
Chemie 1 

Chemie 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

Vyučovací předmět chemie vede žáky k pochopení vztahu chemie k ostatním přírodním 

vědám, k poznání chemických látek, k objasnění zákonitostí chemických dějů v živé a neživé 

přírodě a k objasnění významu chemie pro život člověka a životní prostředí. 

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu 

Ročník Vyučovací hodiny/týden Cvičení/týden 

1. 2 0,5 

2. 2 0,5 

3. 2 1 

Při vyučovacích hodinách se třída nedělí a výuka probíhá především v technicky dobře 

vybavených učebnách. Cvičení v prvním a druhém probíhá v laboratoři ve dvouhodinových 

blocích a počet studentů je přibližně poloviční, ve třetím ročníku se střídají cvičení 

v laboratoři a cvičení teoretická v běžné učebně. 

Vyučovací předmět chemie realizuje vzdělávací obsah vzdělávacího oboru chemie podle RVP 

G v 1. až 3. ročníku. 

V tomto vyučovacím předmětu jsou také realizovány tematické okruhy průřezových témat: 

Osobnostní a sociální výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, 

Environmentální výchova a Mediální výchova. 

Tematický okruh Osobnostní a sociální výchova (seberegulace, organizační dovednosti 

a efektivní řešení problémů, sociální komunikace, spolupráce a soutěž) je zařazen především 

do cvičení. 

Některé metody analytické chemie jsou objasněny a prakticky vyzkoušeny na přírodovědném 

kurzu ve druhém ročníku a v rámci projektu Botič ve třetím ročníku. V rámci projektového 

dne OČZMS jsou ve 3. ročníku vyučovány principy ochrany zdraví během havárie s únikem 

chemických látek. 

Chemie je také zařazena do nabídky volitelných seminářů v 2. ročníku (přírodovědný 

seminář), v 3. ročníku ave 4. ročníku je součástí volitelného pětihodinového chemického bloku 

(Ch51, Ch52, Ch53). 



Chemie 2 

Výchovné a vzdělávací strategie 

Kompetence k učení 

 Učitel zadáváním souhrnných opakovaní a úloh vede žáky k systematizaci 

chemických vědomostí a ke schopnosti aplikace těchto vědomostí v jiných 

vzdělávacích oborech. 

 Učitel zadáváním úkolů vede studenty k aktivnímu a samostatnému doplňování 

vědomostí. 

 Učitel vede žáky k samostatnému a kritickému myšlení, ke hledání a formulování 

otázek, ke schopnosti rozlišovat podstatné od méně podstatného. 

 Učitel vede žáky k sebehodnocení a k identifikaci vlastní chyby. 

 Učitel zadáváním referátů a domácích úkolů vede studenty či skupiny studentů 

k práci s odbornou literaturou, k vhodnému používání internetu, k efektivnímu 

způsobu získávání poznatků a vyhledávání informací. 

 Učitel vhodnými demonstračními pokusy v hodinách motivuje žáky ke studiu. 

 Učitel umožní v laboratorních cvičeních studentům praktické pozorování, popis 

a interpretaci viděného na základě teoretických poznatků. 

Kompetence k řešení problémů 

 Učitel analyzuje se žáky jejich chybná řešení, nastiňuje možnosti, jak jim předcházet, 

rozvíjí metodiku správného postupu. 

 Učitel vede v laboratorních cvičeních žáky k formulováním hypotéz, jejich 

následnému praktickému ověření, k základním principům vědecké práce, k utřídění 

získaných údajů a vyvození správných závěrů. 

 Učitel umožňuje studentům na základě návodů samostatně provádět experimenty. 

Kompetence komunikativní 

 Učitel vyžaduje jako nezbytný předpoklad pro samostatné studium odborných textů 

správný zápis chemických vzorců a reakcí, znalost a správné používání odborné 

terminologie. 

 Učitel rozvíjí schopnost mimoverbálního vyjádření myšlenek s použitím symbolů 

a grafických vyjádření. 

 Učitel vyžaduje při vypracovávání protokolů z laboratorních cvičení využití 

moderních informačních technologií. 

