
Chemie 
Nižší stupeň víceletého gymnázia 
Charakteristika vyučovacího předmětu 

Obsahové a organizační vymezení:   

 vyučovací předmět Chemie vychází ze vzdělávacího oboru Chemie, který je součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda z RVPZ. Do této oblasti jsou 
zahrnuty také vzdělávací obory Fyzika, Přírodopis a Zeměpis. Všechny tyto oblasti mají mnoho společného jak svým zaměřením na zkoumání 
přírody, tak i v poznávacích empirických metodách; 

 vzdělávací obor Chemie, stejně jako ostatní obory oblasti Člověk a příroda, navazují na elementární přírodovědné poznatky, které žáci získávají na 
prvním stupni základního vzdělávání, a to především v oblasti Člověk a jeho svět; 

 kromě vzájemných vazeb mezi jednotlivými obory oblasti Člověk a příroda se uplatňují vazby s Matematikou a oblastmi Člověk a svět práce, Člověk 
a zdraví, ale také s oblastí Člověk a společnost; 

 při výuce Chemie se rozvíjejí všechny klíčové kompetence uvedené v RVPZ, ale zejména kompetence k učení, k řešení problémů a kompetence 
komunikativní. Při vhodné volbě metod, např. při skupinové a projektové formě výuky, se rozvíjejí i kompetence sociální a personální, kompetence 
občanské i kompetence digitální; 

 součástí výuky chemie jsou laboratorní práce; 
 cílem výuky je naučit žáky získávat informace z různých zdrojů, utvářet si vlastní názor, bezpečně se orientovat v chemii každodenního života a při 

zacházení s nebezpečnými látkami; 
 chemie umožňuje žákům uplatnit sebereflexi, organizační dovednosti a zručnost v praktických úlohách a získat kladný vztah k předmětům 

přírodovědného zaměření a usnadnit jim svobodnou volbu dalšího studia v oblasti přírodních věd. 
 

Výchovné a vzdělávací strategie: 

  

Kompetence k učení  

Žák: 

 rozumí základním pojmům;  
 systematicky pracuje s učebnicí a tabulkami;  
 je schopen samostatně vyhledávat informace z různých zdrojů, třídit je a zpracovávat ve formě protokolů z laboratorních cvičení, referátů; 



 dokáže uvádět příklady z praxe.  
 

Kompetence k řešení problémů  

Žák: 

 využívá znalosti učiva z jiných předmětů, uplatňuje je při hledání různých postupů řešení zadaných úloh. Dokáže vysvětlit problematiku vlastními 
slovy; 

 logicky porovnává a zdůvodňuje chemické i fyzikální změny;  
 má možnost řešit úlohy chemické olympiády, malé chemické olympiády a další soutěže a učitel je nápomocen při jejich řešení. 
 

Kompetence komunikativní, sociální a personální  

Žák: 

 pracuje jednotlivě i ve skupinách, je schopen samostatného rozboru chyb; 
 v laboratorních pracích prezentuje svou práci samostatně i ve skupině; 
 dodržuje zásady bezpečnosti práce, spolupracuje s žáky ve skupině, chová se informovaně a zodpovědně v krizových situacích a v situacích 

ohrožujících život a zdraví, poskytne ostatním pomoc; 
 se rozhoduje a jedná tak, aby neohrožoval a nepoškozoval přírodu a životní prostředí; 
 dodržuje zásady bezpečné práce v laboratoři, provádí domácí přípravu na laboratorní práce a samostatně zpracovává protokoly s využitím 

digitálních technologií. 
 

Kompetence občanské  

Žák: 

 rozhoduje se zodpovědně podle dané situace, poskytne dle svých možností účinnou pomoc a chová se zodpovědně v krizových situacích i 
v situacích ohrožujících život a zdraví člověka; 

 zná základní environmentální problémy, respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí, rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví a trvale 
udržitelného rozvoje společnosti.  

 



Kompetence pracovní 

Žák: 

 dodržuje při každé praktické činnosti předepsané postupy z důvodu bezpečnosti; 
 zná výstražné symboly nebezpečnosti, význam H–vět a P–vět; 
 se seznamuje se světem práce prostřednictvím exkurzí; 
 využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost, činí podložená 

rozhodnutí o dalším vzdělávání a profesním zaměření. 
  

