosť: 
Dôkaz katiónov 
s1 a s2 kovov 
plameňovou 
skúškou 

Priebežné 
ústne a 
písomné 
Frontálne 
Individuálne 
Súhrnné  

odpoveď 
test 
písomka 

 p prvky 13. a 14. skupina PSP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Poznať výskyt, využitie, prvkov 13. 
A 14.skupiny  a ich zlúčenín 
v prírode  

 Vedieť, že Si a Al majú po 
O najväčšie zastúpenie v zemskej 
kôre 

 Zaradiť C medzi biogénne prvky 
 Poznať pôsobenie oxidov uhlíka na 

živé organizmy, životné prostredie 
 Poznať zlúčeniny prvkov, ich 

význam, použitie, vplyv na ŽP 
 Porovnať a vysvetliť základné 

vlastnosti tuhy a diamantu 
 

rozhovor, 
diskusia, 
riešenie 
problémových 
úloh, práca s 
modelmi 
látok 
vyučovanie v 
učebni s IT 
Lab. činnosť:  

 Príprava CO2 
rozkladom 
CaCO3 
 

vyučovanie v 
učebni s IT 
Lab. činnosť:  

 Príprava CO2 
rozkladom 
CaCO3 
 
Návrh pokusu: 
Príprava a 
vlastnosti NH3 

 
Príprava a 
vlastnosti O2 
 

Priebežné 
ústne a 
písomné 
Frontálne 
Individuálne 
Súhrnné  

odpoveď 
test 
písomka 
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15. skupina PSP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16. skupina PSP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17. a 18. skupina PSP 

 Poznať výskyt  N, P ich zlúčeniny 
v prírod ( liadky, fosforečnany) 

 Zaradiť  N, P medzi biogénne prvky 
 Poznať skupenský stav dusíka, 

fosforu za štandardných 
podmienok 

 Uviesť vlastnosti zlúčenín 
uvedených prvkov, vplyv na ŹP, 
využitie 
 

 Poznať výskyt  O, S a  ich zlúčeniny 
v prírode, vlastnosti, použitie, 
význam 

 Zaradiť O, S medzi biogénne prvky 
 Poznať význam O a vody pre ľudský 

organizmus. Anomálne vlastnosti 
vody. 

 Vysvetliť kyslé a oxidačné vlastnosti 
H2SO4 a napísať chemickú rovnicu 
jej reakcie s vodou, kovmi. 

 Vysvetliť ekologické problémy 
súvisiace s ozónovou vrstvou 
Zeme, kyslými dažďami (oxidy síry) 

 Vysvetliť prítomnosť kyslíka ako 
nevyhnutnú podmienku horenia 
a vznik rôznych produktov ( CO, 
CO2) v závislosti od množstva 
reagujúceho kyslíka a negatívny 
vplyv vznikajúcich produktov na 
ľudské zdravie 
 

 Poznať výskyt  halogénov a ich 
zlúčeniny v prírode, vlastnosti 
použitie, význam 

 Zaradiť  F,Cl,I medzi biogénne 
prvky  

 Opísať základný princíp 
priemyselnej výroby chlóru 

 Odôvodniť malú reaktivitu 
vzácnych plynov na základe ich 
elektrónovej konfigurácie 

Dôkazy 
halogenidov 
roztokom 
AgNO3 
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 Poznať využitie argónu (inertná 
atmosféra, žiarovky, výplň okien) 
a vzácnych plynov vo výbojových 
trubiciach 

 Poznať rádioaktivitu radónu ako 
rizikový faktor pre prostredie 

 d prvky Korózia 
Hrdza 
Oceľ 
Liatina 
Zliatina 
Amalgám 
Pasivácia kovov 

 Vysvetliť základný princíp výroby 
železa a ocele a ich využitie 
(redukcia Fe2O3 uhlíkom) 

 Poznať základné vlastnosti Cu, Zn, 
Cr, Mn, Fe, Ag, Au, Pt, Hg  

 Poznať zloženie zliatin bronz, 
mosadz, spájka a ich využitie 

 Vysvetliť základnú funkciu 
hemoglobínu v ľudskom org. 

rozhovor, 
diskusia, 
problémové 
úlohy, práca s 
modelmi 
látok 
 

vyučovanie v 
učebni s IT 
Lab. činnosť:  
Komplexné 
zlúčeniny 
železa 

Priebežné 
ústne a 
písomné 
Frontálne 
Individuálne 
Súhrnné  

odpoveď 
test 
písomka 

3. Organická 
chémia 
  
 

 Charakteristika, 
rozdelenie 
organických látok 

 Izoméria 
 Názvoslovie 

organických 
zlúčenín 

Organická chémia 
Organická zlúčenina 
Štruktúra organických 
zlúčenín 
Izoméria (konštitučná, 
priestorová – cis, trans, 
stereoizoméria) 
Acyklický – priamy, 
rozvetvený reťazec 
Cyklický reťazec 
Uhľovodík, uhľovodíkový 
zvyšok, 
Nasýtený a nenasýtený 
uhľovodík 
Empirický 
(stechiometrický), 
sumárny (molekulový), 
konštitučný (štruktúrny), 
zjednodušený 
konštitučný vzorec 
Jednoduchá väzba, 
násobná väzba: dvojitá, 
trojitá 
Väzbovosť 
Hybridizácia (sp3, sp2, sp) 

 Vedieť napísať schému prípravy 
močoviny z tiokyanatanu 
amónneho. 

 poznať príčinu existencie veľkého 
počtu zlúčenín uhlíka ( schopnosť 
reťazenia) 

 určiť väzbovosť atómov C, H, S, O, 
N a halogénov v molekulách 
organických zlúčenín 

 zaradiť danú organickú zlúčeninu 
na základe jej molekulového, resp. 
konštitučného vzorca medzi 
uhľovodíky a deriváty uhľovodíkov,  
alkány, alkény, alkadiény, alkíny, 
arény, nasýtené a nenasýtené, 
zlúčeniny s acyklickým a cyklickým 
reťazcom, zlúčeniny obsahujúce 
heteroatóm 

 uviesť jednoduché príklady 
(štruktúrnym vzorcom) 
konštitučných a cis – trans 
izomérov  

 napísať vzorce všetkých 
konštitučných iozomérov alkánu, 
alkénu, cykloalkánu s daným 
molekulovým vzorcom (C3 – C4) 

rozhovhor, 
diskusia, 
problémové 
úlohy, práca s 
modelmi 
zlúčenín 
 
 

vyučovanie v 
učebni s IT 
Lab. činnosť: 

 Dôkaz 
prítomnosti C a 
H v 
organických 
zlúčeninách 
 
Práca s 
modelmi 
organických 
zlúčenín 

Priebežné 
ústne a 
písomné 
Frontálne 
Individuálne 
Súhrnné  

odpoveď 
test 
písomka 
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Efekty: indukčný, 
mezomérny 
Reakčná schéma, 
mechanizmus reakcie 
Adičná, eliminačná, 
substitučná reakcia 
Polárna a nepolárna 
molekula 
Činidlo, radikál, 
nukleofil, elektrofil 
 
 
 

 určiť na základe reakčnej schémy 
alebo rovnice, či sa jedná o adičnú, 
eliminačnú alebo substitučnú 
reakciu 

 poznať vzorce a triviálne názvy 
zlúčenín 

 poznať vzorec a názov alkylových 
skupín: metal- , etyl- , propyl- , 
butyl- , izopropyl- , vinyl- 

 uviesť príklady alkánov, 
cykloalkánov, alkénov, alkadiénov, 
alkínov ( vzorce, názvy) 

 Alifatické 
uhľovodíky 

Alkány 
Alkény 
Alkíny 
Arény 
Heteroatómkarcinogén 
homologický rad 
homologický vzorec 
alkyl 
cykloalkyl 
hydrogenácia, 
dehydrogenácia 
fosílna surovina 
zemný plyn 
odorizácia zemného 
plynu 
ropa 
frakčná destilácia 
benzín, oktánové číslo 
benzínu 
nafta 
mazut 
asfalt 
petrochémia 
uhlie 

 poznať skupenstvo alifatických 
uhľovodíkov  

 porovnať dĺžku, pevnosť 
jednoduchej, dvojitej a trojitej 
väzby 

 poznať typy reakcií 
charakteristických pre alkány , 
alkény a alkíny a uviesť  príklad 
chemickou rovnicou 

 aplikovať princípy priebehu SR a AE 
reakcií a efektov (Markovnikovov 
pravidlo) pri určovaní priebehu 
reakcií 

 navrhnúť dôkaz násobnej väzby 
 vymenovať uhľovodíky, ktoré sa 

používajú ako zdroje energie a 
príklady ich konkrétneho využitia 
(metán, propán, bután) 

 charakterizovať zemný plyn, ropu 
 porovnať fosílne palivá z hľadiska 

ich vyčerpateľnosti, ekologických 
dôsledkov ich ťažby, spracovania 
a využitia, obsahu škodlivých 
prímesí   

rozhovor, 
diskusia, 
problémové 
úlohy, práca s 
modelmi org. 
zlúčenín 
 

 vyučovanie v 
učebni s IT 
Lab. činnosť: 
Návrh pokusu: 
Príprava eténu 
a jeho dôkaz 

Priebežné 
ústne a 
písomné 
Frontálne 
Individuálne 
Súhrnné  

odpoveď 
test 
písomka 

 Aromatické 
uhľovodíky 

arén (aromatický 
uhľovodík) 
konjugovaný system 
násobných väzieb 

 poznať vzorce a triviálne názvy: 
benzén, styrén, naftalén, toluén 

 poznať vzorec a názov skupiny 
fenyl- 

rozhovor, 
diskusia, 
problémové 

vyučovanie v 
učebni s IT 

Priebežné 
ústne a 
písomné 
Frontálne 

odpoveď 
test 
písomka 
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delokalizačná energia  utvoriť názov a napísať vzorec 
arénov odvodených od benzénu  

 vysvetliť podstatu aromatického 
charakteru arénov 

 vedieť, že pre arény sú typické 
substitučné elektrofilné reakcie 

 aplikovať vplyv prvého 
substituenta pri orientácii na 
benzénovom jadre počas SE 

 poznať negatívny vplyv benzénu 
a jeho derivátov na zdravie 

úlohy, práca s 
modelmi  

Individuálne 
Súhrnné  

 Deriváty  
uhľovodíkov: 

 Halogénderiváty 
 Dusíkaté deriváty 
 Kyslíkaté deriváty 

Halogénderiváty 
hydroxyderiváty 
alkoholy 
jednosýtny a viacsýtny 
alkohol 
fenoly 
lieh 
étery 
karbonylové zlúčeniny 
aldehydy 
ketóny 
nitroderiváty 
amíny 
PVC 
Teflón 
Insekticíd 
Freóny  
Karboxylová kyselina 
Soľ karboxylovej kyseliny 
Halogenid karboxylovej 
kyseliny 
Ester karboxylovej 
kyseliny 
Anhydrid karboxylovej 
kyseliny 
Amid kyrboxylovej 
kyseliny 
 
 

 Vymenovať skupiny derivátov 
uhľovodíkov podľa funkčnej 
skupiny a uviesť príklady zlúčenín 
z jednotlivých skupín derivátov 
uhľovodíkov 

 Poznať väzbovosť S, O, N 
a halogénov 

 Poznať charakteristické skupiny 
derivátov uhľovodíkov (F-, Cl-, Br-, 
I-, -OH, -NO2, -NH2, -O-, -CO-, -CHO-
, -COOH) a spôsob tvorenia ich 
názvov 

 Zaradiť danú zlúčeninu (podľa 
názvu alebo vzorca)do jednotlivých 
skupín derivátov  

 Poznať najdôležitejšie triviálne 
názvy a vzorce derivátov 
uhľovodíkov: chloroform, 
jodoform, vinylchlorid, anilín, 
atylénglykol, glycerol, fenol, 
formaldehyd, acetaldehyd, acetón, 
kyselina mravčia, octová, 
šťaveľová, benzoová 

 Utvoriť názov a napísať vzorec 
derivátov odvodených od benzénu 
a alkánov C1 – C10 s maximálne 
jednou funkčnou skupinou 
uvedenou vyššie 

 Poznať polárny charakter väzby C-
heteroatóm a vyznačiť čiastkové 

rozhovor, 
diskusia, 
problémové 
úlohy, práca s 
modelmi 
 
 
 

vyučovanie v 
učebni s IT 
Lab. činnosť: 
Návrh 
pokusu:Rozlíše
nie etanolu a 
metanolu 
 
Oxidoredukčné 
vlastnosti 
acetaldehydu a 
acetone 
 
Separácia 
kyseliny 
mravčej z listov 
pŕhľavy 
 
Prípravy 
esterov 
karboxylových 
kyselín 
 

Priebežné 
ústne a 
písomné 
Frontálne 
Individuálne 
Súhrnné  

odpoveď 
test 
písomka 
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Halogénkarboxylové 
kyseliny 
Aminokyseliny 
Hydroxykyseliny 
Oxokyseliny 

náboje na atómoch väzby C-
heteroatóm 

 Posúdiť vplyv funkčnej skupiny na 
fyzikálne a chemické vlastnosti a 
reaktivitu derivátu ( mezomérny 
efekt) 

 Poznať typy reakcií 
charakteristických pre 
halogénderiváty – SN a E 

 Napísať reakčnú schému reakcie 
brómetánu s NaOH (SN aj 
eliminačný produkt) 

 Aplikovať poznatky o priebehu 
polymerizačných reakcií pri zápise 
polymerizácie eténu, propénu, 
styrénu a vzniku syntetických 
kaučukov. 

 Chápať, že oxidáciou primárnych 
alkoholov vznikajú aldehydy a ďalej 
karboxylové kyseliny, oxidáciou 
sekundárnych alkoholov vznikajú 
ketóny aj opačné redukčné procesy 

 Napísať reakčnú schému oxidácie 
etanolu na acetaldehyd a kyselinu 
etánovú 

 Porovnať acidobázické vlastnosti 
alkoholov a fenolov. 

 Vedieť, že freóny a mnohé 
insekticídy majú charakter 
halogénderivátov 

 Porovnať rozpustnosť etanolu vo 
vode, najmä s prihliadnutím na 
skúsenosť z bežného života 

 Poznať využitie chloroformu, CCl4, 
metanolu, glycerolu, etylénglykolu, 
formaldehydu, acetónu a ich 
účinok na ľudský organizmus 
a nebezpečenstvo pri manipulácii 
s nimi (toxicita, horľavosť, 
výbušnosť) 
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 Vysvetliť základný princíp výroby 
etanolu (aj chemické reakcie), jeho 
využitie (rozpúšťadlo, výroba octu, 
chemická výroba, dezinfekcia, 
potravinárstvo) a jeho účinky na 
ľudský organizmus 

 Poznať typické reakcie aldehydov a 
ketónov 

 Vyhľadať v molecule karbonylových 
zlúčenín reakčné centrá pre reakciu 
s elektrofilnými a nukleofilnými 
činidlami 

 Aplikovať všeobecný model 
priebehu AdNu na konkrétnych 
reakciách, vznik poloacetálov 

 Poznať oxidačno-redukčné reakcie 
aldehydov a ketónov 

 Poznať využitie karboxylových 
kyselín (octová, benzoová) 

 Poznať význam derivátov 
karboxylových kyselín pre stavbu 
lipidov a bielkovín 

 Poznať využitie freónov, posúdiť 
vplyv ich chemického pôsobenia na 
ozónovú vrstvu a z toho 
vyplývajúce dôsledky pre životné 
prostredie   

 Aplikovať princíp preiebehu 
eserifikačných reakcií, napísať 
rovnice konkrétnych reakcií. 

 Vysvetliť amfotérne vlastnosti 
AMK, peptidová väzba. 

Biolátky 
v živých 
organizmoch:  
 
 
 
 
 

 Lipidy 
 

Lipidy 
Jednoduché lipidy 
Tuky  
Oleje 
Vosky 
Stužovanie tukov 
Zmydeľňovanie tukov, 
mydlá 

 Charakterizovať lipidy z hľadiska 
výskytu, štruktúry, vlastností, 
významu a zastúpenia vo výžive 
človeka 

 Charakterizovať výskyt 
cholesterolu v potravinách 
a vysvetliť jeho význam pre 
organizmus 

 rozhovor, 
diskusia, 
problémové 
úlohy 
  

vyučovanie v 
učebni s IT 
Lab. činnosť: 
Príprava a 
vlastnosti 
mydla 
 

Priebežné 
ústne a 
písomné 
Frontálne 
Individuálne 
Súhrnné  

odpoveď 
test 
písomka 



ČLOVEK A PRÍRODA 

63 

 

 
 
  

Zložené lipidy, 
fosfolipidy, glykolipidy, 
hydrofóbne vlastnosti 
Cholesterol – LDL, HDL 
Lipémia, ω-3-
mast.kyseliny 

 Porovnať oleje a tuky z hľadiska 
štruktúry ( obsah mastných kyselín) 
a z hľadiska ich významu pre 
organizmus (zdravá výživa, obezita) 

 Poznať vosky z hľadiska výskytu 
a významu 

 Charakterizovať výskyt, význam 
a zloženie glykolipidov 
a fosfolipidov 

 Porovnať význam LDL a HDL pre 
človeka 

 Sacharidy Sacharidy, jednoduché 
sacharidy, mono-, oligo- 
a polysacharidy 
Aldózy, ketózy, tri-, pent- 
a hexózy 
Glyceraldehyd, 
dihydroxyacetón 
Chiralita, chirálne 
centrum, D- a L- formy, 
optická izoméria 
Ribóza, deoxyribóza, 
glukóza, fruktóza, 
sacharóza, laktóza 
Škrob, glykogén, celulóza 
Energetická hodnota 
sacharózy, glykémia 

 Charakterizovať pojem sacharidy 
z hľadiska významu, výskytu 
a pôvodu 

 Napísať všeobecnú chemickú 
schému fotosyntézy 

 Charakterizovať sacharidy podľa 
ich vlastností, štruktúry, zloženia 
a klasifikácie 

 Vysvetliť obsah pojmov chiralita, 
chirálne centrum, optická izoméria 

 Vedieť určiť chirálny uhlík vo vzorci 
sacharidu 

 Poznať názvy a vzorce základných 
sacharidov 

 Poznať vznik cyklických štruktúr 
sacharidov,vedieť vysvetliť. 

 Porovnať oxidoredukčné vlastnosti 
sacharidov. 

 Vysvetliť vznik alkoholov a kyselín 
zo sacharidov ( všeobecne opísať 
princíp) 

 Popísať základné vlastnosti D-
glukózy a D-fruktózy z hľadiska 
významnosti pre výživu človeka 

 Zaradiť sacharózu a laktózu 
z hľadiska zloženia 
a charakterizovať ich z hľadiska 
významnosti pre výživu človeka 

 Poznať negatívny účinok 
nadmerného príjmu  

rozhovor, 
diskusia, 
problémové 
úlohy 
 
  

vyučovanie v 
učebni s IT 
Lab. činnosť: 
Kvalitatívne 
odlíšenie 
disacharidov 
 

Priebežné 
ústne a 
písomné 
Frontálne 
Individuálne 
Súhrnné  

odpoveď 
test 
písomka 
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 sacharózy pre človeka 
 Uviesť rôzne potravinové zdroje 

sacharózy a porovnať ich vplyv na 
zmenu glykémie 

 Poznať orientačné zastúpenie 
sacharidov v mede 

 Charakterizovať škrob, glykogen, 
celulózu 

 Bielkoviny Bielkoviny (proteíny) 
Biologická funkcia 
Aminokyselina, alanín, 
glycín, peptidová väzba, 
biuretova reakcia 
Primárna, sekundárna, 
terciárna a kvartérna 
štruktúra 
Fibrilárne, globulárne 
bielkoviny, denaturácia 
Hém, hemoglobín 
Lipoproteíny, 
glykoproteíny, 
fosfoproteíny, 
hemoproteíny, 
myoglobín 
Enzýmy, protilátky, 
energetická hodnota 
bielkovín 

 Poznať bielkoviny ako prírodné 
makromolekulové látky 
vybudované z α - AMK 

 Charakterizovať bielkoviny 
z hľadiska výskytu, významu 
a pôvodu 

 Charakterizovať bielkoviny 
z hľadiska ich klasifikácie, zloženia 
a vlastností 

 Vymenovať esenciálne 
aminokyseliny a potravinové zdroje 
s ich najvhodnejším zastúpením 

 Charakterizovať primárnu, 
sekundárnu, terciárnu a kvartérnu 
štruktúru bielkovín a jej význam pri 
denaturácii a zmene biologických 
funkcií bielkovín vplyvom 
bielkovinových jedov, teploty apod. 

 Opísať process denaturácie 
bielkovín. 

 Napísať rovnicu reakcie vzniku 
biuretu zahrievaním močoviny 

 Poznať štruktúru peptidovej väzby 
 Napísať rovnicu reakcie vzniku 

dipeptidu a tripeptidu z daných 
vzorcov AMK  

rozhovor, 
diskusia, 
problémové 
úlohy 
  

vyučovanie v 
učebni s IT 
Lab. činnosť: 
Dôkaz 
peptidovej 
väzby v 
zlúčeninách 
 

Priebežné 
ústne a 
písomné 
Frontálne 
Individuálne 
Súhrnné  

odpoveď 
test 
písomka 

 Nukleové kyseliny Nukleové kyseliny 
Genetická informácia 
Adenín, guanín, cytozín, 
uracil, tymín 
Nukleotid 
DNA, RNA 
Makroergická väzba 

 Charakterizovať nukleové kyseliny 
z hľadiska výskytu a významu 

 Charakterizovať nukleové kyseliny 
z hľadiska ich klasifikácie a zloženia 

 Opísať zložky nukleotidov a väzby 
medzi nimi. 

rozhovor, 
diskusia, 
problémové 
úlohy, práca s 
modelmi DNA, 
RNA, práca s 

vyučovanie v 
učebni s IT 
Lab. činnosť:  
Izolácia DNA 
Hydrolýza 
RNA 
 

Priebežné 
ústne a 
písomné 
Frontálne 
Individuálne 
Súhrnné  

odpoveď 
test 
písomka 
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Mediátorová, 
transferová, ribozómová 
RNA 
Komplementarita, 
kodón, antikodón 
Polynukleotidový reťazec 
ATP 
Proteosyntéza 

 Vysvetliť dôležitosť ATP a poznať 
makroergickú väzbu 

 Porovnať stavbu DNA a RNA 
 Charakterizovať mediátorovú, 

transferovú a ribozómovú RNA 
z hľadiska ich funkcie a výskytu 
v bunke 

 Vysvetliť význam pojmu 
komplementarita na príklade DNA 

 Opísať a charakterizovať hlavné 
fázy proteosyntézy 

 Opísať význam adenozínového 
nukleozidu pre tvorbu ATP, 
zloženie ATP, jej význam ako 
peipmárneho zdroja energie v 
bunke 

odborným 
textom 
 

 

 Vitamíny Vitamín 
Hypovitaminóza, 
hypervitaminóza 
Retinol, kalciferoly, 
tokoferoly, tiamín, 
riboflavín, niacín, 
pyridoxín, kys. 
pantoténová, listová, 
biotín, kys. L-askorbová,  
Skorbut, antioxidanty 
FAD, NADH 

 Poznať vitamíny ako esenciálne 
látky z hľadiska významu a zloženia 
a rozpustnosti v tukoch a vo vode 

 Charakterizovať retinol, kalciferoly, 
tokoferoly z hľadiska výskytu, 
významu a funkcie v ľudskom 
organizme 

 Uviesť možné dôsledky vystavenia 
organizmu hypervitaminóze 

 a hypovitaminóze vitamínov 
rozpustných v tukoch 

 Uviesť hlavné potravinové zdroje 
retinolu, kalciferolov, 

 Charakterizovať tiamín, riboflavín, 
niacín, pyridoxín, kys. pantoténovú, 
kys. listovú, biotín a kys. L-
askorbovú z hľadiska výskytu, 
významu a funkcie v ľudskom 
organizme 

 Uviesť možné dôsledky vystavenia 
organizmu hypovitaminóze 
vitamínov rozpustných vo vode 

 Uviesť hlavné potravinové zdroje 
tiamínu, riboflavínu, niacínu, 

rozhovor, 
diskusia, 
problémové 
úlohy 

vyučovanie v 
učebni s IT 

Priebežné 
ústne a 
písomné 
Frontálne 
Individuálne 
Súhrnné  

odpoveď 
test 
písomka 
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pyridoxínu,  kys. pantoténovej, kys. 
listovej, biotínu a kys. L-askorbovej 

 Vysvetliť úlohu antioxidantov v 
strave 

 Enzýmy Enzým, biokatalyzátor 
Aktivačná energia, 
enzým-substrátový 
komplex 
Aktívne miesto, 
koenzým, apoenzým 
Špecifický katalytický 
účinok, inhibícia 
kompetitívna 
a nekompetitívna 
α-amyláza, pepsín, 
tripsín 

 Charakterizovať pojem enzým 
z hľadiska všeobecných vlastností, 
výskytu a významu 

 Definovať pojmy aktívne miesto 
enzyme, funkčná a substrátová 
špecifickosť enzyme 

 Klasifikovať enzýmy podľa typu 
katalyzovanej reakcie 

 vysvetliť vplyv enzýmu na priebeh 
reakcie 

 charakterizovať faktory 
ovplyvňujúce rýchlosť enzýmovej 
reakcie 

 porovnať kompetitívnu 
a nekompetitívnu inhibíciu a uviesť 
príklad 

rozhovor, 
diskusia, 
problémové 
úlohy, práca s 
grafmi 
 

vyučovanie v 
učebni s IT 
Lab. činnosť:  
Rozklad 
močoviny 
sójovou 
múčkou 

Priebežné 
ústne a 
písomné 
Frontálne 
Individuálne 
Súhrnné  

odpoveď 
test 
písomka 

4. Biochémia  Chemické zloženie 
a znaky živých 
sústav 

 Metabolizmus  

Chemické deje v živých 
sústavách 
Vznik energie v živých 
organizmoch 
Krebsov cyklus 
Dýchací reťazec 
Metabolizmus 
sacharidov 
Metabolizmus lipidov 
Metabolizmus bielkovín 

 Charakterizovať chemické zloženie 
a deje v živých sústavách 

 Poznať význam katabolických, 
anabolických a amfibolických dejov 
v živých sústavách 

 Charakterizovať exergonické a 
endergonické deje 

 Poznať  umiestnenie a význam 
dýchacieho reťazca pre bunku 

 Poznať význam dýchacieho reťazca 
pre udržanie telesnej teploty 

 Poznať umiestnenie citrátového 
cyklu v bunke 

 Podľa predloženej schémy vysvetliť 
význam oxidačno – redukčných 
reakcií citrátového cyklu 

 Poznaľ vzťah medzi citrátovým 
cyklom a dýchacím reťazcom 

 Poznať umiestnenie glykolýzy v 
bunkevysvetliť význam glykolýzy po 

 rozhovor, 
diskusia, 
problémové 
úlohy, práca so 
schémami 

vyučovanie v 
učebni s IT 

Priebežné 
ústne a 
písomné 
Frontálne 
Individuálne 
Súhrnné  

odpoveď 
test 
písomka 
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vznik kyseliny pyrohroznovej podľa 
predloženej schémy 

 Vysvetliť podstatu alkoholového 
kvasenia 

 Poznať vzťah glykolýzy, citrátového 
cyklu, dýchacieho reťazca 

 Poznať význan svetelnej časti 
fotosyntézy pre fixáciu CO2 a jej 
význam pre ratlinnú ríšu 

 Vysvetliť β oxidáciu mastných 
kyselín a jej prepojenie s 
citrátovým cyklom 

 Charakterizovať metabolizmus 
sacharidov, lipidov a bielkovín 

 Uviesť význam týchto dejov pre 
človeka a prepojenie s biológiou 
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FYZIKA    4 – ROČNÁ  FORMA ŠTÚDIA  

 

1. CHARAKTERISTIKA  PREDMETU  

Výučba fyziky sa spolu s biológiou a chémiou podieľa na rozvíjaní prírodovednej gramotnosti žiaka tak, aby využíval nadobudnuté vedomosti, bol schopný klásť 
otázky a na základe dôkazov vyvodzoval závery, ktoré vedú k porozumeniu obsahu výučby prírodných vied.  

Obsah výučby fyziky je postavený na overenej konštruktivistickej pedagogickej teórii, ktorá kladie pri budovaní fyzikálnych poznatkov dôraz na vlastnú žiacku 
skúsenosť s fyzikálnymi javmi a objektmi. Umožňujú to žiacke pokusy, reálne demonštrácie, priame merania a ich spracovanie. Postupne sa žiak vedie k formalizácii 
poznávaného obsahu, prípadne k matematickým vzťahom a k zovšeobecneniam v podobe teoretických pojmov.  

Prostredníctvom tvorby vybraných fyzikálnych (často aj prírodovedných) pojmov sa rozvíjajú žiacke bádateľské spôsobilosti, najmä pozorovať, merať, 
experimentovať, spracovať namerané údaje tabelárnou a grafickou formou. Súčasťou týchto spôsobilostí sú aj manuálne a technické zručnosti žiaka, schopnosť formulovať 
hypotézy, tvoriť závery a zovšeobecnenia, interpretovať údaje a opísať ich vzájomné vzťahy.  

Proces fyzikálneho vzdelávania uprednostňuje metódy a formy, ktoré sa podobajú prirodzenému postupu vedeckého poznávania. Vzhľadom na vek žiakov je to 
najmä už spomenutý empirický postup, pre ktorý je charakteristické riešenie problémov experimentálnou metódou aj s využitím informačno-komunikačných prostriedkov. 
Aktívna účasť žiaka sa zabezpečuje najmä riešením problémov a prácou v skupinách.  

Žiak prostredníctvom fyzikálneho vzdelávania získa vedomosti potrebné aj k osobným rozhodnutiam v občianskych a kultúrnych záležitostiach, ktoré súvisia s 
lokálnymi aj globálnymi problémami ako sú zdravie, životné prostredie, technický pokrok a podobne. Rovnako dôležité je, aby pochopil kultúrne, spoločenské a historické 
vplyvy na rozvoj vedy a techniky.  
 
2. CIELE PREDMETU  

A. SVET/PRÍRODOVEDNÉ  POZNATKY A MYŠLIENKY 
Žiaci  
 opíšu spôsoby, ktorými prírodné vedy pracujú 
 vyhodnotia zisky a nedostatky aplikácií vedy 
 diskutujú na tému etických a morálnych otázok vyplývajúcich z aplikácie vedy 
 diskutujú o tom, ako je štúdium vedy podmienené kultúrnymi vplyvmi 
 chápu, ako rôzne prírodovedné disciplíny vzájomne súvisia a ako súvisia s inými predmetmi 
 považujú vedu za aktivitu spolupráce 
 demonštrujú znalosť vedeckých faktov, definícií, zákonov, teórií, modelov 
 demonštrujú schopnosť používať vhodnú terminológiu, vrátane použitia symbolov.  