 Učitel umožňuje žákům zdokonalovat se v používání informačních a komunikačních 

technologií, zároveň při slovním projevu před publikem dává žákům možnost 

posilovat sebedůvěru a schopnosti verbálního vyjadřování. 



Chemie 3 

Kompetence sociální a personální 

 Učitel využívá skupinové práce žáků při laboratorních úlohách, a tím rozvíjí jejich 

schopnosti spolupráce a rozdělování činností v pracovním týmu a vede je 

k odpovědnosti za splnění společného úkolu. 

 Učitel vyžaduje od žáků dodržování zásad BOZP při práci s chemikáliemi, a tím 

formuje jejich zodpovědný vztah k vlastnímu zdraví. 

Kompetence občanská 

 Učitel vede žáky k respektování autorských práv a legislativy při práci s informacemi 

tím, že důsledně vyžaduje uvádění zdrojů, z nichž žák čerpá informace při své 

samostatné práci. 

 Učitel vede studenty k ochraně zdraví, mimo jiné i dodržováním bezpečnostních 

pravidel a řádů pro práci v laboratoři. 

 Učitel seznamuje žáky s riziky ohrožujícími zdraví při chemických dějích v okolním 

světě, vede žáky k vědeckému a zodpovědnému postoji k přírodovědným civilizačním 

problémům. 

 Učitel vede žáky k vytváření odmítavého postoje k drogám a ke zneužívání léků. 

 Učitel informuje žáky o způsobech poskytování první pomoci při nehodách nejen 

v chemické laboratoři. 

 Učitel vede žáky k zájmu o ochranu životního prostředí. 

Kompetence k podnikavosti 

 Učitel představí žákům chemii jako perspektivní vědní obor s širokou škálou 

možností dalšího studia a následného pracovního uplatnění. 



Chemie 4 

Vzdělávací obsah 

Ročník 1 

Výstupy ŠVP 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, vazby 

OBECNÁ CHEMIE OBECNÁ CHEMIE  

Popíše náplň chemických disciplín. Úvod do studia chemie 

Vývoj a historie chemie, chemické disciplíny. 

 

Definuje a kategorizuje základní pojmy a veličiny 

(chemicky čistá látka, prvek, sloučenina, atom, ion, 

molekula). 

Definuje a kategorizuje vlastnosti a typy směsí, 

vysvětlí princip některých  kvantitativních 

a kvalitativních metod analytické chemie. 

Řeší chemické výpočty Ar, Mr, n, c a w a aplikuje je 

také při chemických cvičeních. 

Využívá odbornou terminologii při popisu látek. 

Soustavy látek a jejich složení 

Základní pojmy, základní veličiny Ar, Mr, n. 

Rozdělení směsí, oddělování složek směsí 

(metody kvantitativní analytické chemie), 

základní výpočty c, w.  

Fyzika; fyzikální veličiny a jejich 

měření 

Analytická chemie; kvantitativní 

a kvalitativní metody analytické 

chemie. 

Dokáže vytvořit názvy (binárních sloučenin, oxidů, 

hydroxidů, bezkyslíkatých kyselin, kyslíkatých 

kyselin, izopolykyselin, solí kyselin, hydrogensolí, 

hydrátů solí) ze vzorců a obráceně. 

Určí typ chemického vzorce. 

Provádí chemické výpočty z chemického vzorce.  

Názvosloví anorganických sloučenin 

Druhy názvů a vzorců, názvosloví (binárních 

sloučenin, oxidů, hydroxidů, bezkyslíkatých 

kyselin, kyslíkatých kyselin, izopolykyselin, solí 

kyselin, hydrogensolí, hydrátů solí), výpočty 

z chemického vzorce. 

 

Interpretuje model elektronového obalu atomu. 

Popíše význam čtyř kvantových čísel pro popis 

vlastností orbitalů a elektronů v nich. 

Stavba atomu 

Představy o stavbě atomu 

Fyzika; mikrosvět 



Chemie 5 

Výstupy ŠVP 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, vazby 

Zná a aplikuje pravidla pro vytváření elektronové 

konfigurace. 

Pomocí indexů a rámečků dokáže zapsat 

elektronovou konfiguraci s, p a d prvků. 

Jádro, radioaktivita, typy a vlastnosti 

radioaktivního záření. 