Kompetence digitální 

Žák: 

 ovládá běžně používaná digitální zařízení, využívá je při práci a při učení a samostatně rozhoduje, které technologie a pro jakou činnost či řešený 
problém použít; 

 využívá digitální technologie, aby si zjednodušil pracovní postupy a zkvalitnil výsledky své práce, při prezentaci výsledků laboratorní práce se 
vyjadřuje pomocí digitálních prostředků; 

 chápe význam digitálních technologií pro lidskou společnost, předchází situacím s negativním dopadem na jeho tělesné a duševní zdraví, při 
komunikaci v digitálním prostředí jedná eticky.  
 

 

Časová dotace v hodinách týdně: 

   

ročník 1. 2. celkem 

1. – 2. ročník NSVG  2 2 4 

  



Ročník  Školní výstupy/žák  Učivo  Průřezová témata 
Poznámky, přesahy, 
souvislosti 

1.6G 
Určí společné a rozdílné vlastnosti látek, fyzikální a 
chemické vlastnosti látek. 
Pracuje bezpečně s vybranými a běžně používanými 
látkami. Posoudí nebezpečnost vybraných 
dostupných látek, se kterými zatím pracovat nesmí. 
Vysvětlí význam piktogramů, H-věty, P-věty. 
Rozpozná přeměny skupenství látek. 

Pozorování, pokus a bezpečnost práce 
 vlastnosti látek, hustota, rozpustnost, tepelná a 

elektrická vodivost, vliv atmosféry na vlastnosti a 
stav látek 

 zásady bezpečné práce ve školní laboratoři i 
v běžném životě 

 nebezpečné látky a přípravky 
 
 

Environmentální 
výchova  
 
Výchova k myšlení 
v evropských a 
globálních 
souvislostech  
 

BOZP v chemické 
laboratoři. Laboratorní 
řád. 
Označování 
nebezpečných látek. 
Souhrn a opakování 
učiva 

 

Rozlišuje směsi a chemické látky. Navrhne postupy a 
prakticky provede oddělování složek směsí o 
známém složení, uvede příklady oddělování složek 
v praxi. Vypočítá složení směsi. Připraví prakticky 
roztok daného složení.  
Rozliší různé druhy vody a uvede příklady jejich 
výskytu a použití, uvede příklady znečišťování vody a 
vzduchu ve svém nejbližším okolí. 
Zhodnotí význam ozonové vrstvy. 
 
 
 

 
 
Směsi 
 směsi – různorodé, stejnorodé, složení směsí, 

metody oddělování složek směsí 
 roztoky – nasycený, nenasycený, hmotnostní 

zlomek a vyjadřování koncentrace různými 
způsoby, příprava roztoků 

 voda – destilovaná, pitná, odpadní, příprava pitné 
vody a úprava odpadních vod 

 vzduch – složení, čistota ovzduší, ozonová vrstva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Environmentální 
výchova  
 
Výchova k myšlení 
v evropských a 
globálních 
souvislostech  
 
 

Matematika, trojčlenka, 
%. 
 
 
 
Přesah Biologie - látky 
znečisťující vzduch. 
Skleníkový efekt, 
inverze, význam 
ozonosféry.  
Souhrn a opakování 
učiva 



Ročník  Školní výstupy/žák  Učivo  Průřezová témata Poznámky, přesahy, 
souvislosti 

 

Používá pojmy atom a molekula ve správných 
souvislostech.    
Orientuje se v periodické soustavě prvků, popíše 
známé prvky pomocí symbolů, rozpozná vybrané 
kovy a nekovy a usuzuje na jejich možné vlastnosti. 
Uvede příklady a použití nejobvyklejších prvků 
v praxi. 
Vysvětlí vznik a význam chemické vazby.  

Částicové složení látek a chemické prvky 

 základní stavební částice látek 
 složení atomu – jádro, obal 
 PSP – periodický zákon, protonové číslo 
 prvky – názvy, značky, vlastnosti a použití 

některých prvků 
 chemická vazba ve sloučeninách, názvosloví 

jednoduchých anorganických sloučenin 

 

 
 
 
Souhrn a opakování 
učiva 

 

 

 

 

Rozliší a zapíše rovnicí výchozí látky a produkty, 
uvede příklady prakticky důležitých chemických 
reakcí, zhodnotí jejich využívání. Aplikuje poznatky o 
faktorech ovlivňujících průběh chemických reakcí 
v praxi a při předchází jejich nebezpečnému 
průběhu.  
 

Chemická reakce 

 chemické reakce, chemická rovnice, látkové 
množství, molární hmotnost  

 zákon zachování hmotnosti 
 faktory ovlivňující rychlost chemických reakcí 

 

Vliv používání 
automobilů 
s katalyzátory na kvalitu 
ovzduší. 
Biokatalyzátory. 
Souhrn a opakování 
učiva. 
 