 
B. KOMUNIKÁCIA  
Žiaci vyjadrujú myšlienky, argumenty, praktické skúsenosti z pozorovania 
 použitím vhodného slovníka a jazyka 
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 použitím grafov a tabuliek 
 použitím vhodného formátu laboratórneho protokolu 
 použitím digitálnych technológií (určených školským vzdelávacím programom).  

 

C. PRÍRODOVEDNĚ  BÁDANIE/VYKONÁVANIE  EXPERIMENTOV 
Žiaci  
 formulujú problém vo forme otázky, ktorá môže byť zodpovedaná experimentom 
 formulujú hypotézu 
 testujú hypotézu v podmienkach riadenia jednej nezávisle premennej veličiny 
 plánujú experiment 
 naznačia záver konzistentný s realizovaným experimentom, komentujú chyby merania 
 vyhodnotia celkový experiment vrátane použitých postupov 
 postupujú podľa slovných i písaných inštrukcií 
 vyberú a bezpečne použijú experimentálnu zostavu, materiál, techniku vhodnú na meranie 
 vykonajú experiment bezpečne, zaznamenajú údaje z pozorovania a merania 
 použijú vhodné nástroje a techniku na zber dát 
 spolupracujú v skupine rovesníkov zostavenej učiteľom.  

 
D. SPRACOVANIE DÁT  
Žiaci  
 riešia úlohy s úplne definovaným problémom, ako aj úlohy s neúplne definovaným problémom a neúplne definované úlohy 
 organizujú, prezentujú a vyhodnocujú dáta rôznymi spôsobmi 
 transformujú dáta prezentované jednou formou do inej formy vrátane matematických výpočtov, grafov, tabuliek 
 identifikujú trendy v dátach 
 vytvárajú predpovede založené na dátach 
 naznačujú závery založené na dátach 
 odhadujú dáta na základe vlastnej skúsenosti 
 použijú poznatky na vysvetlenie záverov.  

 

3. ŠTRUKTÚRA KOMPETENCIÍ ROZVÍJANÝCH VYUČOVANÍM FYZIKY  
 

Poznávacia 
(kognitívna) Komunikačná Interpersonálna Intrapersonálna 

Používať kognitívne operácie. Tvoriť, prijať a spracovať informácie. Akceptovať skupinové rozhodnutia. Regulovať svoje správanie. 
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Formulovať a riešiť problémy, používať 
stratégie vyučovania. Vyhľadávať informácie. Kooperovať v skupina. Vytvárať si vlastný hodnotový systém 

Uplatňovať kritické myslenie. Formulovať svoj názor a argumentovať. Tolerovať odlišnosti jednotlivcov 
a iných.  

Nájsť si vlastný štýl učenia a vedieť sa 
učiť v skupine.  Diskutovať a viesť diskusiu o odbornom 

probléme.  

Myslieť tvorivo a uplatňovať jeho 
výsledky.    

4. KRITÉRIÁ HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE PREDMETU 
Cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov v škole je poskytnúť žiakovi a jeho rodičom spätnú väzbu o tom, ako žiak zvládol danú problematiku, v čom má 
nedostatky, kde má rezervy, aké sú jeho pokroky. Súčasťou hodnotenia je tiež povzbudenie do ďalšej práce, návod, ako postupovať pri odstraňovaní nedostatkov. 

Klasifikácia v predmete fyzika sa uskutočňuje v súlade s platným Metodickým pokynom č. 21/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl. 
Pri klasifikácii výsledkov v predmete  sa hodnotí v súlade s učebnými 
osnovami a vzdelávacími štandardami: 
a) kvalita myslenia, predovšetkým jeho logickosť, samostatnosť a tvorivosť, 
b) kvalita a rozsah získaných schopností vykonávať požadované intelektuálne a praktické činnosti pri realizácii experimentov, 
c) schopnosť zaujať stanovisko a uplatňovať osvojené poznatky a zručnosti pri riešení teoretických a praktických úloh, pri výklade a hodnotení prírodných javov a 
zákonitostí, prípadne teórií, 
d) schopnosť využívať a zovšeobecňovať skúsenosti a poznatky získané pri praktických činnostiach pri experimentoch, 
e) celistvosť, presnosť, trvácnosť osvojenia požadovaných poznatkov, faktov, pojmov, definícií, zákonitostí a vzťahov, teórií, 
f) aktivita v prístupe k činnostiam, záujem o ne a vzťah k nim, 
g) presnosť, výstižnosť, odborná a jazyková správnosť ústneho a písomného prejavu, 
h) kvalita výsledkov činnosti, 
i) osvojenie účinných metód samostatného štúdia a schopnosti učiť sa učiť. 
 
 Stupňom 1 – výborný sa žiak klasifikuje, ak pohotovo vykonáva požadované intelektuálne a praktické činnosti. Samostatne a tvorivo uplatňuje osvojené vedomosti a 
zručnosti pri riešení teoretických a praktických úloh, pri výklade a hodnotení javov a zákonitostí. Chápe vzťahy medzi prírodnými javmi, zákonitosťami a teóriami. Myslí 
logicky správne, zreteľne sa u neho prejavuje samostatnosť a tvorivosť. Jeho ústny a písomný prejav je správny, presný a výstižný. Výsledky jeho činnosti sú kvalitné. Vie 
zhodnotiť a porovnať kvalitu rôznych postupov riešenia problémov a diskutovať o správnosti, kvalite a efektívnosti daných riešení. Svoje vedomosti a zručnosti vie 
prezentovať na zodpovedajúcej úrovni. 
 
Stupňom 2 – chválitebný sa žiak klasifikuje, ak pohotovo vykonáva požadované intelektuálne a praktické činnosti. Pri riešení teoretických úloh a praktických úloh, pri 
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výklade a hodnotení javov a zákonitostí postupuje samostatne, len s malými podnetmi od učiteľa. Myslí správne, v jeho myslení sa prejavuje logika a tvorivosť. Vie 
analyzovať predložené problémy a samostatne navrhnúť primeraný postup na ich riešenie. Vie zhodnotiť a porovnať kvalitu rôznych postupov riešenia problémov. Svoje 
znalosti a zručnosti vie prezentovať na zodpovedajúcej úrovni. 
 
Stupňom 3 – dobrý sa žiak klasifikuje, ak osvojené vedomosti a zručnosti interpretuje samostatne s občasnými usmerneniami vyučujúceho. Jeho myslenie je takmer vždy 
správne a tvorivosť sa prejavuje len s usmernením vyučujúceho. Ústny a písomný prejav je čiastočne správny. Jeho kvalita výsledkov je na dobrej úrovni. 
 
Stupňom 4 – dostatočný sa žiak klasifikuje, ak pri vykonávaní požadovaných intelektuálnych a praktických činností je málo pohotový. Osvojené vedomosti a zručnosti pri 
riešení teoretických a praktických úloh zvládne iba za aktívnej pomoci vyučujúceho. Jeho logika myslenia je na nižšej úrovni a myslenie nie je tvorivé. 
 
Stupňom 5 – nedostatočný sa žiak klasifikuje, ak vedomosti a zručnosti požadované vzdelávacími štandardmi si neosvojil, má v nich závažné nedostatky a chyby nevie 
opraviť ani s pomocou vyučujúceho. Neprejavuje samostatnosť v myslení. 

Žiak je z predmetu skúšaný ústne, písomne alebo prakticky. V priebehu polroka by mal byť ústne skúšaný minimálne jedenkrát, písomne minimálne štyrikrát. Pri ústnom 
skúšaní je žiak klasifikovaný známkou, hodnotenie písomnej práce je vyjadrené známkou.  
Učiteľ oznámi žiakovi výsledok každého hodnotenia a klasifikácie so zdôvodnením. Po ústnom vyskúšaní oznámi učiteľ výsledok hodnotenia ihneď. Výsledky hodnotenia 
písomných skúšok, prác aj praktických činností oznámi žiakovi a predloží k nahliadnutiu najneskôr do 14 dní. 

 Stupnica hodnotenia 
100%  - 90%    výborný 
89,9%  - 75%    chválitebný 
74,9 % - 50%     dobrý 
49,9%  - 25%    dostatočný 
24,9%  a menej    nedostatočný 

Výsledná klasifikácia v predmete fyzika zahŕňa nasledovné formy a metódy overovania vedomostí a zručností žiakov: 
1. písomné – testy, previerky, referáty, projekty, záznamy z laboratórnych cvičení, seminárne práce a domáce úlohy 

2. ústne 

3. praktické – laboratórne cvičenia 

4. vypracovanie projektov vo forme posterov, prezentácií v Power Pointe 

5. účasť na fyzikálnej olympiáde, prípadne inej predmetovej súťaži 

 

Pri určovaní stupňa prospechu v jednotlivých predmetoch na konci klasifikačného obdobia sa hodnotí kvalita práce a učebné výsledky, ktoré žiak dosiahol počas 

celého klasifikačného obdobia. Pritom sa prihliada na systematickosť v práci žiaka, na jeho prejavované osobné a sociálne kompetencie ako je zodpovednosť, 
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snaha, iniciatíva, ochota a schopnosť spolupracovať, a to počas celého klasifikačného obdobia. Stupeň prospechu sa neurčuje na základe priemeru známok 

získaných v danom klasifikačnom období, prihliada sa k dôležitosti a váhe jednotlivých známok, a to nasledovne : 

 

Ústna odpoveď     váha známky 20 

Písomná odpoveď    váha známky 10 

Písomná práca, test     váha známky 20 

Praktické cvičenie     váha známky 10 

Protokoly z cvičení     váha známky 10 

Vypracovanie a prezentácia projektu    váha známky 15 

Aktivita na hodine (3+), DÚ   váha známky 10 

Vypracovanie referátu A4     váha známky 5 

 

Pri klasifikácií žiaka sa berú  do úvahy všetky známky. Dopredu ohlásené písomné odpovede sú pre žiaka povinné. Ak ich žiak nemôže napísať v pôvodnom termíne, je jeho 

povinnosťou dohodnúť si s vyučujúcim náhradný termín po príchode do školy. V prípade dlhodobej absencie (nad 3 týždne) sa vyučujúci dohodne so žiakom na termínoch 

skúšania. 

 

 

EXKURZIE 
Energoland Mochovce 
Planetárium Brno (Hlohovec) 
 

5. OBSAH  
Hodinová dotácia v 1. ročníku je 3 hod. týždenne, z toho 1 hod. s delenou triedou má charakter laboratórnych cvičení. 
 
TÉMY PREDMETU: 
 

1. ročník: 1. Pozorovanie meranie, experiment 
  2. Sila a pohyb 
   2A Kinematika 
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   2B Dynamika 
   2C Práca a energia 
   2DMechanika tuhého telesa 

   3. Vlastnosti kvapalín a plynov 
    3A Mechanika kvapalín a plynov 
    3B Vlastnosti látok z hľadiska molekulovej a termodynamiky 
    3C Štruktúra a vlastnosti plynov 
 

2. ročník:  1. Vlastnosti pevných, kvapalných látok a skupenské premeny 
  2. Elektrina 
  3. Magnetizmus 
  4. Periodické deje 
   4A Kmitavý pohyb 
   4B Mechanické vlnenie 
 

 3. ročník:  Elektromagnetické žiarenie a častice mikrosveta 
   1. Geometrická optika 
   2. Vlnová optika 
   3. Základy kvantovej fyziky 
   4. Fyzika atómového jadra 
   5. Častice mikrosveta 
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6. PRIEREZOVÉ TÉMY  

CHARAKTERISTIKA PRIEREZOVÝCH TÉM 
 
Predmetom fyzika, ktorý je súčasťou  obsahu vzdelávania vzdelávacej oblasti ČLOVEK A PRÍRODA sa prelínajú  prierezové témy, ktoré sú začlemené do jednotlivých tematických 
celkov. Nevyhnutnou podmienkou účinnosti a neformálnej realizácie tém je používanie aktivizujúcich, interaktívnych učebných metód.  
 

ROZVÍJAJÚCE CIELE PRIEREZOVÝCH TÉM 

MULTIKULTÚRNA VÝCHOVA  

Cieľom prierezovej témy je: 
1. Viesť žiakov k chápaniu činnosti človeka v jej prepojení na prirodzené životné  prostredie. 
2. Podnecovať samostatné uvažovanie o vzťahu človeka k životnému prostrediu. 
3. Formovať toleranciu k odlišným životným štýlom. 
4. Rozvíjať schopnosť prepájať poznatky z viacerých predmetov. 
 
 

MEDIÁLNA VÝCHOVA  

Cieľom  prierezovej témy je viesť žiakov k: 
1. kompetentnému zaobchádzaniu s médiami - kritickému a aktívnemu využívaniu médií a ich produktov  

2. spoznávaniu princípov autoregulácie a právnej regulácie médií, uvedomeniu si špecifík súčasných médií  
3. orientácii v mediálnej ponuke - posúdiť kvalitu a význam informačných zdrojov a produktov  
4. pochopeniu komerčnej podstaty médií a z toho vplývajúcich negatív a ohrození  
5. uvedomeniu si vplyvu médií na život jednotlivca a spoločnosti , na verejnú mienku, vzťahu médií a politiky ( prepojenie mediálnych obsahov s politikou)  
6. vytváraniu vlastných mediálnych produktov, schopnosti verbálne vyjadriť autorský zámer, myšlienkovú hodnotu a spoločenské súvislosti (vidieť problematiku v 

širších súvislostiach)  
7. praktickej schopnosti obhájiť svoj názor, argumentovať, diskutovať, verejne vystupovať  
8. zaujatiu racionálneho postoja k „novým médiám“ vedieť ich využívať, poznať nebezpečenstvá ich zneužívania a vedieť sa efektívne brániť 

 

OSOBNÝ A SOCIÁLNY ROZVOJ  

Cieľom prierezovej témy je nasmerovať žiakov k:  
1. porozumeniu sebe a iným 
2. získavaniu pozitívneho postoja k sebe a druhým 
3. zvládaniu vlastného správania 
4. formovaniu dobrých medziľudských vzťahov v triede i mimo nej 
5. rozvíjaniu základných zručností komunikácie a vzájomnej spolupráce 
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6. získaniu základných sociálnych zručnosti pre riešenie rôznych situácií 
7. akceptácii rôznych typov ľudí, názorov, prístupov k riešeniu problémov 
8. uplatňovaniu základných princípov zdravého životného štýlu a nerizikového správania v každodennom živote 
 

ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA  

Cieľom prierezovej témy je prispieť k rozvoju osobnosti žiaka tak, že nadobudne schopnosť: 
1. chápať, analyzovať a hodnotiť vzťahy medzi človekom a jeho životným prostredím na základe poznania zákonov, ktorými sa riadi život na Zemi, 
2. poznať a chápať súvislosti medzi vývojom ľudskej populácie a vzťahom k prostrediu v rôznych oblastiach sveta, 
3. pochopiť súvislosti medzi lokálnymi a globálnymi problémami a vlastnú zodpovednosť vo vzťahu k prostrediu, 
4. rozvíjať spoluprácu pri ochrane a tvorbe životného prostredia na miestnej, regionálnej a medzinárodnej úrovni, 
5. pochopiť sociálne a kultúrne vplyvy, ktoré determinujú ľudské hodnoty a správanie, vedomie individuálnej zodpovednosti za vzťah človeka k prostrediu ako 

spotrebiteľa a výrobcu, 
6. vedieť hodnotiť objektívnosť a závažnosť informácií o stave životného prostredia a komunikovať o nich, racionálne ich obhajovať a zdôvodňovať svoje názory a 

stanoviská, 
7. využívať informačné a komunikačné technológie a prostriedky pri získavaní a spracúvaní informácií, ako aj prezentácii vlastnej práce. 
 

OCHRANA  ŽIVOTA A ZDRAVIA  

Cieľom prierezovej témy je: 
1. formovať vzťah žiakov k problematike ochrany svojho zdravia a života, tiež zdravia a života iných ľudí, 
2. poskytnúť žiakom potrebné teoretické vedomosti, praktické poznatky, 
3. osvojiť si vedomosti a zručnosti v sebaochrane a poskytovaní pomoci iným v prípade ohrozenia zdravia a života, 
4. rozvinúť morálne vlastnosti žiakov, tvoriace základ vlasteneckého a národného cítenia, 

 
 

TVORBA PROJEKTU A PREZENTAČNÉ ZRUČNOSTI  
Cieľom prierezovej témy je rozvíjať u žiakov kompetencie tak, aby vedeli: 

1. komunikovať, argumentovať, používať informácie a pracovať s nimi,  
2. riešiť problémy, poznať sám seba a svoje schopnosti, 
3. spolupracovať v skupine, prezentovať sám seba, ale aj prácu v skupine. 
4. naučiť sa riadiť seba, tím, vypracovať si harmonogram svojich prác,  
5. získavať potrebné informácie, spracovať ich,  
6. vedieť si hľadať aj problémy, ktoré treba riešiť, správne ich pomenovať, utvoriť hypotézu, overiť ju a pod. 
7. prezentovať svoju prácu písomne aj verbálne s použitím informačných a komunikačných technológii  
8. vhodným spôsobom zareagovať v rôznych kontextových situáciách, nadviazať kontakt, 
9. identifikovať a popísať problém, podstatu javu, 
10. navrhnúť postup riešenia problému a spracovať algoritmus, 
11. získať rôzne typy informácií, zhromažďovať, triediť a selektovať ich, 
12. na základe získaných informácií formulovať jednoduché uzávery, 
13. na základe stanovených kritérií posúdiť rôzne riešenia a ich kvalitu, 



ČLOVEK A PRÍRODA 

76 

 

14. kultivovane prezentovať svoje produkty, názory, 
15. prijať kompromis alebo stanovisko inej strany, 
16. poznať základy jednoduchej argumentácie a vie ich použiť na obhájenie vlastného postoja, 
17. využívať rôzne typy prezentácií, 
18. aplikovať vhodnú formálnu štruktúru na prezentáciu výsledkov svojho výskumu 
19. proaktívne riadiť (zahŕňa zručnosti ako je plánovanie, organizovanie, riadenie, vedenie a poverovanie), prezentáciou predstaviť výsledky svojej práce širšej 

verejnosti, 
20. chápať a rešpektovať hodnoty duševného vlastníctva. 

 

FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ  
Zoznam čiastkových kompetencií z Národného štandardu finančnej gramotnosti je uvedený v kapitole Charakteristika školského vzdelávacieho programu, v podkapitole 
Národný štandard finančnej gramotnosti. 

STRATÉGIE VYUČOVANIA: 

Z metód vyučovania sa uplatňujú: 

1) motivačné metódy na vzbudenie záujmu žiakov o učebnú činnosť 

a. motivačné rozprávanie - citové približovanie obsahu učenia 

b. motivačný rozhovor - aktivizovanie poznatkov a skúseností žiakov 

c. motivačný problém - upútanie pozornosti prostredníctvom nastoleného problému 

d. motivačná demonštrácia - vzbudenie záujmu pomocou ukážky 

 

2)      expozičné metódy pri vytváraní nových poznatkov a zručností 

a. rozprávanie - vyjadrovanie skúseností a aktívne počúvanie 

b. rozhovor - komunikácia formou otázok a odpovedí 

c. beseda - riešenie aktuálnych otázok celým kolektívom 

d. demonštračná metóda - demonštrácia obrazov, modelov, tabuliek, grafov a diagramov 

e. pozorovanie 

f. manipulácia s predmetmi - praktické činnosti, pokusy, experimentovanie, didaktická hra 
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g. inštruktáž - vizuálne a auditívne podnety k praktickej činnosti, vedenie žiakov k pochopeniu slovného a písomného návodu 

 

3)  heuristická metóda - učenie sa riešením problémov založenom na vymedzení a rozbore problému, tvorbe a výberu možných riešení a vlastnom riešení 

4)  projektová metóda - riešenie projektu, komplexná praktická úloha, problém, téma, ktorej riešenie teoretickou aj praktickou činnosťou vedie k vytvoreniu určitého 

produktu 

5) praktické aktivity - samostatná činnosť na základe inštruktáže, laboratórna práca 

6) práca s knihou, textom a IKT - čítanie s porozumením, spracovanie informácií, učenie sa z textu, orientácia v štruktúre textu, vyhľadávanie, triedenie, využívanie 

podstatných informáci 

7) aktivizujúce metódy 

a. diskusia - vzájomná výmena názorov, argumentov, zdôvodňovanie za účelom riešenia problému 

b. situačná metóda - riešenie problémového prípadu reálnej situácie so stretom záujmov 

c. didaktická hra - sebarealizačné aktivity na uplatnenie záujmov a spontánnosti 

d. kooperatívne vyučovanie - forma skupinového vyučovania založená na vzájomnej závislosti členov heterogénnej skupiny 

8) fixačné metódy - metódy opakovania a precvičovania učiva - ústne a písomné opakovanie, opakovanie využitím učebnice a literatúry, domáce úlohy 

Z organizačných foriem sa uplatňuje: 

1) Podľa počtu žiakov na vyučovacom procese spolu s učiteľom: 

a) Individuálne  

b) Hromadné 

c) Zmiešané 

 

2) Podľa miesta realizácie vyučovacieho procesu: 

a) Školské: vyučovacia hodina v triede, v laboratóriu 

 Hodina základného typu 

 Upevňovania a prehlbovania 

 Preverovania a hodnotenia 

b) Mimoškolské: domáca príprava žiakov, exkurzia 
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3) Sociálne formy: 

a) Individuálna práca žiakov 

b) Skupinová práca 

c) Frontálna práca 
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FYZIKA    1. ROČNÍK  

 

UČEBNÉ ZDROJE:  

Literatúra: 

 Koubek, V., Šabo, I.: Fyzika pre 1. ročník gymnázia, SPN 2004 
 Koubek, V., Lapitková, V., Demkanin, P.: Fyzika pre 1. Ročník gymnázia, Združenie EDUCO 2009 
 Scholtz, E., Kireš, M.: Fyzika kinematika pre gymnáziá s osemročným štúdiom, SPN 2001 
 Scholtz, E., Kireš, M.: Fyzika dynamika pre gymnázia s odemročným štúdiom, SPN 2007 
 Blaško, M., Gajdušek, J., Kireš, M., Onderová, Ľ.: Fyzika molekulová fyzika a termodynamika pre gymnáziá s osemročným štúdiom, SPN 2004  
 Fyzika pre gymnáziá a SOŠ - PaeDr. J. Beňuška 

Didaktická technika: 
 počítač, dataprojektor, interaktívna tabuľa 

Materiálne výučbové prostriedky:  
 pomôcky a modely z fyzikálneho laboratória 
  tabuľky 
 Merací systém Vernier s čidlami 

Ďalšie zdroje: 
 Planéta vedomostí – vzdelávací portal 
 www.priklady.eu 
 www.infovek.sk 

 
Tematický celok Prierezová téma Finančná gramotnosť Medzipredmetové vzťahy 

1. Pozorovanie, meranie, 
experiment 

 
Osobnostný a sociálny rozvoj – 5 
Environmentálna výchova – 7 
Ochrana života a zdravia – 1, 3 
Tvorba projektu a prezentačné zručnosti 
– 1,5 

 MAT: 
 Zákadné matematické operácie 
 Práca s tabuľkou 
 Odchlka hodnoty 
 mocniny 
INF: 
 Excel - práca s tabuľkou 
CHE: 

http://www.priklady.eu/
http://www.infovek.sk/


ČLOVEK A PRÍRODA 

80 

 

 BOZP 
2. Sila a pohyb 
2A: Kinematika 
2B: Dynamika 

Tvorba projektu a prezentačné zručnosti 
– 1,3, 5 

1.3: Osvojiť si, čo znamená žiť 
hospodárne. 

 

MAT: 
 Funkcie 
 Riešenie rovníc 
 Úpravy výrazov 
 Pravouhlý trojuholník 
INF: 
 Excel – práca s tabuľkou, grafom 
OBN: 
 Starogrécki filozofi 
GEO: 
 Planéta Zem 

2C: Energia okolo nás: práca 
a energia 

Multikultúrna výchova – 1,2,4 
Osobnostný a sociálny rozvoj – 8 
Environmentálna výchova – 1,7 
Ochrana života a zdravia – 1,  
Tvorba projektu a prezentačné zručnosti 
– 1,3,4,5 

1.2: Pochopiť a vážiť si hodnotu ľudskej 
práce a peňazí ako jedného   z 
prostriedkov jej vyjadrenia.  

 
1.3: Osvojiť si, čo znamená žiť 

hospodárne. 
. 

MAT: 
 Funkcie 
 Riešenie rovníc 
 Úpravy výrazov 
 Pravouhlý trojuholník 
INF: 
 Excel – práca s tabuľkou, grafom 
 Tvorba PPT prezenácie 
CHE: 
 Energetický metabolizmus 
TSV: 
 Vytrvalostné a silové športy 
SJL: 
 Gramatika, štylistika 

2D: Mechanika tuhého 
telesa 

Tvorba projektu a prezentačné 
zručnosti- 1 

 MAT: 
 Operácie s vektormi 
 Riešenie rovníc 
 Úpravy výrazov 

 
3.Vlastnosti kvapalín a 
plynov 

Ochrana života a zdravia – 1 
Osobnostný a sociálny rozvoj – 5 
Environmentálna výchova – 2,4 

 MAT: 
 Riešenie rovníc 
 Úpravy výrazov 
GEG: 
 Meteorológia 
DEJ: 
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 Archimedes 
CHE 
 látky, molekuly, atómy 
 väzby 

 
Tematický 

celok 
Téma Obsahový štandard 

Výkonový standard 
Žiak vie/dokáže 

Stratégie vyučovania Hodnotenie 
metódy formy metódy prostr. 

1. 
Pozorovanie
, meranie, 
experiment 

 Úvod do 
vyučovania fyziky 
 

 Pozorovanie, 
meranie, 
experiment 
 
 
Metódy 
fyzikálneho 
poznania 
 
 
 
 

 Fyzikálne veličiny 
a ich jednotky, 
sústava SI 

 Skalárne 
a vektorové 
fyzikálne veličiny  

 Základné operácie 
s vektormi 

 Oboznámenie s obsahom štúdia 
fyziky 

 Pozorovanie dejov a javov 
 

 základné fyzikálne veličiny 
sústavy SI a ich jednotky  

 zápis hodnoty veličiny 
 rozlišovanie presnosti hodnoty 

veličiny podľa počtu platných 
číslic v zápise  

 vyjadrenie hodnoty veličiny 
pomocou rôznych násobkov a 
dielov  

 jednotky s predponami mega 
až piko  

 chyba merania, jej príčiny a 
vyjadrenie 

  odhad veľkosti chyby 
spôsobenej meradlom 

 aritmetický priemer z 
viacerých meraní  

 experiment objaviteľský a 
overovací 

 lineárna závislosť dvoch veličín 
 priama úmernosť medzi dvomi 

veličinami 

 
 
  používať zápis hodnoty veličiny 

v tvare 1 nm aj 1∙10-9 m 
 overiť rozmerovou analýzou 

správnosť použitého vzťahu 
 vysvetliť súvislosť chyby 

merania s kreslením čiary 
aproximujúcej fyzikálnu 
závislosť získanú meraním 

 vysvetliť súvislosť presnosti 
merania s počtom meraní 

 formulovať a zdôvodniť 
hypotézu 

 navrhnúť cieľ, metódu a 
aparatúru experimentu na 
potvrdenie hypotézy 

 vyhodnotiť priebeh a výsledky 
experimentu, vyvodiť záver 

 používať meracie prístroje 
poskytnuté učiteľom obvyklým 
spôsobom a bezpečne 

 zaznamenávať všetky 
relevantné merané údaje v 
primeranej štruktúre, zvyčajne 
tabuľkou alebo grafom 

 zaokrúhliť vypočítanú hodnotu 
veličiny s ohľadom na presnosť 
hodnôt vstupujúcich do výpočtu 

 úvodný  
motivačný 
rozhovor, 
motivačné 
pokusy, 
heuristický 
rozhovor, 
bádanie 
 

vyuč. hod. v 
bežnej 
triede, 
fyzikálnom 
laboratóriu 
Delená 
hodina: 
V 
laboratóriu, 
práca vo 
dvojici 

 Lab.cv.: 
 Pokyny na 

cvičenia 
a BOZ 
poučenie 

 Meranie 
fyzikálnych 
veličín. 
Chyby 
merania 

 Meranie 
dĺžky telesa 

priebežné 
ústne a 
písomné 
skúšanie 
súhrnné 
ústne a 
písomné 
skúšanie 
individuál
ne a 
frontálne 
skúšanie 

ústna 
odpoveď 
Písomná 
práca 
test 
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 preložiť čiaru cez namerané 
body na základe vopred 
formulovanej hypotézy 

 interpretovať sklon grafu 
lineárnej závislosti a polohu 
priesečníka grafu s osami 
súradníc. 

2. Sila a 
pohyb 
2A: 
Kinematika 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2B: 
Dynamika 

 Mechanický pohyb 
a vzťažná sústava. 

  
 Druhy pohybov 
 Trajektória a dráha 

HB 
 Rýchlosť HB. 

Rovnomerný 
priamočiary pohyb 

 Nerovnomerný 
pohyb. Zrýchlenie 
a rýchlosť RZP 

 Dráha RZP 
 Voľný pád 
 RP po kružnici 
 Dostredivé 

zrýchlenie 
  
  
  
 Vzájomné 

pôsobenie telies. 
Sila 

 Skladanie 
rovnobežných a 
rôznobežných síl 

 Rozklad sily na 
zložky 

 1. Newtonov 
pohybový zákon 

 pozorovanie a rozlíšenie dejov 
(pohybov) rovnomerných a 
nerovnomerných, zrýchlených 
a spomalených 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 sila ako vektorová fyzikálna 
veličina  

 schéma voľného telesa  
 rozklad sily na zložky s danými 

smermi  
 naklonená rovina, využitie v 

praxi statické a dynamické 
trenie 

 hybnosť, zákon zachovania 
hybnosti  

 zostrojiť graf závislosti rýchlosti 
od času a dráhy od času pre 
zrýchlený pohyb 

 riešiť úlohy s využitím vzťahov 
kinematiky pre pohyby bez 
zrýchlenia aj so zrýchlením 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 rozložiť silu na zložky do vhodne 
zvolených smerov 

 overiť navrhnutým 
experimentom vzťah medzi 
sklonom naklonenej roviny a 
veľkosťou pohybovej zložky 
gravitačnej sily 

 analyzovať situácie, v ktorých je 
trenie (užitočné) aj navrhnúť 
spôsoby zmenšenia trenia tam, 
kde prekáža 

motivačný 
pokus, 
vysvetľovanie, 
rozhovor, 
riešenie 
problémových 
úlloh, bádanie 
 

vyuč. hod. v 
bežnej 
triede, fyz. 
laboratóriu 
Delená 
hodina: 
práca  vo 
dvojici, 
lab.cv,: 
Úlohy z 
kinematiky 
priamočiare
ho pohybu 
 
Pokusné 
pozorovanie 
pohybu 
guľôčky po 
naklonenej 
rovine 
 

 Skladanie síl  
 
Úlohy 
z dynamiky 
priamočiare
ho pohybu 
 
Meranie 
koeficientu 

priebežné 
ústne a 
písomné 
skúšanie 
súhrnné 
ústne a 
písomné 
skúšanie 
individuál
ne a 
frontálne 
skúšanie 

ústna 
odpoveď 
Písomná 
práca 
test 
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 2. Newtonov 
pohybový zákon 

 Hybnosť 
3. Newtonov 
pohybový zákon 

 Zákon zachovania 
hybnosti a javy s 
ním úvisiace  
Šmykové trenie. 