Model elektronového obalu, elektronová 

konfigurace. 

Aplikuje periodický zákon při popisu 

nepřechodných prvků. 

Přiřadí prvky do skupin a period. 

Odhadne některé vlastnosti prvků v závislosti na 

poloze v periodické tabulce. 

Popíše trendy v periodické tabulce. 

Periodická soustava prvků 

Periodický zákon, periodická soustava prvků 

periody, skupiny, trendy v periodické tabulce. 

 

Vysvětlí podmínky vzniku chemických vazeb 

a nevazebných interakcí. 

Vysvětlí pojmy délka vazby, vazebná energie, 

elektronegativita. 

Kategorizuje chemické vazby (vazba σ, π, 

jednoduchá, dvojná, trojná, nepolární, polární, 

iontová) a nevazebné interakce. 

Určí typ vazby v některých sloučeninách. 

Určí vaznost atomů v molekulách. 

Chemická vazba a vlastnosti látek 

Chemická vazba, její typy a slabé nevazebné 

interakce. 

 

Určí prostorový tvar některých molekul a iontů. 

Popíše strukturu krystalů a odvodí vlastnosti ze 

struktury vyplývající. 

Na základě znalosti složení a struktury sloučenin 

odhadne teplotu tání, rozpustnost, vodivost 

a tvrdost. 

Struktura a vlastnosti látek 

Prostorové tvary molekul, struktura a vlastnosti 

krystalů. 

Fyzika; stavba a vlastnosti látek 



Chemie 6 

Výstupy ŠVP 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, vazby 

Klasifikuje druhy chemických reakcí dle různých 

kritérií. 

Dokáže vyčíslit rovnice se změnou oxidačního čísla 

i beze změny oxidačního čísla. 

Vyčíslených chemických rovnic využívá při 

stechiometrických výpočtech z rovnic. 

Chemické reakce a chemické rovnice 

Druhy reakcí, chemické rovnice a jejich 

vyčíslování. 

Výpočty z rovnic. 

 

Definuje reakční teplo, exo- a endotermický děj. 

Pozná exo- a endotermickou reakci dle reakčního 

tepla. 

Tepelné změny při chemických reakcích 

Změna energie při chemických reakcích, reakční 

teplo. 

Slučovací a spalná tepla, 

Gibbsova energie a entropie – 

SCH4r 

Definuje rychlost chemické reakce a kinetickou 

rovnici. 

Objasní vliv základních faktorů (koncentrace, 

teplota, přítomnost katalyzátoru, povrch 

a skupenství reagujících látek) na rychlost chemické 

reakce. 

Vyjádří kinetickou rovnici z jednoduché chemické 

rovnice. 

Vysvětlí základní pojmy reakční kinetiky (aktivační 

energie, katalyzátor). 

Rychlost chemických reakcí 

Rychlost chemických reakcí, kinetická rovnice 

a faktory ovlivňující rychlost. 

 

Vysvětlí princip chemické rovnováhy. 

Objasní vliv některých faktorů na rovnovážné 

složení soustavy. 

Zapíše vztah pro rovnovážnou konstantu. 

Formuluje princip akce a reakce, aplikuje znalosti 

o složení směsi při změně podmínek. 

Chemická rovnováha 

Chemické rovnováhy, faktory ovlivňující 

rovnovážné složení soustavy, princip akce 

a reakce. 

 



Chemie 7 

Výstupy ŠVP 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, vazby 

Interpretuje Brönstedovu teorii kyselin a zásad, 

rozpozná kyselinu a zásadu. 

Vypočítá pH roztoků silných kyselin a zásad. 

Zapíše rovnice disociace základních kyselin a zásad. 

Pozná a označí konjugovaný pár a vysvětlí princip 

rovnováhy v acidobazických reakcích. 

Definuje iontový součin vody, aplikuje ho při 

početním stanovení pH vodných roztoků. 

Klasifikuje roztoky podle hodnoty pH. 

Acidobazické reakce 

Teorie kyselin a zásad, pH, rovnováhy 

v acidobazických soustavách, disociace, 

konjugovaný pár. 

Analytická 

chemie; acidobazické titrace 

Správně používá a zná základní pojmy (oxidace, 

redukce, oxidační a redukční činidlo). 