2.6G Sestaví vzorce a pojmenuje jednoduché binární 
sloučeniny, kyseliny, hydroxidy, kyslíkaté i nekyslíkaté soli. 
Porovná a popíše vlastnosti a použití vybraných prakticky 
významných oxidů, kyselin, hydroxidů a solí, posoudí vliv 
významných zástupců těchto látek na životní prostředí. 
Orientuje se na stupnici pH, rozlišuje kyselé a zásadité 
roztoky, změří reakci roztoku univerzálním indikátorovým 
papírkem a uvede příklady uplatňování neutralizace 
v praxi. Poskytne první pomoc při zasažení pokožky 
kyselinou nebo hydroxidem. 
 

Anorganické sloučeniny 

 binární sloučeniny (oxidy, sulfidy, halogenidy), 
kyseliny, hydroxidy, soli kyslíkaté a nekyslíkaté – 
názvosloví, vlastnosti, použití vybraných 
významných látek 

 vznik a chemické vlastnosti vybraných 
významných látek 

 pH – kyselost a zásaditost roztoků 

Environmentální 
výchova  
 

Přesah Biologie – druhy 
půd, zakyselování půd a 
jejich ochrana. 
 



Ročník  Školní výstupy/žák  Učivo  Průřezová témata Poznámky, přesahy, 
souvislosti 

 

Uvede příklady využívání prvotních a druhotných 
surovin z hlediska trvale udržitelného rozvoje na 
Zemi.  
Zhodnotí využívání různých látek v praxi vzhledem 
k životnímu prostředí a zdraví člověka.  

Chemie a společnost 

 chemický průmysl v ČR 
 průmyslová hnojiva 
 tepelně zpracovávané materiály – cement, 

vápno, sádra, keramika 

Environmentální 
výchova  
 
Výchova k myšlení 
v evropských a 
globálních 
souvislostech  

Přesah Biologie – 
význam hnojiv pro 
výživu rostlin. 
Výroba cementu. 

 

Rozliší nejjednodušší uhlovodíky, uvede jejich zdroje, 
vlastnosti a použití. Zhodnotí užívání fosilních a 
vyráběných paliv jako zdrojů energie, uvede příklady 
produktů průmyslového zpracování ropy. 
Orientuje se v přípravě a využívání různých látek 
v praxi a jejich vlivech na životní prostředí a zdraví 
člověka.  
Rozliší vybrané deriváty uhlovodíků, uvede jejich 
zdroje, vlastnosti a použití.  
Zhodnotí využívání různých látek v praxi vzhledem 
k životnímu prostředí a zdraví člověka. 
Aplikuje znalosti o principech hašení požárů na 
řešení modelových situací z praxe.  
Zhodnotí význam léčiv, uvede příklady 
nejrozšířenějších návykových látek.  

Organické sloučeniny 

 uhlovodíky – alkany, uhlovodíky s vícenásobnými 
vazbami a aromatické uhlovodíky 

 paliva – ropa, uhlí, zemní plyn, průmyslově 
vyráběná paliva  

 deriváty uhlovodíků – významní zástupci 
alkoholů a karboxylových kyselin 

 plasty a syntetická vlákna – vlastnosti, použití a 
likvidace 

 detergenty, pesticidy a insekticidy 
 hořlaviny – význam tříd nebezpečnosti  
 léčiva a návykové látky 

Výchova k myšlení 
v evropských a 
globálních 
souvislostech  
 

Souhrn a opakování 
učiva. 
 
 
 
 
 
Přesah Biologie – 
působení insekticidů a 
herbicidů na živé 
objekty. 
Přesah Biologie – 
fyziologické působení 
léčiv a drog. 
 

 
Uvede příklady zdrojů bílkovin, tuků, sacharidů a 
vitamínů v potravě. Zhodnotí vlastnosti látek a 
vyjmenuje příklady funkcí bílkovin, tuků, sacharidů a 
vitamínů pro živý organismus.    

 přírodní látky 
- bílkoviny 
- tuky 
- sacharidy 
- vitamíny 

 

Environmentální 
výchova  

Přesah Biologie – 
sacharidy, tuky, 
bílkoviny, vitaminy. 
 