 Dostredivá  sila 

 pohyb telesa bez pôsobenia 
výslednej sily, prvý Newtonov 
pohybový zákon  

 zrýchlenie,  príčiny zmien 
pohybového stavu telesa 

 pohyb telesa pri pôsobení 
konštantnej výslednej sily, 
druhý Newtonov pohybový 
zákon 

 dostredivá sila (kvalitatívne) 
 tretí Newtonov pohybový 

zákon  
 voľný pád, pád telesa v 

reálnych podmienkach 

 riešiť úlohy s využitím vzťahov 
pre hybnosť a zákon zachovania 
hybnosti 

 rozhodnúť o pohybovom stave 
telesa na základe určenia 
výslednice síl pôsobiacich na 
dané teleso graficky aj 
výpočtom 

 riešiť úlohy s využitím vzťahov 
kinematiky aj dynamiky pre 
pohyby so zrýchlením, 

šmykového 
trenia 
 

2C. Energia 
okolo nás: 
práca a 
energia 

 Mechanická práca 
 
Mechanická 
energia.  

  
 Kinetická energia 
  
 Potenciálna 

energia 
  
 Vzájomné premeny 

energie.  
 Zákon zachovania 

mechanickej 
energie 

  
 Výkon a príkon 

stroja 
 Účinnosť 

 mechanická práca silou 
vykonaná a silou spotrebovaná  

 práca pri deformácii pružiny  

 kinetická energia telesa 

 potenciálna energia telesa  

 potenciálna energia pružnosti  

 premeny mechanickej energie, 
zákon zachovania energie 

 mechanická energia a jej 
premeny  

 formy energie  

 bazálny metabolizmus  

 práca, výkon, účinnosť 

 reaktívne motory  

 
 rozlíšiť fyzikálnu prácu od 

„fyziologicky“ pociťovanej práce 

  riešiť úlohy s využitím vzťahu 
pre mechanickú prácu, ak 
pôsobiaca sila a posunutie majú 
rôzny smer 

 určiť z grafu závislosti sily 
pôsobiacej na pružinu od 
predĺženia pružiny veľkosť práce 
potrebnej na deformáciu 
pružiny 

 riešiť úlohy s využitím vzťahu 
pre kinetickú a potenciálnu 
energiu telesa 

 určiť potenciálnu energiu 
stlačenej/natiahnutej pružiny 

 riešiť úlohy s využitím zákona 
zachovania energie 

motivačný 
pokus, 
rozhovor, 
vysvetľovanie, 
riešenie 
problémových 
úloh 

vyuč. hod. v 
bežnej 
triede, fyz. 
laboratóriu 
Delená 
hodina: 
Práca vo 
dvojici 
Lab.cv.: 
Skúmanie 
vzájomných 
premien 
mechanickej 
energie 

  
 Úlohy 

súvisiace so 
zákonom 
zachovania 
mechanickej 
energie 
 

priebežné 
ústne a 
písomné 
skúšanie 
súhrnné 
ústne a 
písomné 
skúšanie 
individuál
ne a 
frontálne 
skúšanie 

ústna 
odpoveď 
Písomná 
práca 
test 
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 analyzovať procesy z hľadiska 
zachovania mechanickej energie 
systému 

 používať pojmy práca, výkon, 
účinnosť 

 používať pojmy a vypočítať 
hodnoty potenciálnej energie v 
homogénnom gravitačnom poli 
Zeme 

 zaujať stanovisko k rôznym 
formám energie na kvalitatívnej 
úrovni 

 vysvetliť princíp činnosti 
reaktívneho motora,  

Projekty: 
Energia 
okolo nás 

2D: 
Mechanika 
tuhého 
telesa 

 Pohyb tuhého 
telesa 

 Moment sily, 
momentová veta 

  
  
  
 Dvojica síl. 

Moment dvojice síl 
  
  
 Ťažisko telesa 
 Rovnovážne 

polohy tuhého 
telesa 

  
 Ek tuhého telesa. 

Moment 
zotrvačnosti  

 tuhé teleso  

 ťažisko telesa  

 moment sily, momentová veta 

 energia rotačného pohybu 
telesa  

 
 Vedieť vypočítať moment sily 
 riešiť úlohy súvisiace s momentom 

sily a ťažiskom telesa  
 Poznať otáčavý účinok sily na 

teleso v rôznych prípadoch. 
 Pochopiť princíp dvojice síl a jej 

využitie v bežnom živote. 
 
 Vedieť experimentálne určiť 

ťažisko telesa, 
 
 Pochopiť rozdiel medzi kinetickou 

energiou translačného pohybu 
(HB) a celkovou Ek rotujúceho 
telesa. 

 Vysvetliť význam momentu 
zotrvačnosti v praxi 

motivačný 
pokus, 
rozhovor, 
vysvetľovanie, 
riešenie 
problémových 
úloh 

vyuč. hod. v 
bežnej 
triede, fyz. 
laboratóriu 
Delená 
hodina: 
Vo fyz. lab., 
práca vo 
dvojici 

priebežné 
ústne a 
písomné 
skúšanie 
súhrnné 
ústne a 
písomné 
skúšanie 
individuál
ne a 
frontálne 
skúšanie 

ústna 
odpoveď 
Písomná 
práca 
test 
 

3. Vlastnosti 
kvapalín a 
plynov 

 Základné vlastnosti  
kvapalín a plynov 
 

 hydraulické zariadenia, ich 
funkcia a využitie 

 tlak v kvapaline, tlaková sila 

 Poznať základné vlastnosti 
kvapalín a plynov 
 

motivačný 
pokus, 
rozhovor, 

vyuč. hod. v 
bežnej 

priebežné 
ústne a 

ústna 
odpoveď 
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3A: 
Mechanika 
kvapalín a 
plynov 
 

 Tlak v kvapaline. 
Pascalov zákon 
 
 
 
Tlak v kvapaline 
vyvolaný tiažovou 
silou. Atmosférický 
tlak. 

 Archimedov zákon. 
Plávanie telies 

  
  
 Prúdenie ideálnej 

kvapaliny. Rovnica 
spojitosti 

 Bernoulliho rovnica 
a jej aplikácie 

 Prúdenie skutočnej 
kvapaliny 

  

 závislosť atmosférického tlaku 
od nadmorskej výšky 
(kvalitatívne) 

 pohyb telesa vo vzduchu a v 
kvapaline  

 aerodynamická a 
hydrodynamická odporová sila 

 prúdenie tekutín 
 rovnica spojitosti  
 Bernoulliho rovnica 

 Vysvetliť funkciu hydraulických 
zariadení 

 vysvetliť príčinu existencie tlaku v 
plyne 

 Vedieť odhadnúť a vypočítať 
hodnotu tlaku pod hladinou vody 

 Poznať Archimedov zákon, vedieť 
posúdiť správanie rôznych telies 
vo vode 

 Kvalitatívne poznať závislosť tlaku 
vzduchu od nadmorskej výšky 

 riešiť úlohy s využitím rovnice 
spojitosti pre kvapalinu 

 identifikovať a vysvetliť javy 
potvrdzujúce platnosť Bernoulliho 
rovnice pre kvapaliny a plyny 

 odvodiť Bernoulliho rovnicu ako 
špecifický prípad zákona 
zachovania energie.   
 
 
 
 

vysvetľovanie, 
riešenie 
problémových 
úloh, práca s 
modelmi 
  

triede, vo 
fyz. lab. 
Delená 
hodina: 
Vo fyz. 
laboratóriu,  
Práca vo 
dvojici 
Lab. cv.: 
Úlohy 
z hydrostatik
y 
 
Úlohy z 
hydrodynam
iky 
 
Určenie 
hustoty látky 
pomocou 
Archimedov
ho zákona 
 
Určenie 
výtokovej 
rýchlosti 
kvapaliny 

písomné 
skúšanie 
súhrnné 
ústne a 
písomné 
skúšanie 
individuál
ne a 
frontálne 
skúšanie 

Písomná 
práca 
test 

3B 
Vlastnosti 
látok z 
hľadiska 
molekulovej 
fyziky a 
termodyna
miky 

 Kinetická teória 
 Modely štruktúr 

látok 
  

Termodynamická 
rovnováha, 
termodynamická 
teplota 

  
 Vnútorná energia 

telesa 

 Základné predstavy o časticovej 
stavbe látok, kvalitatívne 

 vlastnosti kvapalín ako dôsledok 
ich vnútornej štruktúry  

 vedenie, žiarenie a prúdenie 
tepla 

 Význačné postavenie vnútornej 
energie 
 

 Vysvetlenie a vykonanie 
experimentov zmeny vnútornej 

 Vysvetliť predstavu o atómoch, 
molekulách 

 vysvetliť výsadné postavenie 
teploty –273,15 oC 

 vyjadriť teplotu v Celziovej aj 
Kelvinovej stupnici 

 vysvetliť význačné postavenie 
vnútornej energie a súvislosti s 
premenou iných foriem energie na 
mechanickú energiu, 

 

motivačný 
pokus, 
rozhovor, 
vysvetľovanie, 
riešenie 
problémových 
úloh, práca s 
modelmi, 
bádanie 

vyuč. hod. v 
bežnej 
triede, vo 
fyz. lab. 
Delená 
hodina: 
Vo fyz. lab., 
práca vo 
dvojici 
Lab. cv.:  

priebežné 
ústne a 
písomné 
skúšanie 
súhrnné 
ústne a 
písomné 
skúšanie 
individuál
ne a 

ústna 
odpoveď 
Písomná 
práca 
test 
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 Zmeny vnútornej 
energie telesa pri 
tepelnej výmene 

 Zmena vnútornej 
energie telesa pri 
konaní práce 

 Kalorimeter a 
kalorimetrická 
rovnica 

 1. termodynamický 
zákon 

energie telesa 
 
 

 Objasnenie 1. temodynamického 
zákona 

 Objasniť význam mernej tepelnej 
kapacity látok (voda ako chladiace 
médium) 
 

 Poznať kalorimeter a jeho využitie 

Určenie 
mernej 
tepenej 
kapacity 
látky 

frontálne 
skúšanie 

3C:. 
Štruktúra a 
vlastnosti 
plynov 

 Ideálny plyn 
 Teplota plynu z 

hľadiska 
molekulovej fyziky 

 Tlak plynu z 
hľadiska 
molekulovej fyziky 

 Stavová rovnica IP 
 Izotermický, 

izobarický a 
izochorický dej 

 Práca plynu 
 Kruhový dej 
 2. termodynamický 

zákon 

 vlastnosti plynov ako dôsledok 
ich vnútornej štruktúry  

 zákony ideálneho plynu  
 stavová rovnica ideálneho plynu 
 
 Kvalitatívny popis kruhového 

deja. 

 vysvetliť príčinu existencie tlaku v 
plyne 

 riešiť úlohy súvisiace so 
vzájomnou závislosťou objemu, 
tlaku, teploty a množstva 
ideálneho plynu v uzavretej 
nádobe 

 Kvalitatívne poznať vzájomnú 
závislosť objemu, tlaku, teploty 
a množstva plynu v uzavretej 
nádobe 

 analyzovať situácie s použitím 
informácií o relatívnej vlhkosti 
vzduchu v miestnosti a vonku 

  vysvetliť, v ktorých prípadoch 
plyn koná prácu 

 Aplikovať 2. termodynamický 
zákon. 

motivačný 
pokus, 
rozhovor, 
vysvetľovanie, 
riešenie 
problémových 
úloh, práca s 
modelmi, 
práca s grafmi 

vyuč. hod. v 
bežnej 
triede, vo 
fyz. lab. 
Delená 
hodina: 
Riešenie 
úloh na 
stavové 
zmeny IP 

priebežné 
ústne a 
písomné 
skúšanie 
súhrnné 
ústne a 
písomné 
skúšanie 
individuál
ne a 
frontálne 
skúšanie 

ústna 
odpoveď 
Písomná 
práca 
test 
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FYZIKA    2. ROČNÍK  

UČEBNÉ ZDROJE:  

Literatúra: 

 Blaško, M., Gajdušek, J., Kireš, M., Onderová, Ľ.: Fyzika molekulová  fyzika a termodynamika pre gymnáziá s osemročným štúdiom, SPN 2004 
 Pišút, J. a kol.: Fyzika pre 2. ročník gymnázia, SPN 2005 
 Bednařík, M., Svoboda, E. a kol.: Fyzika pre 2. ročník gymnázií, Elektrické pole, Elektrický prúd, SPN 1993 
 Koubek, V., Lepil, O.: Fyzika pre 3. ročník gymnázií, SPN 2003 
 Fyzika pre gymnáziá a SOŠ - PaedDr. J. Beňuška 

Didaktická technika:  
 počítač, dataprojektor, interaktívna tabuľa 

Materiálne výučbové prostriedky: 
 pomôcky a modely z fyzikálneho laboratória 
  tabuľky 
 Merací system Vernier s čidlami 

Ďalšie zdroje: 
  Planéta vedomostí – vzdelávací portal 
 www.priklady.eu 
 www.infovek.sk 

 

Tematický celok Prierezová téma Finančná gramotnosť Medzipredmetové vzťahy 
1. Vlastnosti pevných, 
kvapalných látok a skupenské 
premeny 

Osobnostný a sociálny rozvoj - 5 
Environmentálna výchova – 1 
 

 MAT: 
 Zákadné matematické operácie 
 Práca s tabuľkou, grafom 
INF: 
 Excel - práca s tabuľkou 
CHE: 
 voda 

2. Elektrina 
 

Multikultúrna výchova – 1,4 
Environmentálna výchova – 1,7 
Ochrana života a zdravia – 1,2,3 

1.3: Osvojiť si, čo znamená žiť 
hospodárne 

MAT: 
 Funkcie 
 Riešenie rovníc, sústavy rovníc 

http://www.priklady.eu/
http://www.infovek.sk/
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Tvorba projektu a prezentačné 
zručnosti – 1,3, 5 

 Úpravy výrazov 
INF: 
 Excel – práca s tabuľkou, grafom 
 

3. Magnetizmus Multikultúrna výchova – 1,4 
Environmentálna výchova – 1,7 
Ochrana života a zdravia – 1,2,3 
Tvorba projektu a prezentačné 
zručnosti – 1,3, 5 

1.2: Pochopiť a vážiť si 
hodnotu ľudskej práce a 
peňazí ako jedného   z 
prostriedkov jej vyjadrenia.  
 
1.3: Osvojiť si, čo znamená žiť 
hospodárne  
 
2.4: Prijímať finančné 
rozhodnutia zvažovaním 
alternatív a dôsledkov. 

MAT: 
 Funkcie 
 Riešenie rovníc 
 Úpravy výrazov 
INF: 
 Excel – práca s tabuľkou, grafom 
 Tvorba PPT prezenácie 
SJL: 
 Gramatika, štylistika 

4. Periodické deje 
4A Kmitavý pohyb 
4B Mechanické vlnenie 

Osobnostný a sociálny rozvoj – 5,6, 
Ochrana života a zdravia – 1,2 

 MAT: 
 Goniometrické funkcie 
 Riešenie rovníc 
 Úpravy výrazov 
BIO: 
 Sluch 
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Tematický 
celok Téma Obsahový štandard 

Výkonový standard 
Žiak vie/dokáže 

Stratégie vyučovania Hodnotenie 
metódy formy metódy prostr. 

1. Vlastnosti 
pevných, 
kvapalných 
látok a 
skupenské 
premeny 

 Skupenské premeny 
tuhých látok 

 
 
Deformácia pevného 
telesa 
Hookov zákon 
 
Vlastnosti kvapalín: 
Povrchová sila, 
povrchové napätie 
 
Kapilárne javy 
 
Skupenské premeny 
kvapalných látok 
 
Nasýtená para, 
vlhkosť vzduchu 
 
Fázový diagram 

 Časticová stavba látok 
 Látky kryštalické a amorfné 
 Topenie, tuhnutie, sublimácia 
 Skupenské teplo látky 
 Rozdiely medzi správaním 

amorfných a kryštalických látok 
 Krivka topenia, sublimácie 
  Hookov zákon 

 
 Vlastnosti povrchovej vrstvy 

kvapaliny 
 

 Jav kapilárnej elevácie a depresie 
 

 Vyparovanie, var 
 Nasýtené pary 
 Trojný a kritický bod vo fázovom 

diagrame 
 
 

 Používať Hookov zákon 
pri riešení úloh a poznať 
hranice jeho platnosti 

 
 
 
 
 
 Aplikovať kapilárne javy 

v úlohách z bežného 
života 

 
 Vypočítať z rôznych 

údajov teplo potrebné na 
zmenu skupenstva telesa 

 Navrhnúť možnosti na 
zväčšenie rýchlosti 
vyparovania 

 Poznať prístroje na 
meranie vlhkosti vzduchu 

 Využívať fázový diagram 
pri fázových zmenách  

motivačný pokus, 
vysvetľovanie, 
rozhovor, riešenie 
problémových 
úloh, práca s 
grafom 
bádanie 

vyuč. hod.v 
bežnej triede, vo 
fyz. laboratóriu 
Delená hodina: 
vo fyz. lab. , 
práca vo 
dvojiciach 
Lab. cv.: 

 Pokyny na 
cvičenia a BOZ 
poučenie 

  
Určenie 
merného 
skupenského 
tepla topenia 
ľadu 

  
Riešenie úloh: 
Deformácia a 
teplotná 
rozťažnosť látok 
 
Určenie 
povrchového 
napätia 
kvapaliny 

priebežné 
ústne a 
písomné 
skúšanie 
súhrnné 
ústne a 
písomné 
skúšanie 
individuál
ne a 
frontálne 
skúšanie 

odpoveď 
písomka 
test 

2. Elektrina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Elektické pole. El. 
náboj a jeho 
vlastnosti. 
Coulombov zákon 

 
Intenzita elektrického 
poľa 
 
Elektrický potenciál. 
Elektrické napätie 
 

 Vlastnosti elektrického náboja 
 Coulombov zákon 
 Slovne a vzťahom intenzita el. 

poľa, el. potenciál a el. napätie 
 
 Rozdiel medzi správaním vodiča  

a izolantu v el. poli. 
Elektrostatická indukcia 
a polarizácia dielektrika. 
 

 Poznať  a experimentálne 
potvrdiť vlastnosti el. 
náboja. 

 
 Používať Coulombov 

zákon pri riešení úloh 
 Vypočítať intenzitu el. 

poľa v okolí bodového 
náboja, určiť elektrický 
potenciál v danom bode 
poľa 

motivačný pokus, 
vysvetľovanie, 
rozhovor, riešenie 
problémových úloh, 
práca s grafom 
bbádanie 

vyuč. hod. v 
bežnej triede, vo 
fyz. laboratóriu 
Delená hodina: 
vo fyz. lab. , 
práca vo 
dvojiciach 
Lab. cv.: 

 Overenie 
vlastností el. 
náboja, meranie 

priebežné 
ústne a 
písomné 
skúšanie 
súhrnné 
ústne a 
písomné 
skúšanie 
individuál
ne a 
frontálne 
skúšanie 

odpoveď 
písomka 
test 
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Vodič a izolant v el. 
poli 
 
Elektrický zdroj 
 
Elektrický prúd 
v kovoch 
 
Ohmov zákon pre 
časť el. obvodu 
 
Elektrický odpor 
 
Ohmov zákon pre 
uzavretý obvod 
Zapojenie rezistorov 
Práca a výkon 
v obvode 
s konštantným 
prúdom 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedenie el. prúdu 
v polovodičoch 
 
Vlastné a nevlastné 
polovodiče 
 
Diódový jav a jeho 
technické využitie 
 

 Zdroje elektrického napätia, 
elektromotorické a svorkové 
napätie zdroja 

 Meranie jednosmerného 
elektrického napätia a prúdu 

 Práca so schémou el. obvodu 
 El. prúd ako jav a ako fyz. veličina 
 Podmienky vzniku el. prúdu 

v kovoch 
 Elektrický odpor 
 Závislosť elektrického odporu 

kovového vodiča od jeho 
geometrických rozmerov a od 
teploty 

 Ohmov zákon pre časť el. obvodu 
 Ohmov zákon pre uzavretý obvod 
 Sériové a paralelné zapojenie 

rezistorov 
 Premena elektrickej energie na 

vnútornú energiu 
 Elektrický výkon spotrebiča 
 Istič elektrického prúdu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Podmienky vzniku el. prúdu 
v polovodičoch 

  
 Elektrónové a dierové vedenie 
 PN prechod a jeho vlastnosti 
 
 V – A charakteristika 

polovodičovej diódy 

 Poznať praktické využitie 
javu elektrostatickej 
indukcie 

 Používať voltmeter 
a ampérmeter 

 Vysvetliť súvislosť medzi 
elektrickým napätím, 
elektrickým prúdom 
a pohybom nabitých 
častíc vo vodiči 

 Riešiť úlohy s využitím 
vtťahov pre závislosť el. 
odporu kovového vodiča 
od jeho geometrických 
rozmerov 

 Riešiť úlohy s využitím 
vzťahov pre závislosť el. 
odporu kovového vodiča 
od jeho teploty 

 Aplikovať Ohmove 
zákony pri riešení úloh 

 Vypočítať výsledný el. 
odpor spotrebičov 
zapojených za sebou 
a vedľa seba 

 Riešiť úlohy súvisiace s V-
A charakteristikou 
vláknovej žiarovky 

 Riešiť úlihy súvisiace 
s premenou elektrickej 
energie na iné formy 
energie 

 
 
 Opísať vlastnosti PN 

prechodu, využitie 
v polovodičovej dióde 

 
 
 

el. prúdu 
a napätia 
 
Obvody 
s konštantným 
prúdom – 
riešenie úloh 
 
Kirchhoffove 
zákony – riešenie 
úloh 
 
Určenie V-A 
charakteristiky 
prvkov v obvode 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Určenie 
charakteristiky 
polovodičovej 
diódy 
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Elektrolytický vodič 
 
Faradayove zákony 
elektrolýzy 
 
Galvanické články, 
akumulátory 

 
 Podmienky vzniku el. prúdu 

v kvapalinách, elektrolytická 
disociácia, elektrolyt 

 Odvodenie Faradayovho zákona 
elektrolýzy 

 Deje v galvanických článkoch  

 Používať Faradayove 
zákony pri riešení úloh  

3. 
Magnetizmus 

 Magnetické pole 
 

Magnetická indukcia 
 
Vzájomné pôsobenie 
vodičov s prúdom 
 
Magnetické pole 
cievky 
 
Pohyb častíc s el. 
nábjom 
v magnetickom poli 
 
 
 
 
 
 
 
 
Magnetický tok. 
Elektromagnetická 
indukcia 
Faradayov zákon 
elektromagnetickej 
indukcie 
 
 
Striedavý prúd, 
striedavé napätie 
 
Obvod striedavého 
prúdu s odporom 

 Vysvetlenie pojmov: magnetické 
pole Zeme, magnetické póly 
zemského magnetu, magnetické 
indukčné čiary 

 Veličina magnetická indukcia 
 Oerstedov pokus 
 Ampérovo pravidlo pravej ruky 
 Pôsobenie mag. poľa na vodič s 

prúdom, Flemingovo pravidlo 
ľavej ruky 

 Pôsobenie mag. poľa na 
pohybujúcu sa časticu s nábojom 

 Pohyb elektrónov v mag. poli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Elektromagnetická indukcia 
 Indukované napätie ako rýchlosť 

zmeny indukčného toku 
 Opis javu elmag. Indukcie 

v rôznych podmienkach 
experimentu 

 
 
 Obvod so striedavým 

harmonickým 
elektrickým prúdom 

 Vysvetliť súvislosť medzi 
elektrickým 
a magnetickým poľom 

 
 Vysvetliť silové 

pôsobenie magnetického 
poľa 

 Znázorniť magnetické 
pole magnetickými 
indukčnými čiarami 

 Opísať magnetické pole 
v okolí vodiča s prúdom 

 Riešiť úlohy s využitím 
vzťahu pre výpočet sily 
pôsobiacej na vodič 
s prúdom 

 Riešiť úlohy s využitím 
vzťahu pre výpočet sily 
pôsobiacej na časticu s 
nábojom 

 
 Opísať jav 

elektromagnetickej 
indukcie pri prechode 
magnetu cievkou 

 Používať Faradayov 
zákon pri riešení úloh 

 
 
 Rirešiť jednoduché úlohy 

súvisiace so striedavým 
prúdom a napätím 

motivačný pokus, 
vysvetľovanie, 
rozhovor, riešenie 
problémových 
úloh, práca s 
grafom 

vyuč. hod. v 
bežnej triede, vo 
fyz. laboratóriu 
Delená hodina: 
vo fyz. lab. , 
práca vo 
dvojiciach 
Lab. cv.: 
Pôsobenie 
vodičov 
s prúdom, 
magnetické pole 
cievky  - riešenie 
úloh 
 
Elektromagnetic
ká indukcia – 
riešenie úloh 
 
Určenie 
indukčnosti 
cievky 
striedavým 
prúdom 
Projekty – 
Elektrárne 
a efektívne 
hospodárenie 
s elektrickou 
energiou v 
domácnosti 
 
Overenie 

priebežné 
ústne a 
písomné 
skúšanie 
súhrnné 
ústne a 
písomné 
skúšanie 
individuál
ne a 
frontálne 
skúšanie 

odpoveď 
písomka 
test 
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Obvod striedavého 
prúdu s cievkou 
a kondenzátorom 
 
Činný výkon 
striedavého prúdu 
 
 
 
Generátor 
striedavého prúdu 
Trojfázová sústava 
striedavých napätí 
Elektromotory na 
trojfázový prúd 
 
Transformátor 
 
Elektráreň, 
prenosová sústava 
energetiky 

 Pojmy: frekvencie, amplitúda 
prúdu a napätia, efektívna 
hodnota prúdu a napätia 

 Fázový posun medzi prúdom a 
napätím 

 
 
 Výkon striedavého prúdu a 

napätia 

 

 Generátor elektrickej energie 
 Princíp trojfázovej sústavy, 

význam nulovacieho vodiča 
 
 Zapojenie spotrebičov do hviezdy 

a trojuholníka 
 
 Transformátor 

 Vysvetliť fyzikálny 
význam efektívnej 
hodnoty napätia a prúdu 

 Nakresliť časový diagram 
pre konkrétne obvody 

 
 

 Vypočítať hodnoty 
energie uvoľnenej pri 
prechode elektrického 
prúdu jednosmerného i 
striedavého 

 
 Vysvetliť trojfázovú 

sústavu striedavých 
napätí 

 
 
 
 Vysvetliť úlohu 

transformátora pri 
prenose elektrickej 
energie na väčšie 
vzdialenosti 

 Navrhnúť možnosti 
šetrenia elektrickej 
energie 

činnosti 
transformátora 

4. Periodické 
deje 
4A: Kmitavý 
pohyb 

 Kmitavý pohyb 
 

Kinematika 
kmitavého pohybu 
 
Fáza kmitavého 
pohybu 
 
Zložené kmitanie 
 
Dynamika kmitavého 
pohybu 
 
Kyvadlo 

 Peridické deje v prírode a 
spoločnosti 

 Pohyby s konštantnou periódou 
 Kmitanie, perióda,  frekvencia, 

okamžitá výchylka, amplitúda 
kmitania 

 Časový rozvoj harmonického 
kmitania a neharmonického 
periodického deja 
 

 Vlasnosti mechanického 
oscilátora 

 

 Odhadnúť aj odmerať 
stopkami periódu dejov v 
bežnom živote 

 Určiť periódu peridického 
deja videomeraním 

 Vyjadriť frekvenciu deja z 
hodnoty periódy v 
intervale 1 dňa po 1 
molisekundu 

 Analyzovať grafy 
harmonického a 
neharmonického 
periodického deja, zistiť 
hodnoty z grafu závislosti 

motivačný pokus, 
vysvetľovanie, 
rozhovor, riešenie 
problémových 
úloh, práca s 
grafom 
bádanie 

vyuč. hod. v 
bežnej triede, vo 
fyz. Laboratóriu 
Delená hodina: 
vo fyz. lab. , 
práca vo 
dvojiciach 
Lab. cv.: 
Vlastné kmitanie 
oscilátora – 
riešenie úloh 
 
Odvodenie 
vzťahu pre 

priebežné 
ústne a 
písomné 
skúšanie 
súhrnné 
ústne a 
písomné 
skúšanie 
individuál
ne a 
frontálne 
skúšanie 

odpoveď 
písomka 
test 
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Nútené kmitanie 
 
Rezonancia oscilátora 
 
 
 
Premeny enrgie 
v mechanickom 
oscilátore  

 Pružinové kyvadlo, matematické 
a fyzikálne kyvadlo 

 Rovnica kmitavého pohybu 
 Harmonický kmitavý pohyb z 

dynamického hľadiska 
 Vlastnosti kyvadla, vlastná 

frekvencia kmitania a perióda 
kmitania 

 Nútené kmitanie, konkrétne 
príklady 

 Rezonancia, využitie v praxi, 
nežiadúce účinky rezonancie 

 
 

 Proces premeny energie v 
oscilátore a spôsob nahrádzania 
jej strát 

okamžitej výchylky od 
času pre mechanický 
oscilátor 

 Objaviť z výsledkov 
experimentu faktory 
ovplyvnňujúce periódu 
matematickho kyvadla 

 
 
 
 
 
 

 Vysvetliť proces premeny 
energie v oscilátore 
 

periódu 
matematického 
kyvadla 

4B. 
Mechanické 
vlnenie 

 Mechanické vlnenie 
priečne a pozdĺžne 

 
 
 
Interferencia vlnenia 
 
Stojaté vlnenie 
 
 
 