Dokáže odvodit oxidačně redukční vlastnosti prvků 

dle elektrochemické řady napětí. 

Objasní mechanismus elektrolýzy a její využití 

v praxi. 

Oxidačně-redukční reakce 

Elektrochemická řada napětí, elektrolýza. 

Jen vyvození jednoduchého 

galvanického článku, 

akumulátory jen zmínit a blíže 

objasnit u Pb 

Analytická chemie; redoxní 

titrace 

ANORGANICKÁ CHEMIE ANORGANICKÁ CHEMIE  

Využívá názvosloví anorganické chemie při popisu 

sloučenin. 

Charakterizuje fyzikální a chemické vlastnosti 

významných zástupců nekovových prvků a jejich 

sloučenin, zhodnotí jejich surovinové zdroje, využití 

v praxi a vliv na životní prostředí. 

Napíše typické a důležité reakce významných 

nekovových prvků a jejich sloučenin včetně příprav 

a výrob. 

Vodík a jeho sloučeniny, p-prvky a jejich 

sloučeniny 

Důležité nekovové prvky (vodík, kyslík), voda, 

peroxid vodíku a důležité vzácné plyny. Výskyt, 

fyzikální a chemické vlastnosti, příprava, výroba, 

použití prvků a jejich sloučenin. 

Chemie a životní prostředí 

Environmentální výchova 

Vliv člověka na životní prostředí 

od počátku existence po 

současnost. 

Zdroje energie a surovin na Zemi, 

jejich využívání člověkem. 

Využívání vody, příčiny jejího 

znečištění. 



Chemie 8 

Výstupy ŠVP 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, vazby 

Definuje základní mechanismy vzniku a nebezpečí 

ozonové díry a dalších negativních vlivů člověka na 

životní prostředí. 

Vliv a základní mechanismy působení 

chemického průmyslu a používání chemických 

látek na životní prostředí. 

Znečištění vody a ovzduší. Metody ochrany 

životního prostředí z hlediska chemie. 

Výchova k myšlení 

v evropských a globálních 

souvislostech 

Žijeme v Evropě. 

integrováno Geologie; Voda; 

Povrchové vody – chemické 

složení, pH. 

Ročník 2 

Výstupy ŠVP 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, vazby 

Charakterizuje fyzikální a chemické vlastnosti 

významných zástupců p-prvků (S, N, P, Pb, C, Si, Al) 

a jejich sloučenin, zhodnotí jejich surovinové 

zdroje, využití v praxi a vliv na životní prostředí. 

Napíše typické a důležité reakce významných p-

prvků a jejich sloučenin včetně příprav a výrob. 

Popíše vliv chemických sloučenin a chemického 

průmyslu na životní prostředí. 

Definuje základní mechanismy vzniku a nebezpečí 

skleníkového efektu, smogu, kyselých srážek, 

eutrofizace vod a půd a dalších negativních vlivů 

člověka na životní prostředí. 

p-prvky a jejich sloučeniny 

Důležité halogeny, chalkogeny, p3, p2 a p1 prvky. 

Výskyt, fyzikální a chemické vlastnosti, příprava, 

výroba, použití prvků (S, N, P, Pb, C, Si, Al) a jejich 

sloučenin. 

Chemie a životní prostředí 

Vliv a základní mechanismy působení chemického 

průmyslu a používání chemických látek na životní 

prostředí. 

Znečištění vody, ovzduší a půdy. Metody ochrany 

životního prostředí z hlediska chemie. 

Environmentální výchova 

Vliv člověka na životní prostředí 

od počátku existence po 

současnost. Zdroje energie 

a surovin na Zemi, jejich 

využívání člověkem. 

Výchova k myšlení 

v evropských a globálních 

souvislostech 

Žijeme v Evropě. 

Analytická chemie; kvalitativní 

analytické metody (sulfanová 

zkouška) 



Chemie 9 

Výstupy ŠVP 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, vazby 

Charakterizuje fyzikální a chemické vlastnosti 

významných zástupců s-prvků, d-prvků, f-prvků 

(Mn, Cr, Fe, Cu, Ag, Au, Zn, Hg) a jejich sloučenin, 

zhodnotí jejich surovinové zdroje, využití v praxi 

a vliv na životní prostředí. 