Souhrn a opakování 
učiva 



Chemie 
Vyšší stupeň víceletého gymnázia a čtyřleté gymnázium 
Charakteristika vyučovacího předmětu 

Obsahové a organizační vymezení:   

 vyučovací předmět Chemie vychází ze vzdělávacího oboru Chemie, který je součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda v RVPG. Také integruje 
vzdělávací obor Geologie z oblasti Člověk a příroda z RVPG. Předmět navazuje na základní vzdělání, které žák získal na základní škole nebo na 
nižším stupni víceletého gymnázia. Vyučuje se v prvních třech ročnících čtyřletého studia a odpovídajících ročnících šestiletého studia. Na povinnou 
výuku může v případě zájmu navazovat v posledních dvou ročnících studia volitelný předmět Seminář chemie a Biochemie, zaměřené na témata 
přesahující rámec gymnaziálního učiva a na systematizaci a prohloubení učiva stanoveného RVPG;  

 vede žáky k poznávání chování látek, k logickému vyvozování závěrů o chování a přeměnách látek; 
 naučí žáky získávat informace z různých zdrojů, utvářet si vlastní názor a odolávat mediálním tlakům; 
 umožní žákům bezpečně se orientovat v chemii každodenního života i při zacházení s nebezpečnými látkami, předvídat možné dopady praktických 

aktivit lidí na životní prostředí; 
 součástí výuky chemie jsou laboratorní práce; 
 umožní žákům uplatnit sebereflexi, organizační dovednosti a zručnost v praktických úlohách v rámci laboratorních cvičení; 
 talentovaným žákům nabízí zapojení do Chemické olympiády a účast na dalších akcích pořádaných v rámci spolupráce s různými institucemi; 
 umožní žákům získat kladný vztah k předmětům přírodovědného zaměření a usnadnit jim svobodnou volbu dalšího studia v oblasti přírodních věd. 
 

 

Výchovné a vzdělávací strategie: 
 

Kompetence k učení 

Žák: 
 rozumí základním pojmům v oblasti chemie a uplatňuje je při vysvětlení chemických přeměn;  
 dokáže správně vyhodnotit a vyvodit závěry při pozorování látek a jejich přeměn; 
 je schopen samostatně vyhledávat informace z různých zdrojů, třídit je a zpracovávat ve formě protokolů z laboratorních prací, posterů, referátů; 
 dokáže uvádět příklady z praxe, nachází souvislosti chemie a ostatních přírodních věd.  
 



Kompetence k řešení problémů 

Žák: 
 využívá znalosti učiva z jiných předmětů, uplatňuje je při hledání různých postupů řešení zadaných úloh. Dokáže vysvětlit problematiku vlastními 

slovy; 
 logicky zdůvodňuje chemické i fyzikální změny; 
 má možnost řešit úlohy chemické olympiády a učitel je nápomocen při jejím řešení. 

 

Kompetence komunikativní, sociální a personální, občanská 

Žák: 
 pracuje jednotlivě i ve skupinách, je schopen samostatnému rozboru chyb; 
 v laboratorních pracích prezentuje svou práci samostatně i ve skupině; 
 dodržuje zásady bezpečnosti práce, spolupracuje s žáky ve skupině, chová se informovaně a zodpovědně v krizových situacích a v situacích 

ohrožujících život a zdraví, poskytne ostatním pomoc; 
 se rozhoduje a jedná tak, aby neohrožoval a nepoškozoval přírodu a životní prostředí; 
 dodržuje zásady bezpečné práce v laboratoři, provádí domácí přípravu na laboratorní práce a samostatně zpracovává protokoly s využitím 

digitálních technologií. 
 

Kompetence k podnikavosti 

Žák: 
 rozvíjí svůj osobní i odborný potenciál, získává bohatou základnu pro rozhodování o dalším vzdělávání a budoucím profesním zaměření; 
 dodržuje při každé praktické činnosti předepsané postupy z důvodu bezpečnosti, posuzuje a kriticky hodnotí rizika související s rozhodováním 

v reálných životních situacích; 
 dokáže sestavit časový rozvrh pro praktickou činnost a dodržuje ho; 
 zná výstražné symboly nebezpečnosti, význam H- a P- vět; 
 se seznamuje se světem práce prostřednictvím exkurzí a besed s odborníky. 

 

Kompetence digitální 

Žák: 



 ovládá digitální zařízení a aplikace při školní práci, volí efektivní postupy, které odpovídají konkrétní situaci a účelu; 
 vytváří digitální obsah v různých formátech, využívá tabulkový editor a jednoduché vzorce k porovnání získaných dat z laboratorních cvičení, 

vyjadřuje se pomocí digitálních prostředků; 
 předchází situacím ohrožující jeho tělesné a duševní zdraví, při komunikaci v digitálním prostředí jedná eticky s ohleduplností a respektem 

k druhým.  
 