 
 
 
 
Vlnenie v izotropnom 
prostredí, Huygensov 
princíp 
Dopplerov jav 
 
 
 
Zvuk 
 

 Vlnenie v rade bodov 
 Frekvencia, vlnová dĺžka, rýchlosť 

vlny 
 Podmienky vzniku postupného 

mechanického vlnenia 
 Priečne a pozdĺžne vlnenie 
 Vlnenie na vodnej hladine 
 Rovnica postupnej mechanickej 

vlny 
 Skladanie vlení, interferencia 

vlnení 
 Stojaté vlnenie na strune 
 Kmitňa, uzol, vlnová dĺžka a 

rýchlosť stojatého vlnenia 
 

 Vlnoplocha 

 

 

 

 Vlastnosti zvuku: hlasitosť, farba, 
výška tónu 

 Používať pojmy 
frekvencia, rýchlosť vlny, 
vlnová dĺžka a poznať ich 
vzájomný vzťah 

 Riešiť jednoduché úlohy s 
využitím vzťahu pre 
rýchlosť vlny 

 Identifikovať skladanie a 
interferenciu vlnení na 
vodnej hladine 

 Riešiť jednoduché úlohy 
súvisiace so stojatým 
vlnením na strune 

 Vysvetliť analógiu medzi 
stojatým vlnením na 
napnutej strune  a 
stojatým vlnením vo 
vzduchovom stĺpci 
 

 Dopplerov jav, využitie v 
medicíne, doprave, v 
astronómii 

motivačný pokus, 
vysvetľovanie, 
rozhovor, riešenie 
problémových 
úloh, práca s 
grafom 

vyuč. hod. v 
bežnej triede, vo 
fyz. Laboratóriu 
Delená hodina: 
vo fyz. lab. , 
práca vo 
dvojiciach 
Lab. cv.: 
Meranie 
rýchlosti zvuku 
vo vzduchu 
rezonančnou 
metódou 

priebežné 
ústne a 
písomné 
skúšanie 
súhrnné 
ústne a 
písomné 
skúšanie 
individuál
ne a 
frontálne 
skúšanie 

odpoveď 
písomka 
test 
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 Sluch 
 

 

 Naplánovať eperiment na 
meranie rýchlosti zvuku 
vo vzduchu 

 Diskutovať o spôsoboch 
aktívnej ochrany sluchu 
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FYZIKA    3. ROČNÍK  

 

UČEBNÉ ZDROJE:  

Literatúra: 

 Demkanin, P., Horváthová, M.: Fyzika pre 3. ročník gymnázia a 7. ročník gymnázia s osemročným štúdiom, združenie EDUCO 2012 
 Pišút, J. a kol.: Fyzika pre 4. ročník gymnázií, SPN 2003 
 Pišút, J. a kol.: Fyzika pre 4. ročník gymnázií, SPN 1993 
 Fyzika pre gymnáziá a SOŠ - PaedDr. J. Beňuška 

Didaktická technika: 

 počítač, dataprojektor, interaktívna tabuľa 

Materiálne výučbové prostriedky:  

 pomôcky a modely z fyzikálneho laboratória 

 tabuľky,  

 merací system Vernier s čidlami 

Ďalšie zdroje:  

 Planéta vedomostí – vzdelávací portal 
 www.priklady.eu 
 www.infovek.sk 

 
 
 
 
 
 

http://www.priklady.eu/
http://www.infovek.sk/


ČLOVEK A PRÍRODA 

96 

 

 

Tematický celok Prierezová téma Finančná gramotnosť Medzipredmetové vzťahy 
 ELEKTOMAGNETICKÉ ŽIARENIE 
A ČASTICE MIKROSVETA 
 
1.: Geometrická optika 
 

Multikultúrna výchova – 1,4 
Environmentálna výchova – 1,7 
Ochrana života a zdravia – 1,2,3 
Tvorba projektu a prezentačné 
zručnosti – 1,3, 5 

1.3: Osvojiť si, čo znamená žiť 
hospodárne 

MAT: 
 Geometria  
 Riešenie rovníc 
 Úpravy výrazov 
INF: 
 Excel – práca s tabuľkou, grafom 
BIO: 
 Zrak  

2.: Vlnová optika a elmag. 
žiarenie 

Multikultúrna výchova – 1,4 
Environmentálna výchova – 
1,6,7 
Ochrana života a zdravia – 1,2,3 
Tvorba projektu a prezentačné 
zručnosti – 1,3, 5 

1.3: Osvojiť si, čo znamená žiť 
hospodárne  
 
2.4: Prijímať finančné rozhodnutia 
zvažovaním alternatív a dôsledkov 

MAT: 
 Riešenie rovníc 
 Úpravy výrazov 
INF: 
 Excel – práca s tabuľkou, grafom 
 Tvorba PPT prezenácie 
SJL: 
 Gramatika, štylistika 

3.: Základy kvantovej fyziky Osobnostný a sociálny rozvoj – 
5,6, 

 MAT: 
 Riešenie rovníc 
 Úpravy výrazov 
CHE: 
 Atóm, orbitaly 

4.: Fyzika atómového jadra Ochrana života a zdravia – 1,2,3 
Environmentálna výchova – 
1,2,3,4,7 
Tvorba projektu a prezentačné 
zručnosti – 1,5 

1.3: Osvojiť si, čo znamená žiť 
hospodárne  
 
2.4: Prijímať finančné rozhodnutia 
zvažovaním alternatív a dôsledkov 

MAT: 
 Riešenie rovníc 
 Úpravy výrazov 
 Exponenciálne funkcie 
BIO: 
 Vplyv  rádioaktívneho žiarenia na 

človeka 
CHE: 
 Rádioaktivita 
DEJ 
 Historický vývoj vedy 
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5.: Častice mikrosveta 
 
 
 
 

Ochrana života a zdravia – 1,2,3 
Environmentálna výchova – 
1,2,3,4,7 
Tvorba projektu a prezentačné 
zručnosti – 1,5 

 MAT: 
 Riešenie rovníc 
 Úpravy výrazov 
CHE: 
 atóm 

 

Tematický celok Téma Obsahový štandard Výkonový štandard 
Stratégie vyučovania Hodnotenie 

metódy formy metódy prostr. 
 
 
ELEKTOMAGNETIC
KÉ ŽIARENIE 
A ČASTICE 
MIKROSVETA 
 
1.: Geometrická 
optika 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Svetlo a žiarenie 

 
Vlastnosti svetla 

 
Odraz a lom svetla 

 
Úplný odraz svetla 

 
Disperzia svetla 

 
Spektrálne farby 

 
Zobrazovanie 

odrazom na 
rovinnej ploche 

Zobrazovanie 
odrazom na 
guľovej ploche 

Šošovky ako 
zobrazovacie 
sústavy 

Zobrazovanie 
spojkou 

Zobrazovanie 
rozptylkou 
 

Optické vlastnosti 
ľudského oka 

 
Viditeľné žiarenie 
 
 
 
Difúzny odraz 
 
 
 
Disperzia svetla 

 

 
Riešiť úlohy s využitím 

princípov geometrickej 
optiky 
Riešiť úlohy súvisiace 
s rýchlosťou svetla 
a indexom lomu 

Aplikovať úplný odraz 
v praxi. 

Riešiť úlohy na odraz a lom 
svetla. 

Zmerať index lomu svetla. 
 

Poznať spektrálne farby. 
 

Popísať oko ako optickú 
sústavu. 

Poznať podstatu chýb oka 
a spôsoby ich korekcie. 

Aktívne si chrániť zrak 
 

motivačný 
pokus, 
vysvetľovanie, 
rozhovor, 
riešenie 
problémových 
úloh, práca s 
modelmi 
  

vyučovanie v 
bežnej triede, 
vo fyz. 
laboratóriu,  
Delená hodina: 
práca vo dvojici 
vo fyz. lab. 
Lab. cv.: 
Riešenie úloh na 
lom a odraz 
svetla 
Meranie indexu 
lomu 
 
Optické 
zobrazovanie 
 
Meranie 
ohniskovaj 
vzdialenosti 
šošovky 

priebežné 
ústne a 
písomné 
skúšanie 
súhrnné 
ústne a 
písomné 
skúšanie 
individuálne 
a frontálne 
skúšanie 

odpoveď 
písomka 
test 

2.: Vlnová optika 
a elmag. žiarenie 

Interferencia svetla 
 
 

interferencia svetla  
difrakčná mriežka  
emisné spektrum,  

identifikovať jav disperzie 
svetla a interferencie svetla 

motivačný 
pokus, 
vysvetľovanie, 

vyuč. hod. v 
bežnej triede, 

priebežné 
ústne a 

odpoveď 
písomka 
test 
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Ohyb svetla 
Mriežkové spektrum 

 
 
 

Prehľad elmag. 
žiarenia 

IČ a UV žiarenie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RTG žiarenie 
 
 

Tepelné žiarenie 
Žiarenie čierneho 

telesa 

čiarové spektrum, s 
pojité spektrum  
princíp rozkladu svetla na 

spektrum hranolom a 
optickou mriežkou  

tepelné žiarenie  
prenos energie tepelným 

žiarením  
infračervené a ultrafialové 

žiarenie, ich vlastnosti a 
využitie  

röntgenové žiarenie, využitie v 
medicíne a priemysle 

Poznať javy spôsobené 
interferenciou svetla 

čítať informácie z čiarového a 
spojitého emisného 
spektra 

riešiť úlohy s využitím vzťahu 
medzi teplotou telesa a 
vlnovou dĺžkou λMAX 
emitovaného 
elektromagnetického 
žiarenia 

riešiť úlohy s využitím vzťahu 
pre výpočet energie fotónu 

vysvetliť proces vzniku 
spojitého a čiarového 
spektra röntgenového 
žiarenia, 

Uviesť príklady praktického 
využitia rôznych druhov 
elmag. žiarenia 

Zaradiť IČ a UV  žiarenie ako 
elmag. žiarenie 

Vysvetliť rozdiely medzi UV 
a RTG žiarením 

Uviesť príklady využitia RTG 
žiarenia v medicíne 
a v priemysle 

Využiť spôsoby ochrany pred 
RTG ž. 

rozhovor, 
riešenie 
problémových 
úloh, práca 
s modelmi 
bádanie 

vo fyz. 
laboratóriu,  
Delená hodina: 
práca vo dvojici 
vo fyz. lab. 
Lab. cv.: 
Meranie vlnovej 
dĺžky svetla 

Určenie mriežkovej 
konštanty 

 
Pozorovanie 
spektier rôznych 
látok 
 

písomné 
skúšanie 
súhrnné 
ústne a 
písomné 
skúšanie 
individuálne 
a frontálne 
skúšanie 

3.: Základy 
kvantovej fyziky 

Fyzikálne objekty 
veľké a malé 

Základné poznatky 
o atómoch 

Kvantová hypotéza 
Fotoelektrický jav 
Svetelné kvantá – 

svetelné vlny 
Kvantovanie energie 

atómov 

fyzikálne objekty malé a veľké 
prostriedky na ich poznávanie 
fotón žiarenia  
historické postavenie 

experimentov Thomsona, 
Millikana a Rutherforda 

Kvantová hypotéza, Planckova 
konštanta 

Einsteinova rovnica pre 
fotoefekt 
Fotón, vlnové vlastnosti 
častíc 

 
zaujať stanovisko v súvislosti 

s prostriedkami na 
skúmanie vesmíru a na 
skúmanie objektov na 
úrovni atómu 

vysvetliť historické 
postavenie experimentov 
Thomsona, Millikana a 
Rutherforda a teórií 
súvisiacich s týmito 
experimentmi, 

motivačný 
pokus, 
vysvetľovanie, 
rozhovor, 
riešenie 
problémových 
úloh, práca s 
modelmi 

vyuč. hod. v 
bežnej triede, 
vo fyz. 
laboratóriu,  
Delená hodina: 
práca vo dvojici 
vo fyz. lab. 
Lab. cv.: 
Teoret. cvičenie 
– riešenie úloh 
Projekty: Laser a 
jeho využitie 

priebežné 
ústne a 
písomné 
skúšanie 
súhrnné 
ústne a 
písomné 
skúšanie 
individuálne 
a frontálne 
skúšanie 

odpoveď 
písomka 
test 
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Spontánna 
a stimulovaná 
emisia žiarenia 

Princíp lasera 

Kvantovanie energie 
elektrónov v atóme 

Typy laserov, využitie laserov v 
medicíne a technike 

Vypočítať energiu kvanta 
pomocou frekvencie  a 
konštanty h 

Popísať vonkajší 
fotoelektrický jav a poznať 
jeho základné vlastnosti 

Poznať praktické 
využitiefotoelektrického 
javu 

Poznať vlastnosti fotónu 
Objasniť pojmy kvantovanie 

energie, stacionárny stav, 
kvantové číslo, energetická 
hladina 

Popísať kvantovomechanický 
model atómu 

Uviesť príklady využitia 
laserového zariadenia 

4.: Fyzika 
atómového jadra 

Zloženie a vlastnosti 
jadier 

Prirodzená 
rádioaktivita 

Umelá rádioaktivita 
Syntéza a štiepenie 

jadier 
Využitie 

rádionuklidov 
Jadrový reaktor, 

jadrová elektráreň 
Súčasnosť a 

budúcnsť jadrovej 
energetiky 

Ochrana životného 
prostredia 

 
Vlastnosti atómových jadier 
väzbová energia jadra, 

hmotnostný úbytok 
Žiarenie alfa, beta a gama. 
Podstata žiarení, ionizačné 

účinky, oslabovanie žiarenia 
prechodom cez prostredie 

 
uvoľňovanie energie 

jadrovou syntézou a 
štiepením jadier 

porovnať vlastnosti a 
podstatu žiarení alfa, beta a 
gama,  zaujať stanovisko v 
súvislosti s rádioaktivitou 
prostredia, zdrojmi 
pridanej rádioaktivity a 
rádioaktívnymi izotopmi 
používanými v medicíne (v 
diagnostike aj v terapii), 

posúdiť klady a zápory 
jadrovej energetiky v 
porovnaní s inými 
možnosťami získavania 
elektrickej energie. 

motivačný 
pokus, 
vysvetľovanie, 
rozhovor, 
riešenie 
problémových 
úloh, práca s 
modelmi 

vyuč. hod. v 
bežnej triede, 
vo fyz. 
laboratóriu,  
Delená hodina: 
práca vo dvojici 
vo fyz. lab. 
Lab. cv.: 
Projekty: 
jadrová 
energetika 
Riešenie úloh: 
rádioaktivita 

priebežné 
ústne a 
písomné 
skúšanie 
súhrnné 
ústne a 
písomné 
skúšanie 
individuálne 
a frontálne 
skúšanie 

odpoveď 
písomka 
test 

5.: Častice 
mikrosveta 
 
 
 

Základné pojmy 
fyziky mikrosveta 

Elementárne častice 
Interakcie medzi 

časticami 

Systém častíc 
Experimantálne metódy 

výskumu častíc 
Interakcie medzi časticami 
 

Uviesť príklady základných 
častíc a elememntárnych 
častíc 

Poznať základné druhy 
detektorov častíc  a 

motivačný 
pokus, 
vysvetľovanie, 
rozhovor, 
riešenie 

vyuč. hod. v 
bežnej triede, 
vo fyz. 
laboratóriu,  

priebežné 
ústne a 
písomné 
skúšanie 

odpoveď 
písomka 
test 
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Urýchľovače a 
detektory 

 
 
 
 
 

vysvetliť stručne princíp ich 
činnosti 

Poznať základné typy 
urýchľovačov častíc 

Uviesť konkrétne príklady 
uplatnenia jednotlivých 
typov interakcií v rôznych 
systémoch 

problémových 
úloh, práca s 
modelmi 

Delená hodina: 
práca vo dvojici 
vo fyz. lab. 
Lab. cv.: 
Projekty: 
Urýchľovače a 
detektory častíc 

súhrnné 
ústne a 
písomné 
skúšanie 
individuálne 
a frontálne 
skúšanie 
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SEMINÁR Z FYZIKY     4. ROČNÍK (VOLITEĽNÝ PREDMET) 

 

1. CHARAKTERISTIKA PREDMETU 
Seminár z fyziky je v rámci Školského vzdelávacieho programu ako voliteľný predmet súčasťou vzdelávacej oblasti Človek a príroda. Svojím obsahom nadväzuje na 

predmet fyzika a využíva kompetencie žiakov nadobudnuté predovšetkým v predmetoch matematika a informatika, využíva tiež vedomosti žiakov z ostatných vzdelávacích 
oblastí. 

Seminár z fyziky je určený predovšetkým pre žiakov, ktorí sa rozhodli maturovať z fyziky, prípadne budú fyziku potrebovať v ďalšom vysokoškolskom štúdiu. 

2. CIELE PREDMETU  
 

Cieľom voliteľného predmetu seminár z fyziky je upevniť, prehĺbiť, rozšíriť a systematizovať fyzikálne poznatky žiakov získané v základnom kurze fyziky. Súčasťou 
semináru z fyziky je rozšírenie učiva nad rámec látky, preberanej v základnom kurze fyziky. Vzdelávanie je prostredníctvom medzipredmetových vzťahov prepojené 
s matematikou. Je dôležité, aby žiaci pochopili na vyššej zovšeobecňujúcej úrovni vzťahy medzi jednotlivými, aj zdanlivo nesúvisiacimi oblasťami fyziky, dokázali po 
predbežnej teoretickej príprave na vyššej úrovni využívať pri riešení úloh matematický aparát, získali v zhode s prejaveným záujmom ucelenejšie predstavy o niektorých 
fyzikálnych odboroch a oboznámili sa s metódami a myšlienkovými postupmi, ktoré sa v danom odbore využívajú, osvojili si metódy a formy práce dôležité pre ich ďalšie 
vysokoškolské štúdium. 

Toto komplexné ponímanie umožňuje žiakom hlbšie, a v širších súvislostiach, porozumieť zákonitostiam prírodných javov, uvedomovať si užitočnosť získaných 
poznatkov a ich aplikovateľnosť v praktickom živote.  

3. ROZVOJ KĽÚČOVÝCH KOMPETENCIÍ  
Okrem cieľov a kľúčových kompetencií spomínaných v Školskom vzdelávacom programe v časti Fyzika, by mal byť žiak schopný po absolvovaní predmetu: 

 v rámci diskusie, ale aj samostatne, prezentovať nadobudnuté vedomosti 
 argumentovať v prospech prírodných vied a vyjadriť svoje vlastné postoje a názory 
 efektívne využívať Matematicko-fyzikálno-chemické tabuľky pri získavaní potrebných informácií 
 úspešne dokázať, že zvládol stredoškolské učivo predmetu fyzika na samotnej maturitnej skúške 
 nadviazať na nadobudnuté vedomosti ďalším štúdiom na príslušnej vysokej škole 

KĽÚČOVÉ KOMPETENCIE  
Poznávacie: 

 formulácia a riešenie problémov, používanie stratégie riešenia 
 uplatňovanie kritického myslenia 
 nachádzanie vlastného štýlu učenia a schopnosť učiť sa v skupine 
 uplatňovanie tvorivého myslenia 
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Komunikačné: 

 vytváranie, prijímanie a spracovávanie informácií 
 vyhľadávanie informácií 
 formulovanie vlastného názoru a logické argumentovanie 

 
Interpersonálne: 

 akceptovanie skupinových rozhodnutí 
 kooperovanie v skupine 
 tolerovanie odlišností jednotlivcov 
 schopnosť viesť diskusiu o odbornom probléme 

 
Intrapersonálne: 

 regulovanie vlastného správania 
 vytváranie si vlastného hodnotového systému 

4. KRITÉRIÁ HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE PREDMETU 
Cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov v škole je poskytnúť žiakovi a jeho rodičom spätnú väzbu o tom, ako žiak zvládol danú problematiku, v čom má 

nedostatky, kde má rezervy, aké sú jeho pokroky. Súčasťou hodnotenia je tiež povzbudenie do ďalšej práce, návod, ako postupovať pri odstraňovaní nedostatkov. 
 

Klasifikácia v predmete seminár z fyziky sa uskutočňuje v súlade s platným Metodickým pokynom č. 21/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl. 
Pri klasifikácii výsledkov v predmete  sa hodnotí v súlade s učebnými 
osnovami a vzdelávacími štandardami: 
a) kvalita myslenia, predovšetkým jeho logickosť, samostatnosť a tvorivosť, 
b) kvalita a rozsah získaných schopností vykonávať požadované intelektuálne a praktické činnosti pri realizácii experimentov, 
c) schopnosť zaujať stanovisko a uplatňovať osvojené poznatky a zručnosti pri riešení teoretických a praktických úloh, pri výklade a hodnotení prírodných javov a 
zákonitostí, prípadne teórií, 
d) schopnosť využívať a zovšeobecňovať skúsenosti a poznatky získané pri praktických činnostiach pri experimentoch, 
e) celistvosť, presnosť, trvácnosť osvojenia požadovaných poznatkov, faktov, pojmov, definícií, zákonitostí a vzťahov, teórií, 
f) aktivita v prístupe k činnostiam, záujem o ne a vzťah k nim, 
g) presnosť, výstižnosť, odborná a jazyková správnosť ústneho a písomného prejavu, 
h) kvalita výsledkov činnosti, 
i) osvojenie účinných metód samostatného štúdia a schopnosti učiť sa učiť. 
 
 Stupňom 1 – výborný sa žiak klasifikuje, ak pohotovo vykonáva požadované intelektuálne a praktické činnosti. Samostatne a tvorivo uplatňuje osvojené vedomosti a 
zručnosti pri riešení teoretických a praktických úloh, pri výklade a hodnotení javov a zákonitostí. Chápe vzťahy medzi prírodnými javmi, zákonitosťami a teóriami. Myslí 
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logicky správne, zreteľne sa u neho prejavuje samostatnosť a tvorivosť. Jeho ústny a písomný prejav je správny, presný a výstižný. Výsledky jeho činnosti sú kvalitné. Vie 
zhodnotiť a porovnať kvalitu rôznych postupov riešenia problémov a diskutovať o správnosti, kvalite a efektívnosti daných riešení. Svoje vedomosti a zručnosti vie 
prezentovať na zodpovedajúcej úrovni. 
 
Stupňom 2 – chválitebný sa žiak klasifikuje, ak pohotovo vykonáva požadované intelektuálne a praktické činnosti. Pri riešení teoretických úloh a praktických úloh, pri 
výklade a hodnotení javov a zákonitostí postupuje samostatne, len s malými podnetmi od učiteľa. Myslí správne, v jeho myslení sa prejavuje logika a tvorivosť. Vie 
analyzovať predložené problémy a samostatne navrhnúť primeraný postup na ich riešenie. Vie zhodnotiť a porovnať kvalitu rôznych postupov riešenia problémov. Svoje 
znalosti a zručnosti vie prezentovať na zodpovedajúcej úrovni. 
 
Stupňom 3 – dobrý sa žiak klasifikuje, ak osvojené vedomosti a zručnosti interpretuje samostatne s občasnými usmerneniami vyučujúceho. Jeho myslenie je takmer vždy 
správne a tvorivosť sa prejavuje len s usmernením vyučujúceho. Ústny a písomný prejav je čiastočne správny. Jeho kvalita výsledkov je na dobrej úrovni. 
 
Stupňom 4 – dostatočný sa žiak klasifikuje, ak pri vykonávaní požadovaných intelektuálnych a praktických činností je málo pohotový. Osvojené vedomosti a zručnosti pri 
riešení teoretických a praktických úloh zvládne iba za aktívnej pomoci vyučujúceho. Jeho logika myslenia je na nižšej úrovni a myslenie nie je tvorivé. 
 
Stupňom 5 – nedostatočný sa žiak klasifikuje, ak vedomosti a zručnosti požadované vzdelávacími štandardmi si neosvojil, má v nich závažné nedostatky a chyby nevie 
opraviť ani s pomocou vyučujúceho. Neprejavuje samostatnosť v myslení. 
 
Žiak je z predmetu skúšaný ústne, písomne alebo prakticky. V priebehu polroka by mal byť ústne skúšaný minimálne jedenkrát, písomne minimálne dvakrát. Pri ústnom 
skúšaní je žiak klasifikovaný známkou, hodnotenie písomnej práce je vyjadrené známkou. Učiteľ oznámi žiakovi výsledok každého hodnotenia a klasifikácie so zdôvodnením. 
Po ústnom vyskúšaní oznámi učiteľ výsledok hodnotenia ihneď. Výsledky hodnotenia písomných skúšok, prác aj praktických činností oznámi žiakovi a predloží k nahliadnutiu 
najneskôr do 14 dní. 
 
Stupnica pri písomných prácach a testoch: 
 
100% - 90% výborný 
89,9% - 75% chválitebný 
74,9 % - 50% dobrý 
49,9% - 25% dostatočný 
24,9% a menej nedostatočný 
 
Výsledná klasifikácia v predmete seminár z fyziky zahŕňa nasledovné formy a metódy overovania vedomostí a zručností žiakov: 
1. písomné – testy, previerky, referáty, projekty, domáce úlohy 
2. ústne 
3. praktické – laboratórne cvičenia 
4. vypracovanie zadaných tém vo forme prezentácií v Power Pointe 
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Pri určovaní stupňa prospechu na konci klasifikačného obdobia sa hodnotí kvalita práce a učebné výsledky, ktoré žiak dosiahol počas celého klasifikačného obdobia. Pritom 
sa prihliada na systematickosť v práci žiaka, na jeho prejavované osobné a sociálne kompetencie ako je zodpovednosť, snaha, iniciatíva, ochota a schopnosť spolupracovať, 
a to počas celého klasifikačného obdobia. Stupeň prospechu sa neurčuje na základe priemeru známok získaných  
v danom klasifikačnom období, prihliada sa k dôležitosti a váhe jednotlivých známok.  
Pri klasifikácií žiaka sa berú do úvahy všetky známky. Dopredu ohlásené písomné odpovede sú pre žiaka povinné. Ak ich žiak nemôže napísať v pôvodnom termíne, je jeho 
povinnosťou dohodnúť si s vyučujúcim náhradný termín po príchode do školy. V prípade dlhodobej absencie (nad 3 týždne) sa vyučujúci dohodne so žiakom na termínoch 
skúšania. 
Stupeň prospechu sa neurčuje na základe priemeru známok získaných v danom klasifikačnom období, prihliada sa k dôležitosti a váhe jednotlivých známok, a to nasledovne  

 

Ústna odpoveď     váha známky 30 

Písomná odpoveď    váha známky 10 

Písomná práca, test     váha známky 20 

Protokoly z cvičení     váha známky 10 

Vypracovanie a prezentácia témy    váha známky 5 

 

6. OBSAH  
   

Hodinová dotácia predmetu sú 2 hodiny týždenne. 
Obsah predmetu je vymedzený cieľovými požiadavkami na vedomosti a zručnosti maturantov z fyziky. 

 
TÉMY PREDMETU: 

1) Fyzikálne veličiny a ich meranie 
2) Mechanika:  

a) Kinematika 
b) Dynamika 
c) Gravitačné pole 
d) Práca a energia 
e) Mechanika tuhého telesa 
f) Mechanika kvapalín a plynov 

3) Molekulová fyzika a termodynamika: 
a) Základné poznatky molekulovej fyziky a termodynamiky 
b) Štruktúra a vlastnosti plynov 
c) Štruktúra a vlastnosti pevných látok 
d) Štruktúra a vlastnosti kvapalín 
e) Zmeny skupenstva látok 

4) Elektrický prúd 
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a) Elektrický náboj a elektrické pole 
b) Elektrický prúd 

5) Magnetické pole: 
a) Stacionárne a nestacionárne mag. pole 
b) Striedavý prúd 

6) Mechanické kmitanie 
7) Vlnenie 
8) Základy fyziky mikrosveta 

 
 
 
 

6. PRIEREZOVÉ TÉMY  

CHARAKTERISTIKA PRIEREZOVÝCH TÉM 
 
Predmetom fyzika, ktorý je súčasťou  obsahu vzdelávania vzdelávacej oblasti ČLOVEK A PRÍRODA sa prelínajú  prierezové témy, ktoré sú začlemené do jednotlivých tematických 
celkov. Nevyhnutnou podmienkou účinnosti a neformálnej realizácie tém je používanie aktivizujúcich, interaktívnych učebných metód.  
 

ROZVÍJAJÚCE CIELE PRIEREZOVÝCH TÉM 

MULTIKULTÚRNA VÝCHOVA  

Cieľom prierezovej témy je: 
1. Viesť žiakov k chápaniu činnosti človeka v jej prepojení na prirodzené životné  prostredie. 
2. Podnecovať samostatné uvažovanie o vzťahu človeka k životnému prostrediu. 
3. Formovať toleranciu k odlišným životným štýlom. 
4. Rozvíjať schopnosť prepájať poznatky z viacerých predmetov. 
 

MEDIÁLNA VÝCHOVA  
Cieľom  prierezovej témy je viesť žiakov k: 

1. kompetentnému zaobchádzaniu s médiami - kritickému a aktívnemu využívaniu médií a ich produktov  
2. spoznávaniu princípov autoregulácie a právnej regulácie médií, uvedomeniu si špecifík súčasných médií  
3. orientácii v mediálnej ponuke - posúdiť kvalitu a význam informačných zdrojov a produktov  
4. pochopeniu komerčnej podstaty médií a z toho vplývajúcich negatív a ohrození  
5. uvedomeniu si vplyvu médií na život jednotlivca a spoločnosti , na verejnú mienku, vzťahu médií a politiky ( prepojenie mediálnych obsahov s politikou)  
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6. vytváraniu vlastných mediálnych produktov, schopnosti verbálne vyjadriť autorský zámer, myšlienkovú hodnotu a spoločenské súvislosti (vidieť problematiku v 
širších súvislostiach)  

7. praktickej schopnosti obhájiť svoj názor, argumentovať, diskutovať, verejne vystupovať  
8. zaujatiu racionálneho postoja k „novým médiám“ vedieť ich využívať, poznať nebezpečenstvá ich zneužívania a vedieť sa efektívne brániť 
 

OSOBNÝ A SOCIÁLNY ROZVOJ  
Cieľom prierezovej témy je nasmerovať žiakov k:  

1. porozumeniu sebe a iným 
2. získavaniu pozitívneho postoja k sebe a druhým 
3. zvládaniu vlastného správania 
4. formovaniu dobrých medziľudských vzťahov v triede i mimo nej 
5. rozvíjaniu základných zručností komunikácie a vzájomnej spolupráce 
6. získaniu základných sociálnych zručnosti pre riešenie rôznych situácií 
7. akceptácii rôznych typov ľudí, názorov, prístupov k riešeniu problémov 
8. uplatňovaniu základných princípov zdravého životného štýlu a nerizikového správania v každodennom živote 
 

ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA  

Cieľom prierezovej témy je prispieť k rozvoju osobnosti žiaka tak, že nadobudne schopnosť: 
1. chápať, analyzovať a hodnotiť vzťahy medzi človekom a jeho životným prostredím na základe poznania zákonov, ktorými sa riadi život na Zemi, 
2. poznať a chápať súvislosti medzi vývojom ľudskej populácie a vzťahom k prostrediu v rôznych oblastiach sveta, 
3. pochopiť súvislosti medzi lokálnymi a globálnymi problémami a vlastnú zodpovednosť vo vzťahu k prostrediu, 
4. rozvíjať spoluprácu pri ochrane a tvorbe životného prostredia na miestnej, regionálnej a medzinárodnej úrovni, 
5. pochopiť sociálne a kultúrne vplyvy, ktoré determinujú ľudské hodnoty a správanie, vedomie individuálnej zodpovednosti za vzťah človeka k prostrediu ako 

spotrebiteľa a výrobcu, 
6. vedieť hodnotiť objektívnosť a závažnosť informácií o stave životného prostredia a komunikovať o nich, racionálne ich obhajovať a zdôvodňovať svoje názory a 

stanoviská, 
7. využívať informačné a komunikačné technológie a prostriedky pri získavaní a spracúvaní informácií, ako aj prezentácii vlastnej práce. 
 