Napíše typické reakce významných s- a d- prvků 

a sloučenin včetně jejich příprav a výrob. 

Popíše stavbu komplexních sloučenin, aplikuje 

názvoslovné principy na tvorbu názvů a vzorců 

komplexních sloučenin. Využívá základů 

kvalitativní a kvantitativní analýzy k pochopení 

jejich praktického významu v anorganické chemii. 

Popíše vliv chemických sloučenin a chemického 

průmyslu na životní prostředí. 

Definuje základní mechanismy vzniku a nebezpečí 

negativních vlivů člověka na životní prostředí. 

s-prvky, d-prvky, f-prvky a jejich sloučeniny 

Obecné vlastnosti kovů, principy jejich výroby. 

Komplexní sloučeniny. Výskyt, fyzikální 

a chemické vlastnosti, příprava, výroba a použití 

některých alkalických kovů, s2-prvků, d-kovů (Mn, 

Cr, Fe, Cu, Ag, Au, Zn, Hg). 

Chemie a životní prostředí 

Znečištění vody, ovzduší a půdy. Metody ochrany 

životního prostředí z hlediska chemie. 

Environmentální výchova 

Vliv člověka na životní prostředí 

od počátku existence po 

současnost. Zdroje energie 

a surovin na Zemi, jejich 

využívání člověkem. 

Analytická chemie; 

manganometrie, argentometrie, 

kvalitativní analytické metody 

(plamenová zkouška kationtů s-

prvků) 

ORGANICKÁ CHEMIE ORGANICKÁ CHEMIE  

Zhodnotí význam organických sloučenin a jejich 

postavení v chemii. 

Charakterizuje typy a vlastnosti vazeb, izomerii 

a vaznost typických prvků v organické chemii. 

Klasifikuje organické reakce podle základních 

kritérií (typ reakce, způsob štěpení vazby 

a interagující částice). 

Rozliší typy vzorců v organické chemii. 

Organické sloučeniny, struktura, reakce 

a názvosloví. 

Význam organických sloučenin, vaznost prvků, 

vazby, izomerie, reakce a názvosloví. 

 



Chemie 10 

Výstupy ŠVP 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, vazby 

Dokáže vytvořit systematické názvy nasycených, 

nenasycených a aromatických sloučenin z různých 

typů vzorců a obráceně. 

Aplikuje pravidla systematického názvosloví 

organické chemie při popisu sloučenin s možností 

využití triviálních názvů. 

Charakterizuje fyzikální a chemické vlastnosti 

nasycených, nenasycených a aromatických 

uhlovodíků, jejich využití v praxi a vliv na životní 

prostředí a zdraví člověka. 

Napíše typické a důležité reakce významných 

uhlovodíků. 

U radikálové substituce alkanů, elektrofilní adice 

alkenů a elektrofilní substituce arenů objasní jejich 

mechanismus. 

U významných uhlovodíků (methan, ethen, ethyn, 

benzen, toluen) zná jejich triviální názvy, přípravu, 

výrobu a význam. 

Popíše vliv chemických sloučenin a chemického 

průmyslu na životní prostředí. 

Uhlovodíky a jejich klasifikace 

Nasycené, nenasycené a aromatické uhlovodíky. 

Struktura, vlastnosti, reakce, mechanismy 

základních reakcí, výskyt a použití. 

Chemie a životní prostředí 

Vliv a základní mechanismy působení chemického 

průmyslu a používání chemických látek na životní 

prostředí. 

Znečištění vody, ovzduší a půdy. Metody ochrany 

životního prostředí z hlediska chemie. 

Environmentální výchova 

Vliv člověka na životní prostředí 

od počátku existence po 

současnost. 



Chemie 11 

Ročník 3 

Výstupy ŠVP 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, vazby 

Charakterizuje fyzikální a chemické vlastnosti 

halogenderivátů, dusíkatých a kyslíkatých derivátů 

uhlovodíků, jejich využití v praxi a vliv na životní 

prostředí a zdraví člověka. 