OCHRANA  ŽIVOTA A ZDRAVIA  

Cieľom prierezovej témy je: 
1. formovať vzťah žiakov k problematike ochrany svojho zdravia a života, tiež zdravia a života iných ľudí, 
2. poskytnúť žiakom potrebné teoretické vedomosti, praktické poznatky, 
3. osvojiť si vedomosti a zručnosti v sebaochrane a poskytovaní pomoci iným v prípade ohrozenia zdravia a života, 
4. rozvinúť morálne vlastnosti žiakov, tvoriace základ vlasteneckého a národného cítenia, 

 
 

TVORBA PROJEKTU A PREZENTAČNÉ ZRUČNOSTI  

Cieľom prierezovej témy je rozvíjať u žiakov kompetencie tak, aby vedeli: 
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1. komunikovať, argumentovať, používať informácie a pracovať s nimi,  
2. riešiť problémy, poznať sám seba a svoje schopnosti, 
3. spolupracovať v skupine, prezentovať sám seba, ale aj prácu v skupine. 
4. naučiť sa riadiť seba, tím, vypracovať si harmonogram svojich prác,  
5. získavať potrebné informácie, spracovať ich,  
6. vedieť si hľadať aj problémy, ktoré treba riešiť, správne ich pomenovať, utvoriť hypotézu, overiť ju a pod. 
7. prezentovať svoju prácu písomne aj verbálne s použitím informačných a komunikačných technológii  
8. vhodným spôsobom zareagovať v rôznych kontextových situáciách, nadviazať kontakt, 
9. identifikovať a popísať problém, podstatu javu, 
10. navrhnúť postup riešenia problému a spracovať algoritmus, 
11. získať rôzne typy informácií, zhromažďovať, triediť a selektovať ich, 
12. na základe získaných informácií formulovať jednoduché uzávery, 
13. na základe stanovených kritérií posúdiť rôzne riešenia a ich kvalitu, 
14. kultivovane prezentovať svoje produkty, názory, 
15. prijať kompromis alebo stanovisko inej strany, 
16. poznať základy jednoduchej argumentácie a vie ich použiť na obhájenie vlastného postoja, 
17. využívať rôzne typy prezentácií, 
18. aplikovať vhodnú formálnu štruktúru na prezentáciu výsledkov svojho výskumu 
19. proaktívne riadiť (zahŕňa zručnosti ako je plánovanie, organizovanie, riadenie, vedenie a poverovanie), prezentáciou predstaviť výsledky svojej práce širšej 

verejnosti, 
20. chápať a rešpektovať hodnoty duševného vlastníctva. 

 

FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ  
Zoznam čiastkových kompetencií z Národného štandardu finančnej gramotnosti je uvedený v kapitole Charakteristika školského vzdelávacieho programu, v podkapitole 
Národný štandard finančnej gramotnosti. 
 

5. STRATÉGIE VYUČOVANIA: 

Z metód vyučovania sa uplatňujú: 

1) motivačné metódy na vzbudenie záujmu žiakov o učebnú činnosť 
a. motivačné rozprávanie - citové približovanie obsahu učenia 
b. motivačný rozhovor - aktivizovanie poznatkov a skúseností žiakov 
c. motivačný problém - upútanie pozornosti prostredníctvom nastoleného problému 
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d. motivačná demonštrácia - vzbudenie záujmu pomocou ukážky 
 

2)      expozičné metódy pri vytváraní nových poznatkov a zručností 
a. rozprávanie - vyjadrovanie skúseností a aktívne počúvanie 
b. rozhovor - komunikácia formou otázok a odpovedí 
c. beseda - riešenie aktuálnych otázok celým kolektívom 
d. demonštračná metóda - demonštrácia obrazov, modelov, tabuliek, grafov a diagramov 
e. pozorovanie 
f. manipulácia s predmetmi - praktické činnosti, pokusy, experimentovanie, didaktická hra 
g. inštruktáž - vizuálne a auditívne podnety k praktickej činnosti, vedenie žiakov k pochopeniu slovného a písomného návodu 

 
3)  heuristická metóda - učenie sa riešením problémov založenom na vymedzení a rozbore problému, tvorbe a výberu možných riešení a vlastnom riešení 
4)  projektová metóda - riešenie projektu, komplexná praktická úloha, problém, téma, ktorej riešenie teoretickou aj praktickou činnosťou vedie k vytvoreniu určitého 

produktu 
5) praktické aktivity - samostatná činnosť na základe inštruktáže, laboratórna práca 
6) práca s knihou, textom a IKT - čítanie s porozumením, spracovanie informácií, učenie sa z textu, orientácia v štruktúre textu, vyhľadávanie, triedenie, využívanie 

podstatných informáci 
7) aktivizujúce metódy 

a. diskusia - vzájomná výmena názorov, argumentov, zdôvodňovanie za účelom riešenia problému 
b. situačná metóda - riešenie problémového prípadu reálnej situácie so stretom záujmov 
c. didaktická hra - sebarealizačné aktivity na uplatnenie záujmov a spontánnosti 
d. kooperatívne vyučovanie - forma skupinového vyučovania založená na vzájomnej závislosti členov heterogénnej skupiny 

8)   fixačné metódy - metódy opakovania a precvičovania učiva - ústne a písomné opakovanie, opakovanie využitím učebnice a literatúry, domáce úlohy 

 Z organizačných foriem sa uplatňuje: 

1) Podľa počtu žiakov na vyučovacom procese spolu s učiteľom: 
a. Individuálne  
b. Hromadné 
c. miešané 

2) Podľa miesta realizácie vyučovacieho procesu: 
a. Školské: vyučovacia hodina v triede, v laboratóriu 

i. Hodina základného typu 
ii. Upevňovania a prehlbovania 

iii. Preverovania a hodnotenia 
b. Mimoškolské: domáca príprava žiakov, exkurzia 

3) Sociálne formy: 
a. Individuálna práca žiakov 
b. Skupinová práca 
c. Frontálna práca 
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UČEBNÉ ZDROJE  

Literatúra: 

 Koubek, V., Šabo, I.: Fyzika pre 1. ročník gymnázia, SPN 2004 

 Koubek, V., Lapitková, V., Demkanin, P.: Fyzika pre 1. ročník gymnázia, Združenie EDUCO 2009 

 Scholtz, E., Kireš, M.: Fyzika kinematika pre gymnáziá s osemročným štúdiom, SPN 2001 

 Scholtz, E., Kireš, M.: Fyzika dynamika pre gymnázia s osemročným štúdiom, SPN 2007 

 Blaško, M., Gajdušek, J., Kireš, M., Onderová, Ľ.: Fyzika molekulová fyzika a termodynamika pre gymnáziá s osemročným štúdiom, SPN 2004 

 Pišút, J. a kol.: Fyzika pre 2. ročník gymnázia, SPN 2005 

 Bednařík, M., Svoboda, E. a kol.: Fyzika pre 2. ročník gymnázií, Elektrické pole, Elektrický prúd, SPN 1993 

 Koubek, V., Lepil, O.: Fyzika pre 3. ročník gymnázií, SPN 2003 
Demkanin, P., Horváthová, M.: Fyzika pre 3. ročník gymnázia a 7. ročník gymnázia s osemročným štúdiom, združenie EDUCO 2012 

 Pišút, J. a kol.: Fyzika pre 4. ročník gymnázií, SPN 2003 

 Pišút, J. a kol.: Fyzika pre 4. ročník gymnázií, SPN 1993 

 Planéta vedomostí – vzdelávací portal 

Didaktická technika:  

počítač, dataprojektor, interaktívna tabuľa 

Materiálne výučbové prostriedky: 

  pomôcky a modely z fyzikálneho laboratory, 

  tabuľky,  

 Merací system Vernier s čidlami 

Ďalšie zdroje: 

 Planéta vedomostí – vzdelávací portal 

 www.infovek.sk 

 www.priklady.eu 
 
 
 
 
 

http://www.infovek.sk/
http://www.priklady.eu/
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Tematický celok Prierezová téma Finančná gramotnosť Medzipredmetové vzťahy 

1.Fyzikálne veličiny  a 
ich meranie 

 
Osobnostný a sociálny rozvoj – 5 
Environmentálna výchova – 7 
Ochrana života a zdravia – 1, 3 
Tvorba projektu a prezentačné 
zručnosti – 1,5 

 MAT: 
 Zákadné matematické operácie 
 Práca s tabuľkou 
 Odchlka hodnoty 
 mocniny 
INF: 
 Excel - práca s tabuľkou 
CHE: 
 BOZP 

2. Mechanika Tvorba projektu a prezentačné 
zručnosti – 1,3, 5 
Multikultúrna výchova – 1,2,4 
Osobnostný a sociálny rozvoj – 8 
Environmentálna výchova – 1,7 
Ochrana života a zdravia – 1,  
Tvorba projektu a prezentačné 
zručnosti – 1,3,4,5 
 
 

1.3: Osvojiť si, čo znamená žiť 
hospodárne  
 
1.2: Pochopiť a vážiť si hodnotu 
ľudskej práce a peňazí ako 
jedného   z prostriedkov jej 
vyjadrenia  

MAT: 
 Funkcie 
 Riešenie rovníc 
 Úpravy výrazov 
 Pravouhlý trojuholník 
OBN: 
 Starogrécki filozofi 
GEG: 
 Planéta Zem 
 Meteorológia 
INF: 
 Excel – práca s tabuľkou, grafom 
 Tvorba PPT prezenácie 
CHE: 
 Energetický metabolizmus 
TSV: 
 Vytrvalostné a silové športy 
SJL: 
 Gramatika, štylistika 
DEJ: 
 Archimedes 
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3. Molekulová fyzika a 
termodynamika 

Osobnostný a sociálny rozvoj - 5 
Environmentálna výchova – 2,4 
Osobnostný a sociálny rozvoj - 5 
Environmentálna výchova – 1 
 

 CHE 
 látky, molekuly, atómy 
 väzby 
 voda 
MAT: 
 Riešenie rovníc 
 Úpravy výrazov 
 Funkcie 
 Zákadné matematické operácie 
 Práca s tabuľkou, grafom 
INF: 
 Excel - práca s tabuľkou 
CHE: 

4. Elektrický prúd Multikultúrna výchova – 1,4 
Environmentálna výchova – 1,7 
Ochrana života a zdravia – 1,2,3 
Tvorba projektu a prezentačné 
zručnosti – 1,3, 5 

1.3: Osvojiť si, čo znamená žiť 
hospodárne  
. 

MAT: 
 Funkcie 
 Riešenie rovníc, sústavy rovníc 
 Úpravy výrazov 
INF: 
 Excel – práca s tabuľkou, grafom 
 

5. Magnetické pole Multikultúrna výchova – 1,4 
Environmentálna výchova – 1,7 
Ochrana života a zdravia – 1,2,3 
Tvorba projektu a prezentačné 
zručnosti – 1,3, 5 

1.2: Pochopiť a vážiť si hodnotu 
ľudskej práce a peňazí ako 
jedného   z prostriedkov jej 
vyjadrenia  
 
1.3: Osvojiť si, čo znamená žiť 
hospodárne  
 
2.4: Prijímať finančné 
rozhodnutia zvažovaním 
alternatív a dôsledkov 

MAT: 
 Funkcie 
 Riešenie rovníc 
 Úpravy výrazov 
INF: 
 Excel – práca s tabuľkou, grafom 
 Tvorba PPT prezenácie 
SJL: 
 Gramatika, štylistika 

6. Mechanické 
kmitanie 

Osobnostný a sociálny rozvoj – 5,6,  MAT: 
 Goniometrické funkcie 
 Riešenie rovníc 
 Úpravy výrazov 
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7. Mechanické vlnenie Ochrana života a zdravia – 1,2 2.4: Prijímať finančné 
rozhodnutia zvažovaním 
alternatív a dôsledkov 

MAT: 
 Riešenie rovníc 
 Úpravy výrazov 
 Goniometrické funkcie 
BIO: 
 Sluch  

8. Fyzika mikrosveta 
 
 
 
 

Ochrana života a zdravia – 1,2,3 
Environmentálna výchova – 1,2,3,4,7 
Tvorba projektu a prezentačné 
zručnosti – 1,5 

 MAT: 
 Riešenie rovníc 
 Úpravy výrazov 
CHE: 
 atóm 

 
 

Tematický 
celok Téma Obsahový štandard Výkonový štandard 

Stratégie vyučovania Hodnotenie 
metódy formy metódy prostr. 

1. Fyzikálne 
veličiny a ich 
meranie: 
 
 

 Sústava SI 
 Skalárne 

a vektorové FV 
 Základné operácie 

s vektormi 
 Meranie vo fyzike 
 

 Používať jednotky veličín 
v sústave jednotiek SI 
s násobiacimi predponami, 
používanie zápisu fyzikálnej 
veličiny v tvare 1 nm aj v tvare 
1 x 10-9 m 

 Vektor: veľkosť, smer, 
skladanie vektorov 

 priame a nepriame meranie 
veličín 

 chyby merania 

 Využívať  s porozumením 
základné veličiny a jednotky 

 Rozlišovať  základné a odvodené 
veličiny a jednotky, premieňa 
jednotky 

 Používať sústava jednotiek SI, 
dôležité vesmírne konštanty, 
rozmerovú analýzu 

 Zmeriať vhodnou metódou 
určené veličiny 

 Spracovať meranie, stanoviť  
správne výsledok 

 Rozlišovať skalárne a vektorové 
veličiny 

 frontálne 
opakovanie, 
práca 
s pracovnými 
listami, 
vysvetľovanie 

prezentácia 
v PPT 
Experiment: 
Meranie dĺžky 
telesa 

Priebežné 
ústne a 
písomné 
Frontálne 
Individuáln
e 
Súhrnné  

odpoveď 
test 
písomka 

2. Mechanika: 
 

 Kinematika: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Mechanický pohyb. 
 Hmotný bod. 
 Vzťažná sústava. 
 Relatívnosť pokoja a pohybu. 
 Druhy pohybov. 
 Rýchlosť a zrýchlenie. 
 Voľný pád. 
 Tiažové zrýchlenie a jeho 

súvislosť so zemepisnou 
šírkou. 

 

 Využívať  abstraktné predstavy 
hmotného bodu pri riešení 
fyzikálnych problémov 

 Poznať rozdelenie a popis 
základných pohybov v kinematike 

 Klasifikovať pohyby a využíva 
základné kinematické vzťahy pre 
jednotlivé druhy pohybov 

 Vyjadriť  písomne aj graficky 
závislosť dráhy a rýchlosti na čase 

 Vhodne voliť  vzťažnú sústavu pri 

 motivačný 
pokus, 
opakovanie, 
rozhovor,  

 riešenie 
príkladov 

 individuálna 
práca, hodina 
vo fyz. lab. 

 Experiment: 
 Pohyb guľôčky 

po naklonenej 
rovine 

 Trenie 
 Vzájomné 

premeny 
energie 

Priebežné 
ústne a 
písomné 
Frontálne 
Individuáln
e 
Súhrnné  

odpoveď 
test 
písomka 



ČLOVEK A PRÍRODA 

113 

 

 
 

 
 
 Dynamika: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Gravitačné pole: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 Práca a energia: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 Sila ako vektor. 
 Výslednica síl. 
 Newtonove pohybové zákony. 
 Hybnosť. 
 Zákon zachovania hybnosti. 
 Trecia sila. 
 
 

 
 

 Newtonov gravitačný zákon. 
 Gravitačné a tiažové pole 

a zrýchlenie. 
 Pohyby v homogénnom 

gravitačnom poli Zeme. 
 Pohyby v radiálnom 

gravitačnom poli Zeme. 
 Kozmické rýchlosti. 
 Keplerove zákony 
 

 
 
 
 
 
 

 Mechanická práca a jej 
jednotka. 

 Výkon a príkon. 
 Potenciálna energia. 
 Kinetická energia. 
 Mechanická energia. 
 Zákon zachovania 

mechanickej energie. 
 

 
 

riešení daného problému 
 Riešiť problémy popisu 

pohybujúceho sa hmotného 
bodu 
 
 

 Vysvetliť príčiny a zákonitosti 
pohybu v rôznych vzťažných 
sústavách 

 Určiť v konkrétnej situácii 
pôsobiace sily a ich výslednicu 

 Rozlíšiť  inerciálnu a neinerciálnu 
vzťažnú sústavu a využívať ich pri 
popise fyzikálnych dejov 

 Využívať Newtonove zákony pri 
popise fyzikálnych dejov 

 Aplikovať  zákony zachovania 
 Poznať podstatu a účinky 

gravitačného poľa 
 Objasniť silové pôsobenie 

gravitačného poľa 
 Popísať ho príslušnými veličinami 
 Rozlíšťi tiažovú a gravitačnú silu 
 Objasniť  pomocou Newtonovho 

zákona pohyby v gravitačnom 
poli 

 Riešiť úlohy na pohyb telies 
(družíc, Mesiaca) v gravitačnom 
poli Zeme 

 Riešiť úlohy na pohyby planét 
v gravitačnom poli Slnka 

 Aplikovať Keplerove zákony pri 
určovaní rýchlosti a doby obehu 
planét 

 
 
 Určiť dráhový účinok sily 
 Uviesť súvislosti mechanickej 

energie s prácou 
 Aplikovať zákony zachovania 
 Využívať  zákony zachovania pri 

 Overenie 
Archimedovho 
zákona 
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 Mechanika tuhého  

telesa: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mechanika 

kvapalín a plynov: 
 
 
 

 
 Otáčavý pohyb. 
 Moment sily. 
 Momentová veta. 
 Ťažisko telesa. 
 Rovnovážna poloha tuhého 

telesa. 
 Stabilita telies. 
 Kinetická energia rotujúceho 

telesa a moment zotrvačnosti. 
 
 

 
 Tekutiny 
 Pascalov zákon 
 Hydrostatický tlak 
 Archimedov zákon 
 Plávanie telies 
 Atmosférický tlak 
 Prúdenie kvapalín 
 Rovnica spojitosti 

a Bernoulliho rovnica 
 Základy fyziky letu 
 

riešení problémov a úloh 
 Rozlíšiť rôzne druhy energie 
 Popísať kvalitatívne 

a kvantitatívne zmeny polohovej 
a pohybovej energie 

 Vypočítať výkon a účinnosť 
 

 
 Popísať translačný a rotačný 

pohyb tuhého telesa kinematicky 
a dynamicky 

 Skladať a rozkladať  sily v telese 
 Určiť v konkrétnych situáciách 

sily, ich výslednicu, momenty síl 
a výsledný moment 

 Určiť ťažisko tuhého telesa 
 Rozlíšiť rôzne druhy 

rovnovážnych polôch 
 Vysvetliť a odvodiť základné 

zákony hydromechaniky 
 Riešiť úlohy s použitím 

Archimedovho zákona 
 Riešiť problémy s využitím 

rovnice kontinuity a Bernoulliho 
rovnice  
Aplikovať  zákony zachovania na 
prúdenie ideálnej a  reálnej 
kvapaliny 

3. Molekulová 
fyzika 
a termodyna
mika 
a 
 

 

 Základné poznatky 
molekulovej fyziky 
a termodynamiky: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Kinetická teória stavby látok. 
 Brownov pohyb a difúzia. 
 Sila medzi časticami. 
 Modely štruktúry látok 

rôznych skupenstiev. 
 Tepelne izolovaná sústava, 

rovnovážny dej a rovnovážny 
stav. 

 Celziová a termodynamická 
teplotná stupnica. 

 Vnútorná energia a jej zmeny. 
 Tepelná kapacita telesa. 
 Kalorimetrická rovnica. 

 Využívať základné princípy 
kinetickej teórie látok pri 
objasňovaní vlastností látok 
rôznych skupenstiev a procesov 
v nich prebiehajúcich 

 Vysvetliť základné poznatky 
zloženia látok 

 Poznať podstatu veličín teplo 
a teplota 

 Vysvetliť zákon zachovania 
energie v termodynamike 

 Uplatniť termodynamické zákony 
pri riešení fyzikálnych úloh 

 Vysvetľovanie, 
riadený 
rozhovor, 
opakovanie, 
riešenie 
problémových 
úloh, práca s 
grafmi 

  

 prezentácia 
 Experiment: 
 Určnie mernej 

tepelnej 
kapacity látky 

 Určnie 
merného 
skupenského 
tepla topenia 
ľadu 

 Kapilárne javy 
  

Priebežné 
ústne a 
písomné 
Frontálne 
Individuáln
e 
Súhrnné  

odpoveď 
test 
písomka 



ČLOVEK A PRÍRODA 

115 

 

 
 
 

 Štruktúra 
a vlastnosti plynov: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Štruktúra 
a vlastnosti 
pevných látok: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Štruktúra 
a vlastnosti 
kvapalín: 
 
 
 
 
 
 
 

 Zmeny skupenstva 
látok: 

 

 Prvý termodynamický zákon. 
 
 
 Ideálny plyn. 
 Stredná kvadratická rýchlosť 

molekúl plynu. 
 Stavová rovnica ideálneho 

plynu. 
 Deje s ideálnym plynom. 
 Energetické hľadisko dejov 

s ideálnym plynom. 
 Kruhový tepelný dej. 
 Účinnosť tepelného motora. 
 Druhý termodynamický 

zákon. 
 
 

 Kryštalické a amorfné látky. 
 Izotropné a anizotropné látky. 
 Deformácie. 
 Normálové napätie. 
 Predĺženie telesa. 
 Hookov zákon. 
 Krivka deformácie. 
 Teplotná rozťažnosť. 
 

 
 

 Povrchová vrstva kvapaliny. 
 Javy na rozhraní pevného 

telesa a kvapaliny. 
 Kapilárna elevácia a depresia. 
 Objemová rozťažnosť 

kvapalín. 
 Hustota a objem v závislosti 

od teploty. 
 Anomália vody. 

 
 

 Zmeny skupenstiev. 
 Fázový diagram. 

 
 
 
 Popísať a vysvetliť jednoduché 

deje s IP  a dokáže vysvetliť 
význam teórie pri získavaní práce 
z vnútornej energie plynov 

 Vysvetliť stavové zmeny 
ideálneho plynu s využitím 
stavovej rovnice 

 Formulovať zákon zachovania 
energie pre tepelné deje 

 Vysvetliť princíp tepelných 
strojov 

 
 Vie vysvetliť zloženie, vlastnosti 

a deje, ktoré prebiehajú 
v pevných látkach a pozná ich 
praktické využitie v praxi 

 
 
 
 
 
 

 
 Vysvetliť vlastnosti kvapalín 

a javy, ktoré sa tu vyskytujú 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Vysvetliť podmienky prechodu do 
iného skupenstva a zákonitosti, 
ktoré tu platia 
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 Vlhkosť vzduchu. 
 Rosný bod. 

 
4. Elektrický 
prúd 
 
 

 Elektrický náboj 
a el. pole: 
 
 
 
 
 
 
 

 Elektrický prúd: 
 

 Elektrický náboj. 
 Zákon zachovania 

elektrického náboja. 
 Elektrostatická indukcia. 
 Coulombov zákon. 
 Kapacita vodiča. 
 Kondenzátor 

 
 

 Elektrický prúd vo vodičoch. 
 Ohmov zákon. 
 Odpor vodiča. 
 Ampérmeter a voltmeter. 
 Kirchhoffove zákony. 
 Elektrický prúd v 

polovodičoch. 
 Elektrický prúd v kvapalinách. 
 Elektrický prúd v plynoch. 

 
 

 Objasniť silové pôsobenie 
elektrostatického poľa 

 Dokázať ho popísať príslušnými 
veličinami 

 Objasniť pomocou Coulombovho 
zákona deje v elektrickom poli 

 Popísať činnosť kondenzátora 
 
 
 Rozlíšiť chovanie vodičov 

a izolantov v elektrickom poli 
 Chápať elektrický prúd ako dej aj 

ako fyzikálnu veličinu 
 Vysvetliť princíp elektrického 

zdroja a uviesť príklady 
 Aplikovať Ohmov zákon pri 

riešení elektrických obvodov 
 Vypočítať výsledný odpor 

rezistorov zapojených sériovo 
a paralelne 

 Riešiť úlohy na výpočet práce 
a výkonu jednosmerného 
elektrického prúdu 

 Vysvetliť mechanizmus vedenia 
el. prúdu v elektrolytoch a uviesť 
praktické využitie elektrolýzy 

 Vysvetliť princíp 
elektrochemického zdroja 
napätia 

 Rozlíšiť samostatný 
a nesamostatný výboj v plynoch 
a uviesť príklady výbojov 
v plynoch a vo vákuu 

 motivačný 
pokus, 
vysvetľovanie, 
rozhovor 

  

 Vyu. hod. v 
triede s 
interaktívnou 
tabuľou 

 Experimenty: 
 Vlastnosti el. 

Náboja 
 Meranie el. 

napätia a 
prúdu 

 Určenie V-A 
charakteristiky 
prvkov v 
obvode 

 Určenie 
charakteristiky 
polovodičovej 
diódy 

  

Priebežné 
ústne a 
písomné 
Frontálne 
Individuáln
e 
Súhrnné  

odpoveď 
test 
písomka 

5. Magnetické 
pole 
 

 

 Stacionárne 
a nestacionárne 
MP 
 
 

 Magnetické pole. 
 Magnetické indukčné čiary. 
 Ampérove pravidlo pravej 

ruky. 

 Kvalitatívne aj kvantitatívne 
opísať magnetické pole 

 Poznať správanie častice 
s nábojom v magnetickom poli 
a praktické využitie tohto deja 

 vysvetľovanie, 
práca s 
pracovnými 
listami, 
riešenie 

 Vyuč. hod. vo 
fyz. 
laboratóriu 

 Experiment: 

Priebežné 
ústne a 
písomné 
Frontálne 

odpoveď 
test 
písomka 



ČLOVEK A PRÍRODA 

117 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Striedavý prúd: 
 
 

 Vodič s prúdom v 
homogénnom magnetickom 
poli. 

 Flemingove pravidlo ľavej 
ruky. 

 Magnetická indukcia. 
 Častica s nábojom v HMP. 
 Vzájomné pôsobenie vodičov 

s prúdom. 
 Magnetický indukčný tok. 
 Jav elektromagnetickej 

indukcie. 
 Faradayov zákon 

elektromagnetickej indukcie. 
 Lenzov zákon. 
 Magnetizmus látok. 
 Dynamo. 
 Alternátor 

 
 Vznik striedavého prúdu 

a napätia. 
 Rovnice okamžitého napätia 

a prúdu v obvodoch s R, L, C. 
 Výkon striedavého prúdu 

v obvode s rezistorom. 
 Efektívne hodnoty napätia 

a prúdu. 
 Generátor. 
 Transformátor. 
 Trojfázová sústava. 
 Elektromotor. 

 Chápať podstatu a význam 
elektromagnetickej indukcie a jej 
význam pre prax 

 Využívať zákon 
elektromagnetickej indukcie pri 
riešení úloh a pri objasňovaní 
funkcie elektrických zariadení 

 Poznať princíp a praktické 
využitie dynama a alternátora 

 
 
 

 
 
 Definovať a objasniť veličiny 

popisujúce striedavý prúd 
 Interpretovať vlastnosti obvodu 

striedavého prúdu s odporom, 
kapacitou a cievkou 

 Vyjadriť vlastnými slovami 
veličiny efektívna hodnota prúdu, 
napätia, účinník, vypočíta výkon 
striedavého prúdu 

 Demonštrovať činnosť 
jednoduchých zariadení 
(generátor striedavého prúdu, 
transformátor, elektromotor) 

problémových 
úloh 

  

 Vlastnosti 
magnetického 
poľa 

 Elektromagnet
ická indukcia – 
transformátor 

 Obvod str. 
prúdu 

Individuáln
e 
Súhrnné  

6. 
Mechanické 
kmitanie: 

 

 Kinematika 
kmitavého pohybu 
 
 
 
 
 

 Dynamika 
kmitavého pohybu 

 Mechanické kmitanie ako 
periodický dej. 

 Súvislosť s rovnomerným 
pohybom po kružnici. 

 Základná rovnica kmitavého 
pohybu. 
 

 Kmitanie z dynamického 
hľadiska. 

 Popísať harmonický kmitavý 
pohyb mechanického oscilátora 
pomocou veličín perióda, 
frekvencia, výchylka, okamžitá 
rýchlosť a zrýchlenie, znázorňuje 
kmitavý pohyb v časovom 
diagrame 

 Skladať harmonické kmitania 
a určuje ich fázový rozdiel 

 Analyzovať  veličiny kmitavého 

 vysvetľovanie, 
opakovanie, 
rozhovor, 
riešenie 
problémových 
úloh 

   
  

 Vyuč. hod. vo 
fyz. 
laboratóriu 

 Experiment: 
 Odvodenie 

vzťahu pre 
periódu 
matematickéh
o kyvadla  

Priebežné 
ústne a 
písomné 
Frontálne 
Individuáln
e 
Súhrnné  

odpoveď 
test 
písomka 
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 Kmitanie z hľadiska premien 
energií. 

 

pohybu a využíva závislosti 
periódy vlastného kmitania na 
parametroch oscilátora 

 Rozlišovať vlastné kmitanie od 
vynúteného kmitania oscilátora 
 

7. Vlnenie: 
 

 Mechanické 
vlnenie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Elektromagnetické 
vlnenie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Geometrická 
optika 
 

 Vlnová optika 

 Mechanické vlnenie. 
 Postupné priečne a pozdĺžne 

vlnenie. 
 Vlnová dĺžka. 
 Rovnica postupnej 

mechanickej vlny. 
 Huygensov princíp. 
 Stojaté vlnenie. 
 Interferencia. 