Napíše typické a důležité reakce významných 

halogenderivátů, dusíkatých derivátů, 

hydroxysloučenin, etherů, karbonylových 

sloučenin, významných karboxylových kyselin 

a jejich derivátů (acetylkoenzym A). 

Dokáže vytvořit systematické názvy 

halogenderivátů, dusíkatých a kyslíkatých derivátů 

uhlovodíků z různých typů vzorců a obráceně. 

U významných sloučenin zná jejich triviální názvy, 

přípravu, výrobu a význam. 

Využívá základů kvalitativní a kvantitativní analýzy 

k pochopení jejich praktického významu 

v organické chemii. 

Popíše vliv chemických sloučenin a chemického 

průmyslu na životní prostředí. 

Definuje základní mechanismy vzniku a nebezpečí 

ozonové díry. 

Deriváty uhlovodíků a jejich klasifikace 

Halogenderiváty, dusíkaté deriváty, kyslíkaté 

deriváty (hydroxysloučeniny, ethery, karbonylové 

sloučeniny, karboxylové kyseliny, funkční 

a substituční deriváty karboxylových kyselin). 

Struktura, vlastnosti, reakce, mechanismy 

základních reakcí, výskyt a použití. 

Chemie a životní prostředí 

Vliv a základní mechanismy působení chemického 

průmyslu a používání chemických látek na životní 

prostředí. 

Znečištění vody, ovzduší a půdy. Metody ochrany 

životního prostředí z hlediska chemie. 

Environmentální výchova 

Vliv člověka na životní 

prostředí od počátku existence 

po současnost. 

Analytická chemie 

Vybrané důkazové reakce 

prvků a jednotlivých funkčních 

skupin v organických 

sloučeninách. 

Charakterizuje strukturu, fyzikální a chemické 

vlastnosti heterocyklických sloučenin. 

Heterocyklické sloučeniny 

Struktura, vlastnosti, reakce, výskyt a použití. 

Biologie; genetika 

Enviromentální výchova 



Chemie 12 

Výstupy ŠVP 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, vazby 

Zhodnotí výskyt heterocyklických sloučenin 

v přírodě a jejich význam pro stavbu přírodních 

látek. 

Z triviálních názvů významných heterocyklických 

sloučenin dokáže napsat jejich strukturní vzorce. 

Vliv člověka na životní 

prostředí od počátku existence 

po současnost. 

Zdroje energie a surovin na 

Zemi, jejich využívání člověkem. 

Charakterizuje strukturu, fyzikální a chemické 

vlastnosti SMS, jejich význam a rozdělení. 

U významných zástupců SMS napíše vzorec meru, 

zná jejich název a použití. 

Zhodnotí význam, složení a zpracování fosilních 

a recentních zdrojů surovin organické chemie 

a jejich vliv na životní prostředí. 

Syntetické makromolekulární sloučeniny 

a surovinové zdroje organických sloučenin 

Vlastnosti, struktura, rozdělení, vznik a významné 

SMS. 

Zemní plyn, uhlí, ropa – vznik a zpracování. 

Chemie a životní prostředí 

Vliv a základní mechanismy působení chemického 

průmyslu a používání chemických látek na životní 

prostředí. 

Metody ochrany životního prostředí z hlediska 

chemie. 

Environmentální výchova 

Vliv člověka na životní 

prostředí od počátku existence 

po současnost. Zdroje energie 

a surovin na Zemi, jejich 

využívání člověkem. 

Dokáže rozdělit a přibližně popsat chemickou 

strukturu (pozná funkční skupiny), u základních 

druhů léčiv, pesticidů, barviv, detergentů, bojových 

látek a výbušnin. 

Léčiva, pesticidy, barviva a detergenty, bojové 

látky a výbušniny 

Rozdělení, použití, chemická struktura, 

mechanismus účinku významných léčiv, pesticidů, 

detergentů, bojových látek a výbušnin. 

Chemie a životní prostředí 

Vliv a základní mechanismy působení chemického 

průmyslu a používání chemických látek na životní 

prostředí. 

Environmentální výchova 

Vliv člověka na životní 

prostředí od počátku existence 

po současnost. 

Zdroje energie a surovin na 

Zemi, jejich využívání 

člověkem; Využívání vody, 

příčiny jejího znečištění. 