 
 
 
 
 

 Elektromagnetické vlnenie. 
 Elektromagnetické spektrum. 
 Viditeľné svetlo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Zákon odrazu a lomu svetla. 
 

 Zobrazovacia rovnica zrkadla 
a šošovky. 

 Optická mohutnosť. 
 Oko. 

 Rozlišovať základné druhy 
mechanického vlnenia 

 Objasniť proces vzniku, šírenia, 
odrazu a interferencie 
mechanického vlnenia 

 Popísať vlastnosti mechanického 
vlnenia: frekvencia, vlnová dĺžka, 
rýchlosť šírenia 

 Rozlíšiť zvukové vlnenie a rieši 
jednoduché praktické úlohy z 
akustiky  
 
 
 

 Vysvetliť princíp 
elektromagnetického oscilátora 
a používa veličiny popisujúce 
elektromagnetický oscilátor 
(frekvencia, perióda) a ich väzbu 
na parametre oscilátora 

 Rozlíšiť vlastné a vynútené 
kmitanie elektromagnetického 
oscilátora  

 Objasniť procesy vzniku, šírenia 
elektromagnetického vlnenia 

 Popísať vlastnosti 
elektromagnetického vlnenia, 
frekvencia, vlnová dĺžka, rýchlosť 
šírenia 

 Definovať svetlo ako 
elektromagnetické vlnenie 
a vysvetľuje javy odraz, lom 
a disperzia svetla 

 Zobraziť predmety v jednoduchej 
optickej sústave 

 motivačný 
pokus, 
rozhovor, 
individuálna 
práca, 
vysvetľovanie 

  

 Vyuč. hod. vo 
fyz. 
laboratóriu 

 Experiment:M
eranie 
rýchlosti zvuku 
otvoreným 
rezonátorom 

 Meranie 
vlnovej dĺžky 
svetla 

 Určenie 
mriežkovej 
konštanty 

 Pozorovanie 
spektier 

  

Priebežné 
ústne a 
písomné 
Frontálne 
Individuáln
e 
Súhrnné  

odpoveď 
test 
písomka 
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 Svetelné spektrum. 
 Infračervené a ultrafialové 

žiarenie. 
 Rӧntgenové žiarenie. 
 Žiarenie čierneho telesa. 

 Demonštrovať zobrazenie na 
optických sústavách oko a lupa 

 Interpretovať  javy interferencie, 
ohyb a polarizácia svetla ako 
vlnové vlastnosti svetla 

 Klasifikovať spektrum 
elektromagnetického žiarenia 

8. Základy 
fyziky 
mikrosveta: 
 

 Základy kvantovej 
fyziky 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Fyzika atómového 
jadra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fyzika mikrosveta 

 Vývoj názorov na mikrosvet. 
 Fotoelektrický jav. 
 Korpuskulárno-vlnový 

dualizmus. 
 Kvantovanie energie atómov. 
 Pauliho princíp. 
 Laser. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Jadrove sily. 
 Syntéza a štiepenie jadier. 
 Hmotnostný úbytok jadra. 
 Reťazová reakcia. 
 Polčas rozpadu a aktivita 

žiariča. 
 Využitie jadrovej energie 

a rádionuklidov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Systém častíc 

 Popísať zloženie atómu 
a atómového jadra 

 Kvantitatívne a kvalitatívne 
popísať fotoelektrický jav 

 Interpretovať poznatky 
o kvantovaní energie žiarenia 
a mikročastíc a aplikovať ich pri 
popise elektrónového obalu 
atómu vodíka 

 Popísať činnosť lasera 
 Popísať podstatu spektrálnej 

analýzy 
 
 

Uviesť základné charakteristiky 
atómového jadra 

Uvedie typy rádioaktívnych 
premien a príklady praktického 
využitia rádioaktivity 

Pozná spôsoby ochrany človeka 
pred rádioak. Žiarením 

Používa symboliku zápisu jadrových 
reakcií 

Objasní získavanie enrgie štiepením 
ťažkých jadier 

Popíše princíp činnosti jadrových 
reaktorov a elektrární 

Porovná energiu získanú 
spaľovaním uhlia a štiepením 
uránu 
 
Uviesť príklady základných častíc 
a elememntárnych častíc 

 vysvetľovanie, 
opakovanie, 
rozhovor, 
riešenie 
problémových 
úloh, práca s 
modelmi 

  

 Vyuč. hod. v 
triede s 
interaktívnou 
tabuľou 

 Experiment: 
 Použitie a 

vlastnosti 
lasera 

Priebežné 
ústne a 
písomné 
Frontálne 
Individuáln
e 
Súhrnné  

odpoveď 
test 
písomka 
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 Interakcie 
 

Poznať základné druhy detektorov 
častíc  a vysvetliť stručne princíp 
ich činnosti 

Poznať základné typy urýchľovačov 
častíc 

Uviesť konkrétne príklady 
uplatnenia jednotlivých typov 
interakcií v rôznych systémoch 
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BIOLÓGIA      4 – ROČNÁ FORMA ŠTÚDIA  

SWOT ANALÝZA ŠKOLY Z  POHĽADU PREDMETU BIOLÓGIA: 

SILNÉ STRÁNKY: 

- plne kvalifikovaní učitelia predmetu biológia 
- pozitívny postoj učiteľov k zmenám 
- pripravenosť učiteľov pracovať s IKT 
- vo výchovno-vzdelávacom procese: dôraz na prepojenie teórie s praxou, medzipredmetové vzťahy 
- podpora environmentálnej výchovy 
- predmetové Olympiády 

SLABÉ STRÁNKY: 

- nemotivujúce finančné ohodnotenie učiteľov 
- chýbajúce finančné prostriedky na nákup nových učebných pomôcok 

PRÍLEŽITOSTI: 

- vytvorenie vlastného vzdelávacieho programu 
- možnosť voliteľných predmetov 
- možnosť získania finančných prostriedkov z grantov a projektov 
- medzipredmetové vzťahy 
- exkurzie, vychádzky do okolia školy a výlety do okolitých regiónov 

RIZIKÁ: 

- nezáujem zo strany žiakov 
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CHARAKTERISTIKA UČEBNÉHO PREDMETU BIOLÓGIA 
 
     Vyučovací predmet biológia nadväzuje na vzdelávanie základnej školy s cieľom rozšíriť a prehĺbiť poznatky, systematicky ich utriediť do komplexných tematických celkov a 
zároveň zdôrazniť prepojenie medzi jednotlivými biologickými javmi a vzťahmi v prírode. Program je koncipovaný tak, aby učiteľ využíval moderné didaktické formy, metódy 
a prostriedky, ktoré okrem maximálnej názornosti podporujú samostatnosť a kreativitu žiakov, umožňujú pracovať s prírodninami, experimentovať a rozvíjajú schopnosť 
žiakov poznatky vytvárať.  Tento dokument formuluje požiadavky na žiakov, ktorí nebudú maturovať z biológie. Požiadavky na maturantov určuje dokument Cieľové 
požiadavky na vedomosti a zručnosti maturantov z biológie.  

 

CIELE UČEBNÉHO PREDMETU BIOLÓGIA  
   získajú ucelenú predstavu o prírode ako výsledku vzájomného pôsobenia jej zložiek, 

   analyzujú, interpretujú, triedia a hodnotia informácie o organizmoch a prírode, 

   poznajú a používajú správnu terminológiu pri interpretácii procesov a javov v prírode,  

   aplikujú empirické metódy práce (pozorovanie, experimentovanie, meranie) pri skúmaní biologických procesov,  

   plánujú, uskutočňujú, zaznamenávajú a vyhodnocujú biologické pozorovania a pokusy, 

   prakticky riešia problémy, argumentujú, vyvodzujú závery, navrhujú riešenia, 

   kriticky myslia – odlišujú spoľahlivé informácie od nespoľahlivých, 

   diskutujú o význame a praktických dôsledkoch biologických vedeckých objavov,  

   aplikujú osvojené vedomosti a zručnosti na podporu svojho zdravia, prevenciu ochorení a rizikového správania, 

   prejavujú zodpovednosť vo vzťahu k živým organizmom a ich prostrediu, 

   plánujú a realizujú školské individuálne alebo skupinové projekty v oblasti biológie,  

   prezentujú aobhajujú výsledky svojej práce. 

 

ORGANIZAČNÉ FORMY, METÓDY A  POSTUPY PRÁCE  

 
     V procese rozvíjania špecifických predmetových cieľov žiakov najvýznamnejším faktorom je učiteľ. Od toho ako vyučuje biológiu a ako vníma svoju úlohu na vyučovacej 
hodine závisí aj kvalita rozvíjania uvedených cieľov. Poslaním učiteľa biológie je prekonať transmisívnu výučbu, ktorej podstatou je odovzdávanie poznatkov prevažne 
vysvetľujúcimi metódami. Učiteľ je ten, ktorý má na hodinách biológie aplikovať postupy a metódy, ktoré kladú dôraz na aktívny prístup žiakov v procese hľadania, objavovania 
a vytvárania poznatkov. Je to proces, v ktorom sa má uplatniť žiakova vlastná činnosť, ktorá môže byť individuálna alebo kolektívna (kooperatívna) a ktorá v súlade so 
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skúsenosťami a pod vedením učiteľa žiakom umožní získanie nových poznatkov a informácií, ale zároveň aj radosť z procesu poznávania. Má vytvárať možnosti na prácu v 
malých vzájomne prepojených skupinách ako aj priestor na diskusiu v rámci celej triedy.  
     Pri voľbe vyučovacích metód a foriem prihliada učiteľ na usporiadanie obsahu vyučovania, vlastné činnosti a činnosti žiakov zacielené na dosiahnutie stanovených cieľov a 
kompetencií žiakov. Voľba metód závisí od obsahu učiva, cieľov vyučovacích hodín, vekových a osobitostí žiakov a materiálneho vybavenia. 

 
Z metód vyučovania sa uplatňujú:  

a) motivačné metódy na vzbudenie záujmu žiakov o učebnú činnosť  

 motivačné rozprávanie - citové približovanie obsahu učenia 

 motivačný rozhovor - aktivizovanie poznatkov a skúseností žiakov 

 motivačný problém - upútanie pozornosti prostredníctvom nastoleného problému 

 motivačná demonštrácia - vzbudenie záujmu pomocou ukážky  
b) expozičné metódy pri vytváraní nových poznatkov a zručností  

 rozprávanie - vyjadrovanie skúseností a aktívne počúvanie  

 rozhovor - komunikácia formou otázok a odpovedí 

 beseda - riešenie aktuálnych otázok celým kolektívom 

 demonštračná metóda - demonštrácia obrazov, modelov, tabuliek, grafov a diagramov  

 pozorovanie  

 manipulácia s predmetmi - praktické činnosti, pokusy, experimentovanie, didaktická hra 

 inštruktáž - vizuálne a auditívne podnety k praktickej činnosti, vedenie žiakov k pochopeniu slovného a písomného návodu 
c) heuristická metóda - učenie sa riešením problémov založenom na vymedzení a rozbore problému, tvorbe a výberu možných riešení a vlastnom riešení 

d) projektová metóda - riešenie projektu, komplexná praktická úloha, problém, téma, ktorej riešenie teoretickou aj praktickou činnosťou vedie k vytvoreniu určitého 
produktu 

e) praktické aktivity - samostatná činnosť na základe inštruktáže 

f) práca s knihou, textom a IKT - čítanie s porozumením, spracovanie informácií, učenie sa z textu, orientácia v štruktúre textu, vyhľadávanie, triedenie, využívanie 
podstatných informácií 

g) aktivizujúce metódy  

 diskusia - vzájomná výmena názorov, argumentov, zdôvodňovanie za účelom riešenia problému 

 situačná metóda - riešenie problémového prípadu reálnej situácie so stretom záujmov 

 didaktická hra - sebarealizačné aktivity na uplatnenie záujmov a spontánnosti 

 kooperatívne vyučovanie - forma skupinového vyučovania založená na vzájomnej závislosti členov heterogénnej skupiny 
h) fixačné metódy - metódy opakovania a precvičovania učiva - ústne a písomné opakovanie, opakovanie využitím učebnice a literatúry, domáce úlohy  
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Z organizačných foriem sa uplatňuje:  

 vyučovacia hodina - základného, motivačného, expozičného, fixačného, aplikačného, diagnostického typu 

 terénne pozorovania  

 praktické aktivity  

 exkurzia - volí učiteľ podľa podmienok školy a regionálnych možností 

 

HODNOTENIE A KLASIFIKÁCIA PREDMETU  
Podľa Metodického pokynu č. 21/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl. 
Pri klasifikácii výsledkov v predmete  sa hodnotí v súlade s učebnými 
osnovami a vzdelávacími štandardami: 
a) kvalita myslenia, predovšetkým jeho logickosť, samostatnosť a tvorivosť, 
b) kvalita a rozsah získaných schopností vykonávať požadované intelektuálne a praktické činnosti pri realizácii experimentov, 
c) schopnosť zaujať stanovisko a uplatňovať osvojené poznatky a zručnosti pri riešení teoretických a praktických úloh, pri výklade a hodnotení prírodných javov a 
zákonitostí, prípadne teórií, 
d) schopnosť využívať a zovšeobecňovať skúsenosti a poznatky získané pri praktických činnostiach pri experimentoch, 
e) celistvosť, presnosť, trvácnosť osvojenia požadovaných poznatkov, faktov, pojmov, definícií, zákonitostí a vzťahov, teórií, 
f) aktivita v prístupe k činnostiam, záujem o ne a vzťah k nim, 
g) presnosť, výstižnosť, odborná a jazyková správnosť ústneho a písomného prejavu, 
h) kvalita výsledkov činnosti, 
i) osvojenie účinných metód samostatného štúdia a schopnosti učiť sa učiť. 
  
Stupňom 1 – výborný sa žiak klasifikuje, ak pohotovo vykonáva požadované intelektuálne a praktické činnosti. Samostatne a tvorivo uplatňuje osvojené vedomosti a 
zručnosti pri riešení teoretických a praktických úloh, pri výklade a hodnotení javov a zákonitostí. Chápe vzťahy medzi prírodnými javmi, zákonitosťami a teóriami. Myslí 
logicky správne, zreteľne sa u neho prejavuje samostatnosť a tvorivosť. Jeho ústny a písomný prejav je správny, presný a výstižný. Výsledky jeho činnosti sú kvalitné. Vie 
zhodnotiť a porovnať kvalitu rôznych postupov riešenia problémov a diskutovať o správnosti, kvalite a efektívnosti daných riešení. Svoje vedomosti a zručnosti vie 
prezentovať na zodpovedajúcej úrovni. 
 
Stupňom 2 – chválitebný sa žiak klasifikuje, ak pohotovo vykonáva požadované intelektuálne a praktické činnosti. Pri riešení teoretických úloh a praktických úloh, pri 
výklade a hodnotení javov a zákonitostí postupuje samostatne, len s malými podnetmi od učiteľa. Myslí správne, v jeho myslení sa prejavuje logika a tvorivosť. Vie 
analyzovať predložené problémy a samostatne navrhnúť primeraný postup na ich riešenie. Vie zhodnotiť a porovnať kvalitu rôznych postupov riešenia problémov. Svoje 
znalosti a zručnosti vie prezentovať na zodpovedajúcej úrovni. 
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Stupňom 3 – dobrý sa žiak klasifikuje, ak osvojené vedomosti a zručnosti interpretuje samostatne s občasnými usmerneniami vyučujúceho. Jeho myslenie je takmer vždy 
správne a tvorivosť sa prejavuje len s usmernením vyučujúceho. Ústny a písomný prejav je čiastočne správny. Jeho kvalita výsledkov je na dobrej úrovni. 
 
Stupňom 4 – dostatočný sa žiak klasifikuje, ak pri vykonávaní požadovaných intelektuálnych a praktických činností je málo pohotový. Osvojené vedomosti a zručnosti pri 
riešení teoretických a praktických úloh zvládne iba za aktívnej pomoci vyučujúceho. Jeho logika myslenia je na nižšej úrovni a myslenie nie je tvorivé. 
 
Stupňom 5 – nedostatočný sa žiak klasifikuje, ak vedomosti a zručnosti požadované vzdelávacími štandardmi si neosvojil, má v nich závažné nedostatky a chyby nevie 
opraviť ani s pomocou vyučujúceho. Neprejavuje samostatnosť v myslení. 

 
     Hodnotí sa ústny prejav, písomný prejav, praktické cvičenia, referáty a projekty. Okrem hodnotenia známkou, ktorá zhodnocuje výsledok práce žiaka, je potrebné zaradiť 
aj slovné hodnotenie. Slovné hodnotenie zohľadňuje kognitívne schopnosti žiakov, ich postoje k školskej práci, individuálne i sociálne správanie, celkovú aktivitu. Pomáha pri 
vytváraní sebahodnotenia žiaka. Slovné hodnotenie poskytuje priestor na hodnotenie iných žiakov ako aj seba samého. Je možné kombinovať obidva spôsoby hodnotenia.  
     Pri hodnotení učebných výsledkov žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa bude brať do úvahy možný vplyv zdravotného znevýhodnenia žiaka na jeho 
školský výkon.  
     Na úvodných vyučovacích hodinách sú žiaci oboznamovaní s podmienkami hodnotenia. 
 
Systém kontroly a hodnotenia žiakov:  

 písomná forma kontroly (písomné skúšanie) - formou didaktického testu na konci tematického celku alebo skupiny podobných učebných tém v časovom limite 25 
min. v rozsahu 15 – 20 otázok zostavených podľa výkonovej časti vzdelávacieho štandardu. Hodnotenie je na základe percentuálnej úspešnosti podľa stupnice: 100% 
- 90% = 1, 89% - 80% = 2, 79% - 50% = 3, 49% - 30% = 4, 29% - 0% = 5. 

 verbálna forma kontroly (ústne skúšanie) - dobrovoľná odpoveď žiaka alebo určenie konkrétneho žiaka učiteľom, pri verbálnej kontrole zisťovať a hodnotiť najmä 
osvojenie základných poznatkov stanovených výkonovou časťou vzdelávacieho štandardu.  

 referáty a projekty sa budú hodnotiť stručným komentárom k výkonu žiaka (vrátane správnosti údajov, nákresov a schém podľa potreby) s dôrazom na samostatnosť 
a správnosť tvorby záverov z riešenia úloh alebo známkou 1 až 5. 

 praktické zručnosti (praktické skúšanie) na praktických cvičeniach, následná tvorba protokolu - žiak bude hodnotený známkou 1 až 5.  

 výsledné hodnotenie bude súhrnom vyššie uvedených kritérií. Výsledná známka nebude získaná aritmetickým priemerom priebežných známok. Odrazí sa v nej aj 
aktívna práca žiaka na hodinách, systematickosť učenia sa a účasť na biologickej olympiáde. 
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PRIEREZOVÉ TÉMY ZAKOMPONOVANÉ V OBSAHU VZDELÁVANIA V BIOLÓGII: 

OSOBNOSTNÝ A SOCIÁLNY ROZVOJ 

1. rozvíjať u žiakov sebareflexiu (rozmýšľať o sebe), sebapoznávanie, sebaúctu, sebadôveru a s tým spojené prevzatie zodpovednosti za svoje konanie, osobný život a 
sebavzdelávanie, 

2. naučiť žiakov uplatňovať svoje práva, ale aj rešpektovať názory, potreby a práva ostatných, podporovať svojím obsahom prevenciu sociálno-patologických javov 
(šikanovanie, agresivita, užívanie návykových látok), 

3. pomáhať žiakom získavať a udržať si osobnostnú integritu,  
4. pestovať kvalitné medziľudské vzťahy, 
5. rozvíjať sociálne zručnosti potrebné pre život a spoluprácu. 

ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA 

1. chápať, analyzovať a hodnotiť vzťahy medzi človekom a jeho životným prostredím na základe poznania zákonov, ktorými sa riadi život na Zemi, 
2. poznať a chápať súvislosti medzi vývojom ľudskej populácie a vzťahom k prostrediu v rôznych oblastiach sveta, 
3. pochopiť súvislosti medzi lokálnymi a globálnymi problémami a vlastnú zodpovednosť vo vzťahu k prostrediu, 
4. rozvíjať spoluprácu pri ochrane a tvorbe životného prostredia na miestnej, regionálnej a medzinárodnej úrovni, 
5. pochopiť sociálne a kultúrne vplyvy, ktoré determinujú ľudské hodnoty a správanie, vedomie individuálnej zodpovednosti za vzťah človeka k prostrediu ako 

spotrebiteľa a výrobcu, 
6. vedieť hodnotiť objektívnosť a závažnosť informácií o stave životného prostredia a komunikovať o nich, racionálne ich obhajovať a zdôvodňovať svoje názory a 

stanoviská, 
7. využívať informačné a komunikačné technológie a prostriedky pri získavaní a spracúvaní informácií, ako aj prezentácii vlastnej práce, 
8. vnímať život ako najvyššiu hodnotu, 
9. pochopiť význam udržateľného rozvoja ako pozitívnej perspektívy ďalšieho vývoja ľudskej spoločnosti, 
10. posilňovať pocit zodpovednosti vo vzťahu k živým organizmom a ich prostrediu, 
11. podporovať aktívny prístup k tvorbe a ochrane životného prostredia prostredníctvom praktickej výučby, 
12. posilňovať pocit zodpovednosti vo vzťahu k zdravému životnému štýlu a k vnímaniu estetických hodnôt prostredia, 
13. budovať schopnosť vnímať a citlivo pristupovať k prírode a prírodnému a kultúrnemu dedičstvu, 
14. prehlbovať, rozvíjať a upevňovať hodnotový systém v prospech konania k životnému prostrediu, 
15. rozvíjať schopnosť kooperovať v skupine, deliť si úlohy, niesť zodpovednosť. 
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TVORBA PROJEKTU A PREZENTAČNÉ ZRUČNOSTI 

1. vhodným spôsobom zareagovať v rôznych kontextových situáciách, nadviazať kontakt, 
2. identifikovať a popísať problém, podstatu javu, 
3. navrhnúť postup riešenia problému, 
4. získať rôzne typy informácií, zhromažďovať, triediť a selektovať ich, 

5. na základe získaných informácií formulovať jednoduché uzávery, 
6. na základe stanovených kritérií posúdiť rôzne riešenia a ich kvalitu, 
7. kultivovane prezentovať svoje produkty, názory, 
8. prijať kompromis alebo stanovisko inej strany, 
9. poznať základy jednoduchej argumentácie a vedieť ich použiť na obhájenie vlastného postoja, 
10. využívať rôzne typy prezentácií, 
11. aplikovať vhodnú formálnu štruktúru na prezentáciu výsledkov svojho výskumu, 
12. proaktívne riadiť (zahŕňa zručnosti ako je plánovanie, organizovanie, riadenie, vedenie a poverovanie), prezentáciou predstaviť výsledky svojej práce širšej verejnosti, 
13. chápať a rešpektovať hodnoty duševného vlastníctva. 

OCHRANA ŽIVOTA A ZDRAVIA 

1. formovať vzťah žiakov k problematike ochrany svojho zdravia a života, tiež zdravia a života iných ľudí, 
2. poskytnúť žiakom potrebné teoretické vedomosti, praktické poznatky, 
3. osvojiť si vedomosti a zručnosti v sebaochrane a poskytovaní pomoci iným v prípade ohrozenia zdravia a života, 
4. riešenie mimoriadnych udalostí – civilná ochrana, 
5. zdravotná príprava, 
6. pobyt a pohyb v prírode. 

 

MEDIÁLNA VÝCHOVA  

1. umožniť žiakom, aby si osvojili stratégie kompetentného zaobchádzania s rôznymi druhmi médií a ich produktmi a súčasne rozvinúť u žiakov spôsobilosť - 
mediálnu kompetenciu t.j. zmysluplne, kriticky a selektívne využívať médiá a ich produkty, čo znamená, viesť žiakov k tomu, aby lepšie poznali a chápali pravidlá 
fungovania „mediálneho sveta“, zmysluplne sa v ňom orientovali a selektovane využívali médiá a ich produkty podľa toho, ako kvalitne plnia svoje funkcie, najmä 
výchovno-vzdelávaciu, 

2. vychovať žiakov ako občanov schopných vytvoriť si vlastný názor na základe prijímaných informácií, 
3. formovať schopnosť detí a mládeže kriticky posudzovať mediálne šírené posolstvá, objavovať v nich to hodnotné, pozitívne formujúce ich osobnostný 

a profesijný rast, ale tiež ich schopnosť uvedomovať si negatívne mediálne vplyvy na svoju osobnosť a snažiť sa ich zodpovedným prístupom eliminovať. 
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FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ  

Zoznam čiastkových kompetencií z Národného štandardu finančnej gramotnosti je uvedený v kapitole Charakteristika školského vzdelávacieho programu, v podkapitole 

Národný štandard finančnej gramotnosti. 

 

EXKURZIE, SÚŤAŽE: 

 filmový festival Ekotopfilm 

 Prírodovedné múzeum v Bratislave 

 Mestské múzeum v Senci 

 Botanická záhrada v Bratislave 

 Zoologická záhrada v Bratislave 

 Výstava drobných zvierat v Senci 

 biologická olympiáda  
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BIOLÓGIA     1.ROČNÍK  

UČEBNÉ ZDROJE  
LITERATÚRA: 

 Učebnica: Biológia pre 1. ročník gymnázia - Svet živých organizmov, Višňovská a kol., EXPOL PEDAGOGIKA, s. r. o., 2010 

 odborné časopisy: Mladý vedec; Quark; Chémia, ekológia, biológia   

 

DIDAKTICKÁ TECHNIKA: 
 počítač, dataprojektor 

 meotar 

 interaktívna tabuľa 

 mikroskop 
 

MATERIÁLNE VYUČOVACIE PROSTRIEDKY: 

 herbárové položky, trvalé preparáty, obrazy, modely, 

 videonahrávky, DVD: Rastlinný a živočíšny systém 

 výučbový software P3D Geografia, Biológia 

 

ĎALŠIE ZDROJE: 

 biologické hry,  

 webstránky: www.infovek.sk , www.bioweb.sk , www.oskole.sk 

 
Tematický celok Prierezová téma Finančná gramotnosť Medzipredmetové vzťahy 

Organizmus a prostredie ENV 1, 3, 6, 10, 11 
OSR 1, 5 
MDV 2 

1.1: Zachovať trvalé životné hodnoty a osvojiť si 
vzťah  medzi životnými potrebami a  financiami ako 
prostriedku ich zabezpečenia 

ekológia - kumulovanie škodlivých látok v organizmoch, 
narúšanie biologickej a ekologickej rovnováhy v ekosystéme ľudskou 
činnosťou 
chémia- chemické zloženie abiotických zložiek ekosystému 
geografia- globálne ekosystémy Zeme 

Mikrosvet/ OŽZ 1, 5 
OSR 4, 5 

 chémia - chemické zastúpenie organických látok v organizmoch 
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laboratórne cvičenia z 
biológie bunky 

Svet rastlín a 
húb/laboratórne 
cvičenia z biológie rastlín 
a húb 
 
Svet živočíchov/ 
laboratórne cvičenia z 
biológie živočíchov 

TPPZ 2, 4, 5, 7, 8, 10 
OSR 4, 5 
MDV 2 
OŽZ 1 
OSR 4 

 informatika – práca s PC prezentáciou 
geografia - extrémne ekosystémy na Zemi a ich charakteristika, 
rozmiestnenie, klimatické podmienky, spoločenstvá rastlín a 
živočíchov 
chémia - život organizmov v slanom prostredí 
chémia - liečivá a alkaloidy v jedovatých rastlinách 
geografia a dejepis - urbanizácia 
umenie a kultúra – estetika okrasných a izbových rastlín 

 
 

Tematický celok Výkonový štandard  Obsahový štandard 
Stratégie vyučovania Hodnotenie 

metódy formy metóda prostriedok 
Organizmus a 
prostredie 

 
 

 
Žiak vie/dokáže  
 

 hodnotiť vzájomné 
pôsobenie abiotických a 
biotických zložiek prostredia,  

 analyzovať funkcie 
organizmov v ekosystéme,  

 schematicky znázorniť 
potravové reťazce 
organizmov,  

 vytvoriť pojmovú mapu 
vzťahov jednotlivých zložiek 
ekosystému,  

 zdôvodniť medzidruhové 
vzťahy organizmov,  

 naplánovať a zrealizovať 
projekt o vybranom 
ekosystéme,  

 obhajovať výsledky projektu,  

 
 
 
slnečné žiarenie, teplo, voda, vzduch, 
pôda  
ekologická valencia, optimum  
neutralizmus, symbióza, konkurencia, 
predácia, parazitizmus  
parazitické rastliny, huby, živočíchy  
potravový reťazec pastevno-koristnícky, 
rozkladný, parazitický  
endemit, relikt ,bioindikátor, živočích 
kozmopolitný, synantropný 

 
 
diskusia  
 
výklad  
 
domáca úloha  
 
vychádzka 
 
práca s literatúrou 
a internetom  
 
motivačné 
rozprávanie 

 
 
skupinová 
práca 
 
samostatná 
práca 
 
terénne 
pozorovanie 
 
praktická 
aktivita 

  
 
ústne  
 
písomné 
skúšanie 
 
praktické 
 
priebežné 
 
formálne 
 
neformálne 
 

 
 
odpoveď 
 
test 
 
prezentácia 
praktických 
zručností 
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 diskutovať o príčinách a 
formách adaptácie 
organizmov v prírode a na 
život s človekom,  

 zhodnotiť výhody a 
nevýhody parazitického 
spôsobu života,  

 zhodnotiť pozitívne a 
negatívne pôsobenie 
organizmov. 