Mediální výchova 



Chemie 13 

Výstupy ŠVP 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, vazby 

Znečištění vody, ovzduší a půdy. Metody ochrany 

životního prostředí z hlediska chemie. 

Média a mediální produkce. 

BIOCHEMIE BIOCHEMIE  

Charakterizuje chemickou strukturu, funkci, výskyt, 

význam, fyzikální a chemické vlastnosti lipidů 

U významných zástupců zná jejich vzorec (základní 

mastné kyseliny, glycerol). 

Dokáže vytvořit vzorce jednoduchých 

acylglycerolů, zná princip zmýdelňování, emulgace 

tuků a dokáže objasnit katabolismus lipidů (vstupní 

a výstupní látky hydrolýzy lipidů a princip β-

oxidace mastných kyselin). 

Lipidy 

Výskyt, význam, fyzikální vlastnosti, chemická 

struktura, rozdělení, účinky. 

Biologie; fyziologie živočichů, 

trávicí soustava 

a metabolismus. 

Charakterizuje chemickou strukturu, funkci, výskyt, 

význam, fyzikální a chemické vlastnosti sacharidů, 

Dokáže vytvořit vzorce základních monosacharidů. 

Dokáže spojit monosacharidové jednotky. Dokáže 

objasnit katabolismus monosacharidů (princip 

hydrolýzy poly- a oligosacharidů, vstupní 

a výstupní látky glykolýzy), zná princip anabolismu 

sacharidů – fotosyntézu (vstupní a výstupní látky). 

Sacharidy 

Výskyt, význam, fyzikální vlastnosti, chemická 

struktura, rozdělení, účinky. 

Biologie; fyziologie rostlin 

a živočichů, trávicí soustava 

a metabolismus. 

Charakterizuje chemickou strukturu, funkci, výskyt, 

význam, fyzikální a chemické vlastnosti 

aminokyselin a proteinů. 

U významných zástupců zná jejich vzorec (některé 

důležité aminokyseliny). 

Proteiny 

Aminokyseliny, peptidy, bílkoviny – výskyt, 

význam, fyzikální vlastnosti, chemická struktura, 

rozdělení, účinky. 

 



Chemie 14 

Výstupy ŠVP 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, vazby 

Dokáže spojit vzorce aminokyselin do peptidů. 

Charakterizuje chemickou strukturu, funkci, výskyt, 

význam, fyzikální a chemické vlastnosti nukleových 

kyselin. Objasní význam DNA a RNA. 

Objasní základní metabolické procesy nukleových 

kyselin (replikace, transkripce) a proteinů 

(proteosyntéza), jejich vzájemné propojení 

a lokalizaci. 

Nukleové kyseliny. 

Výskyt, význam, fyzikální vlastnosti, chemická 

struktura, rozdělení, účinky. 

Mediální výchova 

Media a mediální produkce. 

Biologie; fyziologie živočichů, 

trávicí soustava 

a metabolismus, molekulární 

a buněčné základy dědičnosti 

Vysvětlí fungování organismů z hlediska výměny 

energií a látek. 

Popíše strukturu a mechanismus působení enzymů, 

aplikuje poznatky na ovlivňování rychlosti 

chemické reakce. 

Vyjmenuje některé důležité vitaminy a hormony, 

zná jejich význam. 

Děje v živých organismech, hormony, vitaminy 

a enzymy. 

Úvod do metabolismu, ATP, regulace dějů. 

Hormony, vitaminy, enzymy. 

Biologie; trávicí soustava 

a metabolismus, endokrinní 

soustava 

Zná lokalizaci, vstupní a výstupní látky, 

energetickou bilanci citrátového cyklu a dýchacího 

řetězce. Dokáže objasnit propojení základních 

metabolických procesů (glykolýzy, fotosyntézy, 

β-oxidace, replikace, transkripce, proteosyntézy) 

s dýchacím řetězcem a citrátovým cyklem. 

Metabolismus 

Citrátový cyklus a dýchací řetězec. 

Biologie: molekulární biologie, 

fyziologie živočichů, trávicí 

soustava a metabolismus, 

molekulární a buněčné základy 

dědičnosti 

 