Mikrosvet/ 
laboratórne 
cvičenia z 
biológie bunky 

 

 
Žiak vie/dokáže  
 

 zhodnotiť význam 
chemických prvkov a 
zlúčenín v bunke,  

 vysvetliť význam 
jednotlivých bunkových 
štruktúr pre fungovanie 
bunky ako celku,  

 zhotoviť natívny preparát 
bunky,  

 pozorovať vnútorné 
štruktúry bunky pod 
mikroskopom,  

 vytvoriť záznam z 
pozorovania bunky,  

 porovnať rôzne typy buniek,  
 porovnať bunkové a 

nebunkové organizmy z 
hľadiska stavby a životných 
funkcií,  

 
 
 

bunka prokaryotická, eukaryotická – 
rastlinná, živočíšna, húb  
bunkové povrchy, cytoplazma  
štruktúry membránové, vláknité, neživé 
súčasti bunky  
virológia, vírus, virión, bakteriofág  
onkovírus, retrovírus  
bakteriológia, baktéria  
profylaxia, rezistencia, antibiotiká  
mikroskopické riasy, huby  
prvoky , bioindikátory   

výklad 
 
praktická činnosť 
v laboratóriu - 
mikroskopické 
pozorovania  
 
diskusia 
 
práca s natívnym 
a trvalým 
preparátom  
 
pozorovanie  
 
práca s odbornou  
literatúrou  
 
problémové úlohy  
 
video 
 
motivačné 
rozprávanie 

práca vo 
dvojiciach 
 
skupinová 
práca 
 
samostatná 
práca 
 
frontálna 
práca 
 
praktická 
aktivita 
 
 

ústne 
skúšanie  
 
písomné 
skúšanie 
 
skupinové 
 
individuálne 
 
priebežné 
 
frontálne 

odpoveď 
 
test 
 
prezentácia 
praktických 
zručností 
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 vysvetliť priebeh vírusovej 
infekcie,  

 vyhľadať príklady 
pozitívneho a negatívneho 
pôsobenia baktérií v prírode 
a na človeka,  

 diskutovať o bežných 
vírusových a bakteriálnych 
ochoreniach, prevencii a 
možnostiach liečby,  

 zhodnotiť význam 
jednobunkových 
eukaryotických organizmov v 
prírode a pre človeka.  

Svet rastlín a 
húb/laboratórne 
cvičenia z 
biológie rastlín a 
húb 

 

 
Žiak vie/dokáže  
 

 porovnať základné 
morfologické znaky 
jednotlivých skupín rastlín a 
húb,  

 zdôvodniť adaptácie vyšších 
rastlín na život na súši,  

 identifikovať rastliny a huby 
vo vybranom biotope 
pomocou kľúča na určovanie 
rastlín a húb,  

 posúdiť ekologický, 
farmakologický a 
hospodársky význam rastlín, 
húb a lišajníkov,  

 
 

 
prezentovať a obhajovať projekt 
morfologické znaky  
huby vreckaté, bazídiové  
rastliny nižšie, vyššie  
rastliny výtrusné, semenné  
rastliny dvojklíčnolistové, 
jednoklíčnolistové  
machorasty, plavúňorasty, prasličkorasty, 
sladičorasty, borovicorasty, 
magnóliorasty  
rastlinné liečivá, jedy  
psychoaktívne, návykové látky 
rastlinného pôvodu (legálne a nelegálne 
drogy)  
fytoterapia  
biosuroviny, biotechnológie, biopalivá  

 
 
 
 
diskusia 
 
 výklad  
 
praktické cvičenie, 
vytváranie 
herbárových 
položiek 
 
poznávanie 
prírodnín a živých 
organizmov  
 
práca s názornými 
pomôckami  
 
referáty - domáca 
úloha  
 
 

 
 
 
skupinová 
práca 
 
samostatná 
práca 
 
terénne 
pozorovanie 
 
praktická 
aktivita 

 
 
 
ústne  
 
písomné 
skúšanie 
 
individuálne 
 
skupinové 
 
priebežné 
 
súhrnné 
 
praktické 

 
 
 
odpoveď 
 
test 
 
prezentácia 
praktických 
zručností 
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 diskutovať o využívaní rastlín 
a húb s omamnými 
účinkami,  

 diskutovať o vplyve 
geneticky modifikovaných 
rastlín a húb na človeka a na 
kvalitu potravy,  

 dokáže uprednostňovať 
zodpovedné rozhodnutia v 
súvislosti s uvedomením si 
zdravotných a spoločenských 
následkov zne/užívania 
psychoaktívnych látok,  

 navrhnúť a realizovať projekt 
na tému biosuroviny alebo 
biotechnológie,   

geneticky modifikované 
organizmy   

práca s internetom 
a odbornou 
literatúrou  
 
pozorovanie 
v teréne vychádzky 
do okolia  
 
video 
 
motivačný 
rozhovor 
 
brainstorming 
 

Svet živočíchov/ 
laboratórne 
cvičenia z 
biológie 
živočíchov 

 

 
Žiak vie/dokáže  
 

 porovnať základné 
morfologické znaky 
jednotlivých skupín 
bezstavovcov a stavovcov,  

 identifikovať základné 
vývojové rozdiely medzi 
jednotlivými skupinami 
bezstavovcov,  

 identifikovať základné 
vývojové rozdiely medzi 
jednotlivými skupinami 
stavovcov,  

 porovnať spôsob života 
voľne žijúcich a 

 
 
 

prezentovať a obhajovať projekt 
hubky, pŕhlivce, ploskavce, hlístovce, 
mäkkýše, obrúčkavce, článkonožce, 
ostnatokožce  
chordáty (plášťovce, kopijovce, 
kruhoústnice, drsnokožce, ryby, 
obojživelníky, plazy, vtáky, cicavce) 
animálna terapia 

 
 
 
 
diskusia  
 
výklad  
 
projekt zameraný 
na vodné 
prostredie 
v blízkosti školy  
 
vychádzka do 
okolia 
 
referáty 
o zaujímavých 
morských 
organizmoch  
 

 
 
 
 
skupinová 
práca 
 
samostatná 
práca 
 
terénne 
pozorovanie 
 
praktická 
aktivita 

 
 
 
 
skupinové  
 
ústne  
 
písomné 
skúšanie  
formou 
didaktického 
testu 
 
praktické 
 
neformálne 
 
priebežné 
 
súhrnné 

 
 
 
 
odpoveď 
 
test 
 
prezentácia 
praktických 
zručností 
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domestifikovaných 
živočíchov,  

 kriticky posúdiť podmienky 
chovu hospodárskych 
živočíchov a ich dôsledky na 
kvalitu potravy,  

 diskutovať o význame 
živočíchov pri terapii rôznych 
ochorení,  

 navrhnúť a realizovať projekt 
súvisiaci s využitím a chovom 
živočíchov žijúcich s 
človekom,  

 

práca s odbornou 
literatúrou 
práca s internetom  
 
pozorovanie 
a experiment 
s biologickým 
materiálom 
a vzorkou  
 
práca 
s mikroskopom 
a pomôckami 
 
 práca v teréne  
 
motivačný 
rozhovor 

Laboratórne 
cvičenia v 
odbornej učebni 

 
Žiak vie/dokáže  
 

 dodržiavať zásady 
bezpečnosti pri práci v 
laboratóriu,  

 pripraviť mikroskopický 
preparát,  

 používať správne postupy a 
techniky pri mikroskopovaní 
a ostatných praktických 
činnostiach,  

 plánovať biologický pokus, 
pozorovanie,  

 formulovať hypotézy,  
 navrhnúť pokus s cieľom 

potvrdiť hypotézu,  
 realizovať pozorovanie, 

pokus,  

 
 
 

zásady bezpečnosti pri práci v 
biologickom laboratóriu  
pozorovanie, pokus  
protokol  
hypotéza, predpoklad, kontrolný pokus  
mikroskop, spirometer, tlakomer, 
fonendoskop  
mikroskopický preparát natívny, trvalý 
preparačná súprava, laboratórne 
pomôcky, laboratórne sklo 

 
 
 
výklad 
 
praktická činnosť 
v laboratóriu - 
mikroskopické 
pozorovania  
 
diskusia 
 
práca s natívnym 
a trvalým 
preparátom  
 
pozorovanie  
 
pokus 
 
práca s odbornou  
literatúrou  
 

 
 
 
práca vo 
dvojiciach 
 
skupinová 
práca 
 
samostatná 
práca 
 
frontálna 
práca 
 
praktická 
aktivita 
 
 

 
 
 
ústne 
skúšanie 
 
praktické 
skúšanie 

 
 
 
prezentácia 
praktických 
zručností 
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 zaznamenať a vyhodnotiť 
získané údaje (napr. formou 
tabuliek, grafu),  

 zakresliť, schematicky 
znázorniť a popísať 
pozorované biologické 
objekty,  

 porovnať pozorované 
biologické materiály, objekty 
a javy,  

 vyvodiť závery z praktickej 
aktivity,  

 vypracovať protokol o 
praktickej aktivite,  

 prezentovať výsledky práce 
ústnou a písomnou formou. 

problémové úlohy  
 
video 
 
motivačné 
rozprávanie 
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BIOLÓGIA     2.ROČNÍK  

 

UČEBNÉ ZDROJE:  
 
LITERATÚRA: 

 učebnice: 

Biológia pre 2.ročník gymnázia a 6.ročník gymnázia s osemročným štúdiom; PhDr. Jana Višňovská, PhD.; doc. RNDr. Katarína Ušáková, PhD.; RNDr. Eliška Gálová, 

PhD.; RNDr. Andrea Ševčovičová, PhD.; Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, s. r. o., Bratislava; 2012 

 odborné časopisy: Mladý vedec; Quark; Chémia, ekológia, biológia   

 

DIDAKTICKÁ TECHNIKA: 
 počítač, internet  

 dataprojektor, interaktívna tabuľa 

 mikroskop 

 

MATERIÁLNE VYUČOVACIE PROSTRIEDKY: 

 herbárové položky, trvalé preparáty, obrazy, modely, 

 videonahrávky, DVD: Rastlinný a živočíšny systém, Bunka, Rastlinné orgány, Delenie buniek, Dýchanie a fotosyntéza 

 výučbový software P3D Geografia, Biológia 

 

ĎALŠIE ZDROJE: 

 biologické hry,  

 webstránky: www.infovek.sk , www.bioweb.sk , www.oskole.sk  
   
 

http://www.infovek.sk/
http://www.bioweb.sk/
http://www.oskole.sk/
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Tematický celok Prierezová téma Finančná gramotnosť Medzipredmetové vzťahy 
Laboratórne cvičenia v 
odbornej učebni 
 

Environmentálna výchova – 1., 8., 15. 
Mediálna výchova – 1., 2., 3. 
Osobnostný a sociálny rozvoj  
Tvorba projektu a prezentačné zručnosti – 
1.-13. 

  

Stavba a životné prejavy 
organizmov 
/laboratórne cvičenia z morfológie, 
anatómie a fyziológie 
 

Environmentálna výchova – 1., 7., 8., 10., 
11., 12., 15. 
Mediálna výchova – 1., 2., 3. 
Osobnostný a sociálny rozvoj – 1.-5. 
Tvorba projektu a prezentačné zručnosti – 
1.-13. 

  

Genetika/laboratórne cvičenia z 
genetiky 

Environmentálna výchova – 1., 7., 8., 10., 
11., 12., 15. 
Mediálna výchova – 1., 2., 3. 
Osobnostný a sociálny rozvoj – 1.-5. 
Tvorba projektu a prezentačné zručnosti – 
1.-13. 
Ochrana života a zdravia – 1., 2., 3., 5. 

1.1: Zachovať trvalé životné hodnoty a 
osvojiť si vzťah medzi životnými potrebami a 
financiami ako prostriedku ich 
zabezpečenia. 
 
2.1: Prevziať zodpovednosť za osobné 
finančné rozhodnutia 

chémia - DNA 

 

Tematický celok Výkonový štandard Obsahový štandard 
Stratégie vyučovania Hodnotenie 

metódy formy metóda prostriedok 
Laboratórne cvičenia v 
odbornej učebni 

Žiak vie/dokáže:  
 

 dodržiavať zásady bezpečnosti 
pri práci v laboratóriu,  

 pripraviť mikroskopický 
preparát,  

 používať správne postupy a 
techniky pri mikroskopovaní a 
ostatných praktických 
činnostiach,  

 plánovať biologický pokus, 
pozorovanie,  

 
 

zásady bezpečnosti pri práci v 

biologickom laboratóriu  

pozorovanie, pokus  

protokol  

hypotéza, predpoklad, kontrolný 

pokus  

mikroskop, spirometer, tlakomer, 

fonendoskop  

 
 
 

motivačné:  
 

rozprávanie, 
rozhovor, 
motivačný 
problém a 

demonštrácia 
 

expozičné: 
rozprávanie, 

rozhovor, 

 
 
 

vyučovacia 
hodina 

 
individuálna 
a skupinová 

práca 
 

praktické 
aktivity 

 
 
 

 
 
 

ústne  
skúšanie 

 
písomné 
skúšanie 

 
 

praktické 
skúšanie 

 

 
 
 

ústna 
odpoveď 

 
preukázanie 
praktických 

zručností 
 

prezentácia 
projektu 
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 formulovať hypotézy,  
 navrhnúť pokus s cieľom 

potvrdiť hypotézu,  
 realizovať pozorovanie, pokus,  
 zaznamenať a vyhodnotiť 

získané údaje (napr. formou 
tabuliek, grafu),  

 zakresliť, schematicky znázorniť 
a popísať pozorované 
biologické objekty,  

 porovnať pozorované 
biologické materiály, objekty a 
javy,  

 vyvodiť závery z praktickej 
aktivity,  

 vypracovať protokol o 
praktickej aktivite,  

 prezentovať výsledky práce 
ústnou a písomnou formou. 

mikroskopický preparát natívny, 

trvalý  

preparačná súprava, laboratórne 
pomôcky, laboratórne sklo 

demonštrácia, 
pozorovanie 

 
praktické 

 
práca s knihou, 

textom a IKT 
 

aktivizujúce: 
diskusia, 

didaktická hra 
 

fixačné 
 

Stavba a životné prejavy 
organizmov 
/laboratórne cvičenia z 
morfológie, anatómie 
a fyziológie/ 

Žiak vie/dokáže:  
 

 porovnať a schematicky 
znázorniť základné 
mechanizmy príjmu a výdaja 
látok bunkou, 

 zdôvodniť význam ATP v bunke, 
 lokalizovať jednotlivé typy 

pletív a tkanív, 
 vysvetliť funkciu základných 

typov pletív a tkanív z hľadiska 
zabezpečenia životných 
procesov rastlín a živočíchov, 

 
 
 
difúzia, osmóza, aktívny transport 
metabolizmus látkový, 
energetický, anabolizmus, 
katabolizmus 
ATP, enzýmy, biokatalyzátory 
autotrofia, heterotrofia 
pletivo delivé, trváce, krycie, 
vodivé, základné 
diferenciácia buniek 
tkanivo epitelové, spojivové, 
svalové, nervové 

 
 
motivačné: 
rozprávanie, 
rozhovor, 
motivačný 
problém a 
demonštrácia 
 
expozičné: 
rozprávanie, 
rozhovor, 
demonštrácia, 
pozorovanie 
 
praktické 
 

 
 
vyučovacia 
hodina 
 
individuálna 
a skupinová 
práca 
 
praktické 
aktivity 
 
 
 

 
 
ústne 
skúšanie  
 
písomné 
skúšanie 
 
praktické 
skúšanie 
 

 
 
ústna 
odpoveď 
 
test  
 
 
preukázanie 
praktických 
zručností 
 
prezentácia 
projektu 
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 vysvetliť význam jednotlivých 
orgánových sústav pre 
fungovanie organizmu ako 
celku, 

 analyzovať spôsoby výživy 
organizmov, 

 vysvetliť princíp svetelnej a 
syntetickej fázy fotosyntézy, 

 vymedziť podmienky 
fotosyntézy, 

 porovnať anaeróbne a aeróbne 
dýchanie, 

 dať do protikladu fotosyntézu a 
dýchanie, 

 diskutovať o význame 
fotosyntézy a dýchania v 
prírode, vysvetliť význam 
vodného režimu pre rastlinu, 

 vymedziť faktory, ktoré 
ovplyvňujú príjem a vedenie 
vody rastlinou, 

 vysvetliť súvis činností orgánov 
tráviacej, dýchacej, obehovej a 
vylučovacej sústavy pri 
zabezpečovaní metabolických 
procesov, 

 vysvetliť funkciu jednotlivých 
častí tráviacej, dýchacej a 
obehovej sústavy cicavcov, 

 analyzovať procesy trávenia a 
vstrebávania živín, vonkajšieho 
a vnútorného dýchania, obehu 
telových tekutín, vylučovania, 

orgán, orgánová sústava (krycia, 
oporná, pohybová, tráviaca, 
dýchacia, obehová, vylučovacia, 
riadiace sústavy, zmyslové orgány, 
rozmnožovacia) 
fotoautotrofia, heterotrofia, 
fotosyntéza  
chloroplast, asimilačné pigmenty, 
fáza svetelná, syntetická 
dýchanie, respirácia, biologická 
oxidácia 
anaeróbne dýchanie, kvasenie, 
aeróbne dýchanie  
vodný režim, asimilačný a 
transpiračný prúd, transpirácia, 
gutácia 
spracovanie potravy mechanické, 
chemické 
trávenie mimobunkové, 
vnútrobunkové 
tráviace šťavy, tráviace enzýmy 
vstrebávanie/resorpcia  
mechanizmus dýchania, výmena 
dýchacích plynov 
dýchanie vonkajšie, vnútorné  
telové tekutiny 
transport látok 
vylučovanie, homeostáza, filtrácia, 
nefrón,  
moč primárny, definitívny 
reprodukcia cibule, hľuzy, poplazy, 
odrezky, púčiky 
gaméty 

práca s knihou, 
textom a IKT 
 
aktivizujúce: 
diskusia, 
didaktická hra 
 
fixačné 
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 overiť existenciu reflexov a 
funkciu zmyslových receptorov, 

 vysvetliť na príkladoch rozdiely 
medzi pohlavným a 

nepohlavným rozmnožovaním, 
 vysvetliť význam jednotlivých 

fáz bunkového cyklu, 
 porovnať chromozóm v 

interfáze bunkového cyklu a 
počas delenia bunky, 

 zdôvodniť rozdiel v počte 
chromozómov medzi 
diploidnou a haploidnou 
bunkou, 

 vysvetliť mechanizmus, ktorý 
zabezpečuje zhodu genetickej 
informácie dcérskej bunky s 
materskou, 

 vysvetliť na príklade 
rodozmenu machu a objasniť 
jej princíp,  

 porovnať proces opelenia a 
oplodnenia semenných rastlín, 
popísať základné fázy 
ontogenézy rastlín, 

 vymedziť základné faktory 
ovplyvňujúce rast rastlín, 

 porovnať na príkladoch 
živočíchov vývin priamy a 
nepriamy, embryonálny a 
postembryonálny, 

 vysvetliť vzájomnú súvislosť 
medzi podmienkami 

bunkový cyklus, interfáza, bunkové 
delenie, mitóza, meióza 
chromozóm, zdvojenie genetickej 
informácie 
bunka diploidná, haploidná  
fázy bunkového delenia, mitotický 
aparát 
rodozmena 
výtrusnica, výtrus 
tyčinka, piestik, bunka vajcová, 
spermatická  
opelenie, oplodnenie 
ontogenéza, klíčenie, rast, vývin, 
dormancia 
pučanie, regenerácia, párenie, 
vajíčko, spermia 
hermafroditizmus, gonochorizmus, 
pohlavná dvojtvarosť 
zygota 
vývin embryonálny, 
postembryonálny, 
priamy, nepriamy 
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prostredia, starostlivosťou o 
potomstvo a množstvom 
vytvorených vajíčok. 

 
 

Genetika/laboratórne 
cvičenia z genetiky 

Žiak vie/dokáže:  
 

 porovnať a schematicky 
znázorniť základné 
mechanizmy príjmu a výdaja 
látok bunkou, 

 zdôvodniť význam ATP v bunke, 
 lokalizovať jednotlivé typy 

pletív a tkanív, 
 vysvetliť funkciu základných 

typov pletív a tkanív z hľadiska 
zabezpečenia životných 
procesov rastlín a živočíchov, 

 vysvetliť význam jednotlivých 
orgánových sústav pre 
fungovanie organizmu ako 
celku, 

 analyzovať spôsoby výživy 
organizmov, 

 vysvetliť princíp svetelnej a 
syntetickej fázy fotosyntézy, 

 vymedziť podmienky 
fotosyntézy, 

 porovnať anaeróbne a aeróbne 
dýchanie, 

 dať do protikladu fotosyntézu a 
dýchanie, 

 
 
znaky kvalitatívne, kvantitatívne, 
fenotyp  
gény veľkého účinku, malého 
účinku, genotyp, genóm 
nukleotid, dusíkatá báza  
RNA mediátorová, transferová, 
ribozómová 
komplementarita, triplet, 
genetický kód, replikácia, matrica 
expresia génu, proteosyntéza, 
transkripcia, translácia 
bunka haploidná, diploidná 
genetický zápis kríženia, 
kombinačný štvorec 
chromozóm eukaryotický, 
prokaryotický, chromozóm 
homologický, heterologický 
autozóm, gonozóm 
plazmid, rezistencia 
mitóza, meióza  
crossing over, segregácia, 
kombinácia, lokus 
Mendelove zákony 
dominancia úplná, neúplná, 
recesivita, kodominancia 
zygota, homozygot, heterozygot 

 
 
motivačné: 
rozprávanie, 
rozhovor, 
motivačný 
problém a 
demonštrácia 
 
expozičné: 
rozprávanie, 
rozhovor, 
demonštrácia, 
pozorovanie 
 
praktické 
 
práca s knihou, 
textom a IKT 
 
aktivizujúce: 
diskusia, 
didaktická hra 
 
fixačné 

 
 
vyučovacia 
hodina 
 
individuálna 
a skupinová 
práca 
 
praktické 
aktivity 
 
 
 

 
 
ústne 
skúšanie  
 
písomné 
skúšanie 
 
praktické 
skúšanie 
 

 
 
ústna 
odpoveď 
 
test  
 
 
preukázanie 
praktických 
zručností 
 
prezentácia 
projektu 



ČLOVEK A PRÍRODA 

142 

 

 diskutovať o význame 
fotosyntézy a dýchania v 
prírode, vysvetliť význam 
vodného režimu pre rastlinu, 

 vymedziť faktory, ktoré 
ovplyvňujú príjem a vedenie 
vody rastlinou, 

 vysvetliť súvis činností orgánov 
tráviacej, dýchacej, obehovej a 
vylučovacej sústavy pri 
zabezpečovaní metabolických 
procesov, 

 vysvetliť funkciu jednotlivých 
častí tráviacej, dýchacej a 
obehovej sústavy cicavcov, 

 analyzovať procesy trávenia a 
vstrebávania živín, vonkajšieho 
a vnútorného dýchania, obehu 
telových tekutín, vylučovania, 

 overiť existenciu reflexov a 
funkciu zmyslových receptorov, 

 vysvetliť na príkladoch rozdiely 
medzi pohlavným a 

nepohlavným rozmnožovaním, 
 vysvetliť význam jednotlivých 

fáz bunkového cyklu, 
 porovnať chromozóm v 

interfáze bunkového cyklu a 
počas delenia bunky, 

 zdôvodniť rozdiel v počte 
chromozómov medzi 
diploidnou a haploidnou 
bunkou, 

uniformita, reciprocita, štiepny 
pomer 
dedičnosť viazaná na pohlavné 
chromozómy 
mutácie génové, chromozómové, 
genómové, mutagény, 
antimutagény 
génové manipulácie, génové 
inžinierstvo, geneticky 
modifikované organizmy 
populačný výskum 
dedične podmienené ochorenia 
prenatálna diagnostika, 
amniocentéza 
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 vysvetliť mechanizmus, ktorý 
zabezpečuje zhodu genetickej 
informácie dcérskej bunky s 
materskou, 

 vysvetliť na príklade 
rodozmenu machu a objasniť 
jej princíp,  

 porovnať proces opelenia a 
oplodnenia semenných rastlín, 
popísať základné fázy 
ontogenézy rastlín, 

 vymedziť základné faktory 
ovplyvňujúce rast rastlín, 

 porovnať na príkladoch 
živočíchov vývin priamy a 
nepriamy, embryonálny a 
postembryonálny, 

 vysvetliť vzájomnú súvislosť 
medzi podmienkami 
prostredia, starostlivosťou o 
potomstvo a množstvom 
vytvorených vajíčok. 
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BIOLÓGIA     3.ROČNÍK  

 

UČEBNÉ ZDROJE:  
 
LITERATÚRA: 

 učebnice: 

 Biológia pre 3.ročník gymnázia a 6.ročník gymnázia s osemročným štúdiom; doc. RNDr. Katarína Ušáková, PhD.,  RNDr. Marta Cvičelová, CSc., prof. RNDr. Juraj 
 Krajčovič, CSc., prof RNDr. Milan F. Pospíšil, DrSc., doc. RMDr. Milan Thurzo, CSc. 
 2005,2015 

 odborné časopisy: Mladý vedec; Quark; Chémia, ekológia, biológia   

 

DIDAKTICKÁ TECHNIKA: 
 počítač, internet  

 dataprojektor, interaktívna tabuľa 

 mikroskop 

 

MATERIÁLNE VYUČOVACIE PROSTRIEDKY: 

 herbárové položky, trvalé preparáty, obrazy, modely, 

 videonahrávky, DVD: Rastlinný a živočíšny systém, Bunka, Rastlinné orgány, Delenie buniek, Dýchanie a fotosyntéza 

 výučbový software P3D Geografia, Biológia 

 

ĎALŠIE ZDROJE: 

 biologické hry,  

 webstránky: www.infovek.sk , www.bioweb.sk , www.oskole.sk  
   
 
 

http://www.infovek.sk/
http://www.bioweb.sk/
http://www.oskole.sk/
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Tematický celok Prierezová téma Finančná gramotnosť Medzipredmetové vzťahy 
Biológia človeka a zdravý životný 
štýl/laboratórne cvičenia z biólógie 
človeka 

Environmentálna výchova – 1., 8., 15. 
Mediálna výchova – 1., 2., 3. 
Osobnostný a sociálny rozvoj  
Tvorba projektu a prezentačné zručnosti – 
Environmentálna výchova – 1., 7., 8., 10., 
11., 12., 15. 
Mediálna výchova – 1., 2., 3. 
Osobnostný a sociálny rozvoj – 1.-5. 
Tvorba projektu a prezentačné zručnosti – 
1.-13. 
Ochrana života a zdravia – 1., 2., 3., 5. 1.-13. 

 
2.1: Prevziať zodpovednosť za osobné 
finančné rozhodnutia 
 
1.1: Zachovať trvalé životné hodnoty a 
osvojiť si vzťah medzi životnými potrebami a 
financiami ako prostriedku ich 
zabezpečenia. 

 
 
Chémia - kyseliny, zásady… 
Fyzika – mechanika, atmosferický 
tlak, svetelné vlny, zvukové vlny 
Dejepis 

 

Tematický celok Výkonový štandard Obsahový štandard 
Stratégie vyučovania Hodnotenie 

metódy formy metóda prostriedok 
Biológia človeka a zdravý 
životný štýl/laboratórne 
cvičenia z biólógie človeka 

Žiak vie/dokáže:  

 aplikovať poznatky o stavbe 

orgánových sústav pri 

charakteristike ich funkcií,   

 analyzovať vzájomné vzťahy 

medzi procesmi 

prebiehajúcimi v ľudskom tele,  

  vytvoriť schému vzťahu medzi 

orgánom tráviacej sústavy, 

enzýmom a zložkou potravy,   

  zaujať stanovisko k rôznym 

formám alternatívnej výživy,  

 navrhnúť týždenný stravovací 

plán s prihliadnutím na 

individuálne potreby jedinca,  

 
 
 
ast kosti, spojenie kostí  kontrakcia 
kostrového svalu deriváty kože 
enzýmy, trávenie, vstrebávanie 
distribúcia a difúzia dýchacích 
plynov ventilácia pľúc krv, 
lymfa/miazga, tkanivový mok, 
zrážanie krvi cievne systémy, 
systém difúzny a distribučný 
prejavy činnosti srdca homeostáza, 
termoregulácia regulácia látková, 
nervová imunita vrodená, získaná, 
imunitná reakcia, alergia prenos 
nervového vzruchu podnet, vnem 
reflex nepodmienený a 
podmienený, reflexný oblúk  vznik 

 
 
 

motivačné:  
 

rozprávanie, 
rozhovor, 
motivačný 
problém a 

demonštrácia 
 

expozičné: 
rozprávanie, 

rozhovor, 
demonštrácia, 
pozorovanie 

 
 
 
 
 

praktické 
 

 
 
 

vyučovacia 
hodina 

 
individuálna 
a skupinová 

práca 
 

praktické 
aktivity 

 
 
 

 
 
 

ústne  
skúšanie 

 
písomné 
skúšanie 

 
 

praktické 
skúšanie 

 

 
 
 

ústna 
odpoveď 

 
preukázanie 
praktických 

zručností 
 

prezentácia 
projektu 
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  overiť súvislosť vitálnej 

kapacity pľúc so svalovým 

výkonom,   

 overiť súvislosť pracovného 

cyklu srdca so svalovým 

výkonom,   

  hodnotiť limitujúce kritériá 

pre darovanie krvi,  

  schematicky znázorniť 

reflexný oblúk,  

  navrhnúť možnosti imunizácie 

organizmu,  

 diskutovať o etických 

princípoch partnerstva a 

plánovaného rodičovstva,  

  zdôvodniť príčiny a dôsledky 

civilizačných a infekčných 

ochorení,  

  diskutovať o význame 

vedeckých objavov pre 

diagnostiku, prevenciu a liečbu 

ochorení,   

 analyzovať rizikové faktory 

stresu,  

 kriticky posúdiť životný štýl 

seba samého a vybranej 

osoby. 

pohlavných buniek, menštruačný 
cyklus oplodnenie, vývin 
prenatálny a postnatálny  
gravidita, pôrod, heterosexualita, 
homosexualita neplodnosť, 
náhradné tehotenstvo, asistovaná 
reprodukcia 

práca s knihou, 
textom a IKT 

 
aktivizujúce: 

diskusia, 
didaktická hra 

 
fixačné 
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SEMINÁR Z BIOLÓGIE     4.ROČNÍK (VOLITEĽNÝ PREDMET)  

 

1. CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

Učebný predmet seminár z biológie poskytuje (v rámci ŠVP ISCED 3) zopakovanie celého učiva z biológie, utriedený systém poznatkov o živej prírode, poznanie zákonov, 
ktorými sa riadi živá príroda, čím sa stáva predpokladom zodpovedného prístupu k celému okolitému svetu ako aj sebe samému. Prostredníctvom vybraných informácií o 
základných skupinách rastlín, živočíchov a mikroorganizmov v ich prirodzenom prostredí a vo vzťahu k človeku, motivuje žiakov  a podnecuje ich záujem o ďalšie štúdium živej 
prírody.  

Seminár z biológie otvára možnosti pre projekty a samostatné práce žiakov, čím umožňuje získať nielen ďalšie poznatky dôležité pre formovanie zodpovedného prístupu k 
vlastnému zdraviu, ale aj rozvíjať zručnosti pri práci s informáciami.  

2. CIELE UČEBNÉHO PREDMETU 
1. Formovať ucelenú predstavu o rozmanitosti a jednote živej prírody, o javoch a procesoch, ktoré v nej prebiehajú, o zákonitostiach, ktorými sa riadia všetky živé 

organizmy. 
2. Poznávať praktický význam živých organizmov pre život človeka. 
3. Rozvíjať schopnosti a zručnosti pri riešení úloh a školských projektov najmä v oblasti ochrany živej prírody a zdravia človeka - samostatne alebo v skupinách. 

3. OBSAH VZDELÁVANIA   
1. Biológia ako veda, história biológie 
2. Biológia bunky 
3. Všeobecné vlastnosti živých sústav 
4. Nebunkové a prokaryotické organizmy 
5. Biológia rastlín 
6. Taxonómia a fylogenéza rastlín 
7. Biológia živočíchov 
8. Taxonómia a fylogenéza živočíchov 
9. Huby a lišajníky 
10. Biológia človeka 
11. Genetika 
12. Ekológia, environmentalistika 
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VÝKONOVÝ ŠTANDARD  
1. rozvíjať schopnosti a zručnosti pri riešení úloh a školských projektov najmä v oblasti ochrany živej prírody a zdravia človeka; 
2. schopnosť vnímať živú prírodu ako hierarchicky usporiadaný, neustále sa meniaci, dynamický systém; 
3. schopnosť pozorovať biologické objekty a bezpečne manipulovať s bežným biologickým materiálom; 
4. schopnosť vyhľadávať informácie o živej prírode v literatúre a informačných médiách, pracovať s informáciami; 
5. schopnosť prakticky riešiť úlohy, interpretovať fakty a vyvodzovať závery; 
6. schopnosť využívať informačné a komunikačné technológie; 
7. schopnosť kooperovať v skupine, deliť si úlohy, niesť zodpovednosť. 
8. schopnosť chápať vzájomné vzťahy medzi organizmami a ich prostredím; 
9. vedieť odlišovať zákonité príčiny biologických procesov od ich vonkajších prejavov; 
10.  schopnosť hľadať v prírodných javoch a procesoch príčinné súvislosti, 
11.  posilňovať pocit  zodpovednosti vo vzťahu k živým organizmom a ich prostrediu. 

 

ŠTANDARD KOMPETENCIÍ  
1. schopnosť vnímať živú prírodu ako hierarchicky usporiadaný, neustále sa meniaci dynamický systém; 
2. schopnosť chápať vzájomné vzťahy medzi organizmami a ich prostredím; 
3. vedieť odlišovať zákonité príčiny biologických procesov od ich vonkajších prejavov; 
4. schopnosť hľadať v prírodných javoch a procesoch príčinné súvislosti, a tým podporovať logické myslenie; 
5. posilňovať pocit zodpovednosti vo vzťahu k živým organizmom a ich prostrediu; 
6. samostatne a slobodne (na základe poznania predmetu), voliť výberové a maturitné predmety, zodpovedne rozhodovať o svojom ďalšom štúdiu na VŠ a budúcej 

profesii. 
7. poznať najbežnejšie úžitkové a hospodársky významné druhy rastlín, húb a živočíchov; 
8. poznať možnosti využitia vlastností a životných prejavov organizmov v biotechnológiách; 
9. poznať nebezpečné a patogénne organizmy, ich účinok na ľudský organizmus, možnosti liečby, prevencie a poskytnutia prvej pomoci, 
10. schopnosť vyhľadávať informácie o živej prírode v literatúre a informačných médiách, pracovať s informáciami; 
11. rozvíjať čitateľskú gramotnosť v oblasti odborného biologického textu; 
12. schopnosť tvorivo riešiť úlohy, poukazovať na príčiny problémov, navrhovať ich riešenia; 
13. schopnosť prakticky riešiť úlohy, interpretovať fakty a vyvodzovať závery; 
14. schopnosť pripraviť vlastné prezentácie a vystúpenia; 
15. schopnosť využívať informačné a komunikačné technológie a prostriedky pri získavaní a spracúvaní informácií, ako aj prezentácii vlastnej práce; 
16. schopnosť prezentovať vlastnú prácu, diskutovať, argumentovať, obhájiť vlastné stanovisko; 
17. rozvíjať schopnosť kooperovať v skupine, deliť si úlohy, niesť zodpovednosť. 
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6. METÓDY A FORMY VZDELÁVANIA  

Na dosiahnutie stanovených cieľov je potrebné žiaka zaujať a motivovať vhodnými metódami a formami.  

 

a) Metódy: 

 expozičná metóda – (výklad nového učiva), 
 fixačná metóda – (opakovanie a upevňovanie vedomostí), 
 motivačná metóda – (zaujať žiaka), 
 riešenie problémových úloh 

 
b) Formy: 

 samostatná práca, 
 práca v skupine, 
 tvorba  a prezentácia projektov, 
 diskusia, 
 výskumné metódy, praktické aktivity 

7. HODNOTENIE PREDMETU SEMINÁR Z BIOLÓGIE 
Podľa Metodického pokynu č. 21/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl 
Pri klasifikácii výsledkov v predmete  sa hodnotí v súlade s učebnými  osnovami a vzdelávacími štandardami: 
a) kvalita myslenia, predovšetkým jeho logickosť, samostatnosť a tvorivosť, 
b) kvalita a rozsah získaných schopností vykonávať požadované intelektuálne a praktické činnosti pri realizácii experimentov, 
c) schopnosť zaujať stanovisko a uplatňovať osvojené poznatky a zručnosti pri riešení teoretických a praktických úloh, pri výklade a hodnotení prírodných javov a 
zákonitostí, prípadne teórií, 
d) schopnosť využívať a zovšeobecňovať skúsenosti a poznatky získané pri praktických činnostiach pri experimentoch, 
e) celistvosť, presnosť, trvácnosť osvojenia požadovaných poznatkov, faktov, pojmov, definícií, zákonitostí a vzťahov, teórií, 
f) aktivita v prístupe k činnostiam, záujem o ne a vzťah k nim, 
g) presnosť, výstižnosť, odborná a jazyková správnosť ústneho a písomného prejavu, 
h) kvalita výsledkov činnosti, 
i) osvojenie účinných metód samostatného štúdia a schopnosti učiť sa učiť. 
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 Stupňom 1 – výborný sa žiak klasifikuje, ak pohotovo vykonáva požadované intelektuálne a praktické činnosti. Samostatne a tvorivo uplatňuje osvojené vedomosti a 
zručnosti pri riešení teoretických a praktických úloh, pri výklade a hodnotení javov a zákonitostí. Chápe vzťahy medzi prírodnými javmi, zákonitosťami a teóriami. Myslí 
logicky správne, zreteľne sa u neho prejavuje samostatnosť a tvorivosť. Jeho ústny a písomný prejav je správny, presný a výstižný. Výsledky jeho činnosti sú kvalitné. Vie 
zhodnotiť a porovnať kvalitu rôznych postupov riešenia problémov a diskutovať o správnosti, kvalite a efektívnosti daných riešení. Svoje vedomosti a zručnosti vie 
prezentovať na zodpovedajúcej úrovni. 
 
Stupňom 2 – chválitebný sa žiak klasifikuje, ak pohotovo vykonáva požadované intelektuálne a praktické činnosti. Pri riešení teoretických úloh a praktických úloh, pri 
výklade a hodnotení javov a zákonitostí postupuje samostatne, len s malými podnetmi od učiteľa. Myslí správne, v jeho myslení sa prejavuje logika a tvorivosť. Vie 
analyzovať predložené problémy a samostatne navrhnúť primeraný postup na ich riešenie. Vie zhodnotiť a porovnať kvalitu rôznych postupov riešenia problémov. Svoje 
znalosti a zručnosti vie prezentovať na zodpovedajúcej úrovni. 
 
Stupňom 3 – dobrý sa žiak klasifikuje, ak osvojené vedomosti a zručnosti interpretuje samostatne s občasnými usmerneniami vyučujúceho. Jeho myslenie je takmer vždy 
správne a tvorivosť sa prejavuje len s usmernením vyučujúceho. Ústny a písomný prejav je čiastočne správny. Jeho kvalita výsledkov je na dobrej úrovni. 
 
Stupňom 4 – dostatočný sa žiak klasifikuje, ak pri vykonávaní požadovaných intelektuálnych a praktických činností je málo pohotový. Osvojené vedomosti a zručnosti pri 
riešení teoretických a praktických úloh zvládne iba za aktívnej pomoci vyučujúceho. Jeho logika myslenia je na nižšej úrovni a myslenie nie je tvorivé. 
 
Stupňom 5 – nedostatočný sa žiak klasifikuje, ak vedomosti a zručnosti požadované vzdelávacími štandardmi si neosvojil, má v nich závažné nedostatky a chyby nevie 
opraviť ani s pomocou vyučujúceho. Neprejavuje samostatnosť v myslení. 
 
Systém kontroly a hodnotenia žiakov zo seminára z biológie: 
- písomná forma kontroly - didaktický test na konci tematického celku. Hodnotenie je na základe 
percentuálnej úspešnosti podľa stupnice: 100% - 90% = 1, 89% - 80% = 2, 79% - 50% = 3,49% - 30% = 4, 29% - 0% = 5. 
- ústna odpoveď žiaka. Hodnotí sa osvojenie základných poznatkov stanovených výkonovou časťou vzdelávacieho štandardu. 
- prezentácie, referáty a projekty sa hodnotia stručným komentárom k výkonu žiaka s dôrazom na samostatnosť a správnosť tvorby záverov z riešenia úloh. 
 

FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ  

Zoznam čiastkových kompetencií z Národného štandardu finančnej gramotnosti je uvedený v kapitole Charakteristika školského vzdelávacieho programu, v podkapitole 

Národný štandard finančnej gramotnosti. 
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UČEBNÉ ZDROJE  
Literatúra: 
M. Benešová a kol.: Zmaturuj z biológie, Didaktis 2006 
K. Ušáková: Učebnice z biológie 1-6 pre gymnáziá, SPN 2001 
K. Ušáková: Príprava na maturitu z biológie, SPN 2003 
H. Hančová, M. Vlková: Biológia v kocke I. II., Art Area 
J. Križan, M. Križanová: Biológia, Príroda 2009 
Krejča, J.: Veľká kniha rastlín. Príroda, 1978. 
Kolektív autorov: Veľká kniha živočíchov. Príroda, 1980. 
Z. č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny 
Atlas ľudského tela 
Atlas rastlín, húb, živočíchov 
rôzna vedecká literatúra, odborné časopisy,  
 
Didaktická technika: 
Dataprojektor, počítač, interaktívna tabuľa, digitálny mikroskop, optický mikroskop, elektrický mikroskop, výučbový program P3D Biológia, výučbové CD 
 
Materiálne výučbové prostriedky: 
Modely, mikroskopické pomôcky, trvalé preparáty pletív, tkanív, herbáre, zbierky živočíchov, laboratórne pomôcky, nástenné obrazy 
 
Daľšie zdroje: 
http://www.nobelprize.org/educational_games/medicine  
http://www.arkiveeducation.org/games.htm/  
http://www.sazp.sk  
http://www.sav.sk  
http://www.youtube.com  
 

 

Tematický celok Prierezová téma Finančná gramotnosť Medzipredmetové vzťahy 

Biológia ako veda 
ENV 1,8 2.4: Prijímať finančné rozhodnutia zvažovaním alternatív a 

dôsledkov  
Dejepis – významné osobnosti v biológií 

http://www.nobelprize.org/educational_games/medicine
http://www.arkiveeducation.org/games.htm/
http://www.sazp.sk/
http://www.sav.sk/
http://www.youtube.com/
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Biológia bunky 
a všeobecné vlastnosti 
živých sústav 

TP 4,3 
ENV 1,8 

   Chémia – biochémia 
Fyzika – biofyzika 
 

Nebunkové 
a prokaryotické 
organizmy 

OŽZ 1-3 
TP 4 

 Chémia – organické znečistenie vôd 

Biológia rastlín 
ENV 8,10,12 
TP 4, OŽZ 1, RV 2 

 Chémia – biochémia, toxíny, farmaceutiká 
 

Systém a fylogenéza 
rastlín 

ENV 8,10,12 
TP 4, OŽZ 1, RV 2 

1.5: Osvojiť si, čo znamená žiť hospodárne  Geografia – biogeografia, regionálna 
geografia 

Huby a lišajníky 
ENV 8, 10 
OŽZ 1-3, TP 4 

 Chémia – toxíny, farmaceutiká 

Biológia živočíchov 
ENV 1, 8, 10 
OŽZ 1, TP 4, RV 2 

 Chémia – biochémia 
Fyzika – biofyzika 
 

Systém a fylogenéza 
živočíchov 

ENV 1, 8, 10 
OŽZ 1, TP 4, RV 2 

1.5: Osvojiť si, čo znamená žiť hospodárne  
 

Geografia – biogeografia, regionálna 
geografia 

Biológia človeka 
OSR 2, TP 4 
OŽZ 1-5 
ENV 8,12 

1.1: Zachovať trvalé životné hodnoty a osvojiť si vzťah  medzi 
životnými potrebami a  financiami ako prostriedku ich 
zabezpečenia 

Chémia – biochémia 
Fyzika – biofyzika 
Etika – rasové rozdiely, úcta k životu 

Genetika 
OŽZ 1, TP 4 
ENV 7,8,10 

1.1: Zachovať trvalé životné hodnoty a osvojiť si vzťah  medzi 
životnými potrebami a  financiami ako prostriedku ich 
zabezpečenia 

Chémia – biochémia 
Etika – úcta k životu 

Ekológia 
Environmentalistika 

ENV 1-15 
RV 1-3, TP 4 

1.2: Pochopiť a vážiť si hodnotu ľudskej práce a peňazí ako 
jedného   z prostriedkov jej vyjadrenia  
1.5: Osvojiť si, čo znamená žiť hospodárne  
2.4: Prijímať finančné rozhodnutia zvažovaním alternatív a 
dôsledkov  
 
3.1:  Poznať a harmonizovať osobné, rodinné a spoločenské 
potreby  

Chémia – environmentálne problémy 
Fyzika – environmentálne problémy 
Geografia – regionálna geografia Slovenska 
Občianska náuka – právne úpravy v oblasti ŽP 
Etika – úcta k životu 
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TEMATICKÝ 
CELOK 

 
VÝKONOVÝ TANDARD OBSAHOVý ŠTANDARD 

STRATÉGIE VYUČOVANIA HODNOTENIE 

TÉMA Metódy Formy Metódy Prostriedky 

 
BIOLÓGIA AKO 
VEDA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIOLÓGIA 
BUNKY A 
VŠEOBECNÉ  
VLASTNOSTI 
ŽIVÝCH SÚSTAV  
 
 
 
 
 
 
 
 
NEBUNKOVÉ A 
PROKARYOTICKÉ 
ORGANIZMY  
 
 
 
 
 
 
 

 
Biológia ako veda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Biológia bunky. 
Všeobecné 
vlastnosti živých 
sústav. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sprehľadniť dejiny 
biológie  
Zdôrazniť význam 
jednotlivých bádateľov 
v danej oblasti, význam 
biológie pre pra 
 
 
 
Rozšíriť vedomosti o 
zložení a štruktúre 
buniek 
Porovnať stavbu 
eukaryotickej 
a prokaryotickej bunky 
Vysvetliť fázy 
bunkového cyklu, 
porovnať mitózu 
meiózu 
Pochopiť mechanizmy 
príjmu a výdaja látok, 
prenos energie 
bunkou, osmotické 
javy v R a Ž bunke 
 
Charakterizovať vírusy 
z hľadiska stavby 
a spôsobu života. 
Charakterizovať 
baktérie z hľadiska 
spôsobu života 
a významu v prírode  
Zdôrazniť význam 
baktérií a vírusov ako 

 
Dejiny biológie  
Metódy štúdia biológie  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bunková teória 
Eukaryotická a 
prokaryotická bunka 
Rozmnožovanie buniek 
Mitóza, meióza  
Fyziológia bunky 
Význam prenosov látok a 
energie pre bunku 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• výklad 
• práca 
s odbornou 
literatúrou, 
internetom 
• rozhovor 
• príprava 
prezentácií, 
referátov 
 
 
 
 
 
 
•demonštračné 
metódy 
• práca 
s odbornou 
literatúrou, IKT 
• príprava 
prezentácií, 
referátov 
• riešenie 
problémovej 
úlohy 
• diskusia 
 
 
 
 
 
 
 

 
•vyučovacia 
hodina 
základného 
typu 
• vyučovacia 
hodina – 
samostatná 
práca žiakov 
 
 
 
 
 
•vyučovacia 
hodina 
základného 
typu 
• samostatná 
práca žiakov 
• praktické 
aktivity 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
•oboznámenie 
žiakov 
s hodnotením na 
seminári 
• ústne skúšanie 
individuálne 
• hodnotenie 
prezentácie, 
referátu 
 
 
 
 
• ústne skúšanie 
individuálne, 
frontálne 
• hodnotenie 
prezentácií, 
referátov 
• hodnotenie 
praktických 
aktivít 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• ústna 
odpoveď 
• prezentácia, 
referát 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• ústna 
odpoveď 
• prezentácia, 
referát 
• praktická 
aktivita 
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BIOLÓGIA 
RASTLÍN  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Vírusy. 
Prokaryotické 
organizmy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stavba rastlinného 
tela – rastlinná 
bunka, pletivá, 
vegetatívna 
a generatívne 
orgány. 
Fyziológia rastlín – 
metabolické 
procesy 
v rastlinnom tele 
 

zdroj infekčných 
ochorení,  uviesť 
najbežnejšie vírusové 
a bakteriálne 
ochorenia, prevenciu. 
Zdôrazniť rozdelenie, 
funkciu a význam 
rastlinných pletív 
Popísať vonkajšiu a 
vnútornú stavbu 
vegetatívnych orgánov, 
ich typické 
metamorfózy 
Popísať stavbu kvetu, 
druhy súkvetí, kv. 
diagram 
zdôrazniť rozdelenie 
plodov, podstatu 
opelenia a oplodnenia 
Vysvetliť podstatu a 
rozdiely procesov: 
chemo a fotosyntézy ( 
primárnej, sekundárnej 
), anaeróbneho a 
aeróbneho dýchania  
Charakterizovať 
spôsoby výživy rastlín, 
význam  
fotosyntézy a dýchania 
v prírode     
Zopakovať systematiku 
rastlín, znaky oddelení 
Rozlíšiť rovnako a 
rôznotvarú 
rodozmenu, spôsoby 
rozmnožovania a 
význam rias v prírode  

 
 
 
Vírusy – charakteristika, 
rozdelenie, význam 
Baktérie – charakteristika, 
rozdelenie, význam 

 
 
 
 

Rastlinné pletivá – typy, 
funkcia, význam 
Význam cievnych zväzkov 
rastlín 
Vegetatívne orgány rastlín: 
Koreň, stonka, list – 
stavba, funkcia, význam 
Reprodukčné orgány 
rastlín:  
Kvet, plod – stavba, 
funkcia, význam. 
Opelenie, oplodnenie 
Výživa rastlín: autotrofia, 
heterotrofia, mixotrofia 
Fotosyntéza, dýchanie 
rastlín 
 
 
 
 
 
Nižšie a vyššie rastliny – 
prehľad systému rastlinnej 
ríše 
Charakteristické znaky 
jednotlivých 
taxonomických jednotiek 

 
 
 
• práca 
s odbornou 
literatúrou, IKT 
• výklad 
• demonštračné 
metódy 
• diskusia 
• príprava 
prezentácií, 
referátov 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
•demonštračné 
metódy 
• práca 
s odbornou 
literatúrou, IKT 
• riešenie 
problémovej 
úlohy 
• výklad, 
vysvetľovanie 
• výskumná 
metóda 

•vyučovacia 
hodina 
základného 
typu 
• samostatná 
práca žiakov 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
•vyučovacia 
hodina 
základného 
typu 
•vyučovacia 
hodina 
v odbornej 
učebni 
• tímová 
práca žiakov 
• praktické 
aktivity 
 
 
 

 
• ústne skúšanie 
individuálne 
• písomné 
skúšanie 
doterajších 
celkov  
• hodnotenie 
prezentácií, 
referátov 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• ústne skúšanie 
individuálne, 
frontálne 
• hodnotenie 
prezentácií, 
referátov 
t 
 
 
 
 
 
 

 
 
• ústna 
odpoveď 
• prezentácia, 
referát 
• test 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• ústna 
odpoveď 
• prezentácia, 
referát 
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SYSTÉM A 
FYLOGENÉZA 
RASTLÍN  
                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HUBY A 
LIŠAJNÍKY 
 
 
 
 
 
BIOLÓGIA 
ŽIVOČÍCHOV        
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nižšie rastliny. 
Vyššie rastliny – 
výtrusné 
a semenné. 
Rodozmena rastlín 
 
 
 
 
 
 
 
Huby 
Lišajníky 
 
 
Stavba živočíšneho 
tela – živočíšna 
bunka, tkanivá,  
orgány. Sústavy 
orgánov – 
fylogenéza, typy, 
stavba, význam, 
funkcia. 
Metabolické 
procesy živočíchov. 
Etológia. 
 
 

Rozlíšiť nahosemenné 
a krytosemenné, jedno 
a dvojklíčnolistové 
rastliny 
Význam jednotlivých 
čeľadí pre človeka  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Charakterizovať ríšu 
húb, triedy, zástupcov 
Význam a využitie húb 
v prírode, princíp 
lichenizmu 
 
 
Popísať organizáciu 
tela a spôsoby trávenia 
jedno a 
mnohobunkovcov 
Význam kožných 
receptorov, spôsoby 
pohybu Ž 
Popísať typy 
vylučovacích orgánov 
Ž, ich funkciu a význam 

Význam triedenia rastlín,  
Rodozmena rastlín – 
striedanie pohlavnej a 
nepohlavnej generácie. 
Semenné rastliny – 
nahosemenné a 
krytosemenné,  
Čeľade krytosemenných 
rastlín 
Jednoklíčnolistové a 
dvojklíčnolistové rastliny 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Huby – charakteristika, 
zástupcovia, význam 
Lišajníky – charakteristika, 
zástupcovia, význam 

 
Trávenie jednobunkovcov 
a mnohobunkovcov 
Krycia sústava, opora a 
pohyb živočíchov 

• diskusia 
• príprava 
prezentácií, 
referátov 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
•demonštračné 
metódy 
• vysvetľovanie, 
výklad 
• práca 
s odbornou 
literatúrou, IKT 
• príprava 
prezentácií, 
referátov 
• praktické 
aktivity 
• rozhovor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
•vyučovacia 
hodina 
základného 
typu 
• samostatná 
práca žiakov 
• praktické 
aktivity 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• ústne skúšanie 
individuálne, 
frontálne 
• písomné 
skúšanie 
didaktický test 
• hodnotenie 
prezentácií, 
referátov 
• hodnotenie 
praktických 
aktivít ( 
určovanie rastlín) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• ústna 
odpoveď 
• prezentácia, 
referát 
• test 
• poznávanie 
a zaraďovanie 
rastlín do 
systému 
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SYSTÉM A 
FYLOGENÉZA 
ŽIVOČÍCHOV 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIOLÓGIA 
ČLOVEKA                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Jednobunkovce 
Mnohobunkovce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Orgánové sústavy 
človeka (sústavy 
látkovej výmeny, 
riadiace sústavy, 
regulačné 
mechanizmy, 
pohlavná sústava). 
 
 
 
 
 
 

Vysvetliť stavbu a 
činnosť srdca, krvné 
obehy a význam 
telových tekutín Ž 
Popísať prenos plynov, 
spôsoby a význam 
dýchania Ž 
Charakterizovať účinky 
hormónov, typy a 
funkciu nervovej 
sústavy Ž  
Vysvetliť základné 
etologické pojmy, 
základné druhy 
správania živočíchov 
 
 
 
Charakterizovať kmene 
jednobunkovcov 
a kmene prvoústovcov 
(ploskavce, hlístovce, 
mäkkýše, obrúčkavce, 
článkonožce), uviesť 
zástupcov 
Charakterizovať 
chordáty 
(druhoústovce)  - 
stavovce a jeho triedy ( 
drsnokožce, ryby, 
obojživelníky, plazy, 
vtáky, cicavce), uviesť 
zástupcov 
Porovnať znaky 
jednotlivých tried 
stavovcov 
 
 

Stavba a funkcia 
vylučovacích orgánov Ž 
Telové tekutiny Ž a ich 
obeh 
Dýchacie orgány Ž  
Riadiace sústavy Ž 
Etológia živočíchov – 
základné typy správania 
živočích 
 
 
 
 
 
 
 
Prehľad systému 
živočíchov. 
Význam triedenia 
živočíchov 
Jednobunkovce – stavba 
tela, spôsob života, 
zástupcovia. 
Mnohobunkovce – stavba 
tela, spôsob života, 
zástupcovia: Prvoústovce – 
ploskavce, 
hlístovce,mäkkýše, 
obrúčkavce, článkonožce 
Druhoústovce – chordáty- 
stavovce ( drsnokožce, 
ryby, obojživelníky, plazy, 
vtáky, cicavce ) 
 
 
 
 
 

• praktické 
aktivity 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
•demonštračné 
metódy 
• výklad 
• príprava 
prezentácií, 
referátov 
 
 
 
 
 
•vysvetľovanie, 
výklad 
• demonštračné 
metódy 
• príprava 
prezentácií, 
referátov 
• práca 
s odbornou 
literatúrou, IKT 
• diskusia 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
•vyučovacia 
hodina 
základného 
typu 
 
 
 
 
 
 
 
•vyučovacia 
hodina 
základného 
typu 
• samostatná 
práca žiakov 
• skupinová 
práca žiakov  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• ústne skúšanie 
individuálne 
• hodnotenie 
prezentácií, 
referátov 
 
 
 
 
 
• ústne skúšanie 
individuálne, 
frontálne 
• hodnotenie 
prezentácií, 
referátov 
•  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• ústna 
odpoveď 
• prezentácia, 
referát 
 
 
 
 
 
 
• ústna 
odpoveď 
• prezentácia, 
referát 
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GENETIKA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Molekulové základy 
dedičnosti. 
Dedičnosť 
mnohobunkového 
organizmu. 
Mutácie. 
Význam genetiky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sprehľadniť stavbu 
jednotlivých 
organových sústav 
človeka a zdôrazniť ich 
význam 
Zaviesť odbornú 
terminológiu 
v jednotlivých 
organových sústavách 
Oboznámiť žiakov 
s najrozšírenejšími 
chorobami, popísať ich 
prejavy, formy liečenia 
a predovšetkým 
prevenciu  
Zdôrazniť faktory 
správnej životosprávy 
Vysvetliť drogovú 
závislosť a jej účinky na 
ľudský organizmus 
Vysvetliť štruktúru a 
funkciu nukleových 
kyselín a chromozómu 
Vysvetliť mechanizmus 
prenosu génu 
Zopakovať základné 
genetické pojmy, 
symboliku kríženia,  
Riešiť príklady mono a 
dihybridného kríženia 
Zopakovať druhy, 
príčiny, vznik a 
dôsledky pôsobenia 
mutácií 
Vysvetliť metódy 
genetiky (rodokmene) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ľudská kostra  
Svaly ľudského tela 
Obehová sústava 
Tráviaca sústava 
Dýchacie orgány človeka 
Vylučovanie človeka 
Zmyslové orgány človeka 
Hormonálna sústava  
Nervová sústava 
Rozmnožovanie človeka 
Ontogenéza jedinca 
 
 
 
Molekulové základy 
dedičnosti – stavba a 
funkcia NK 
Realizácia génu – 
replikácia, transkripcia, 
translácia 
Dedičnosť 
mnohobunkového 
organizmu 
Mendelove zákony 
Mutácie 
Metódy genetiky 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• demonštračné 
metódy 
• výklad 
• rozprávanie, 
diskusia 
• výskumná 
metóda 
• praktické 
aktivity 
• príprava 
prezentácií, 
referátov 
• práca 
s odbornou 
literatúrou, IKT 
• exkurzie 
• výklad 
• demonštračné 
metódy 
• práca 
s odbornou 
literatúrou, IKT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
•vyučovacia 
hodina 
základného 
typu 
• praktické 
aktivity 
• skupinová 
práca žiakov 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• ústne skúšanie 
individuálne, 
frontálne 
• písomné 
skúšanie – 
didaktický test 
• hodnotenie 
prezentácií, 
referátov 
• hodnotenie 
praktických 
aktivít (určovanie 
živočíchov) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• ústna 
odpoveď 
• prezentácia, 
referát 
• test 
• 
poznávanie 
a zaraďovanie 
živočíchov do 
systému 
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EKOLÓGIA 

 
Organizmy 
a prostredie 
Abiotické a biotické 
faktory prostredia 
Globálne 
environmentálne 
problémy 

a jej význam pre 
človeka  
 
 
Popísať ekologické 
pojmy, abio a biotické 
faktory prostredia  
Vysvetliť formy 
ochrany prírody, typy 
chránených území, 
národné parky 
Slovenska, ich význam  
Definovať pojem a 
vysvetliť fungovanie 
ekosystému (prenos E, 
obeh látok, tvorba 
biomasy) 
Analyzovať globálne 
environmentálne 
problémy Zeme 
 
 

 
 
Základné ekologické pojmy 
Význam abiotických a 
biotických faktorov 
prostredia pre existenciu 
organizmu jedinec, 
populácia, spoločenstvo, 
ekosystém 
Ochrana prírody – územná 
a druhová 
Environmentalistika 
Globálne problémy Zeme  

• príprava 
prezentácií, 
referát 
 
• demonštračné 
metódy 
• vysvetľovanie 
• problémová 
úloha 
• diskusia 
• práca 
s odbornou 
literatúrou, IKT 
• príprava 
prezentácií, 
referátov 
 
• diskusia 
• riešenie 
problémovej 
úlohy 
• výklad 
• práca 
s odbornou 
literatúrou, IKT 
• príprava 
prezentácií, 
referátov 

 
 
•vyučovacia 
hodina 
základného 
typu 
• skupinová 
a samostatná 
práca žiakov 
 
 
•vyučovacia 
hodina 
základného 
typu 
• praktické 
aktivity – 
príklady 
kríženia 
• samostatná 
práca žiakov 
 

 
 
• ústne skúšanie 
individuálne, 
frontálne 
• hodnotenie 
prezentácií, 
referátov 
• hodnotenie 
skupinovej práce 
žiakov 
• písomné 
skúšanie - tesT 
 
• ústne 
hodnotenie 
individuálne, 
frontálne 
•hodnotenie 
prezentácií, 
referátov 
• didaktický test 
 
 

 
 
• ústna 
odpoveď 
• prezentácia, 
referát 
• test 
 
 
 
• ústna 
odpoveď 
• prezentácia, 
referát 
• test 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