 

Časová dotace v hodinách týdně 

   

ročník 1. (3.) 2. (4.) 3. (5.) 4. (6.) celkem 

1. – 4. ročník čtyřletého 
gymnázia  4G 

2,5 2,5 2 0 7 

3. – 6. ročník šestiletého 
gymnázia  6G 

2,5 2,5 2 0 7 

 



     Ročník  Školní výstupy/žák  Učivo  Průřezová témata Poznámky, přesahy, 
souvislosti 

3.6G a 
1.4G Vysvětlí význam chemických poznatků pro 

společnost. 
Provede jednoduchou laboratorní práci, z 
pozorování vyvodí závěr. 
 

Obecná chemie 
 předmět chemie a metody jejího zkoumání 

Environmentální 
výchova  
 
Výchova k myšlení 
v evropských a 
globálních 
souvislostech  

BOZP v chemické 
laboratoři. Laboratorní 
řád. 
LP 1, LP 2 

 

 
Využívá odbornou terminologii při popisu látek 
a vysvětlování chemických dějů. Vymezí pojem: 
prvek, sloučenina, směs. 
Dokáže porovnat fyzikální a chemické 
vlastnosti látek.  
Vysvětlí význam varovných symbolů, H-vět a P-
vět, posoudí bezpečnost práce s danou látkou. 
  

Soustavy látek a jejich složení  
hmota a látka 
chemické individuum a směsi 
metody dělení složek směsí 
 

Výchova k myšlení 
v evropských a 
globálních 
souvislostech  
 

Geologie – rozdíl nerost 
a hornina. 
Označování 
nebezpečných látek. 

 

 
Provádí chemické výpočty a uplatňuje je při 
řešení praktických problémů. 
K výpočtům může použít s porozuměním 
trojčlenku.   
Používá k výpočtům látkové množství, 
hmotnostní zlomek, relativní atomovou a 
molekulovou hmotnost, molární objem. 
Vypočítá množství reaktantů a produktů podle 
chemické rovnice.  

Veličiny a výpočty v chemii 
látkové množství, molární hmotnost, Avogadrův 
zákon pro plyny 
hmotnostní zlomek a jeho užití k vyjádření složení 
látek 
roztok, vyjadřování koncentrace roztoků 
výpočty z chemických rovnic 

 

LP 3 
Matematika, trojčlenka, 
procenta, úpravy 
vzorců, konstrukce 
grafů a jejich využití. 
Geologie, vznik 
minerálů krystalizací 
z roztoků a tavenin 

 
Na základě pravidel pro určování oxidačních 
čísel zapisuje vzorce a názvy sloučenin. 
Rozlišuje typy sloučenin podle symbolických 
zápisů. 

Chemické názvosloví anorganických sloučenin 
dvouprvkové sloučeniny (oxidy, sulfidy, halogenidy) 
tříprvkové sloučeniny (kyseliny a soli) 

 LP 4 
LP 5 



     Ročník  Školní výstupy/žák  Učivo  Průřezová témata Poznámky, přesahy, 
souvislosti 

 

Zapíše počty částic v jádře i obalu atomu. 
Objasní jaderné přeměny. Posoudí význam 
jaderných přeměn pro energetiku a jadernou 
bezpečnost. 
Vysvětlí význam kvantových čísel a odvodí 
elektronovou konfiguraci prvků s důrazem na 
valenční elektrony. 
 

Stavba atomu  
elementární částice 
radioaktivita a jaderné přeměny  
orbital, kvantová čísla 
zápis elektronové konfigurace atomu 
 

Environmentální 
výchova  
 
Výchova k myšlení 
v evropských a 
globálních 
souvislostech  
 

Radiační bezpečnost, 
radiační havárie. 
Přesah Fyzika – vyšší 
ročníky 
 
Souhrn a opakování 
učiva. 
 

 
Vysvětlí význam skupiny a periody v soustavě 
prvků, na základě umístění prvku v systému 
odvozuje jeho fyzikální a chemické vlastnosti.  

Periodická soustava prvků 
periodický zákon, jeho užití pro charakteristiku prvků 
a hlavních a vedlejších skupin 

 Geologie, složení a 
struktura minerálu. 

 

Objasní vznik chemické vazby. 
Rozlišuje typy vazeb, pomocí vaznosti zapíše 
strukturní vzorce jednoduchých látek. 
S využitím znalostí o částicové struktuře látek a 
chemických vazbách předvídá některé fyzikální 
a chemické vlastnosti látek. 

Chemická vazba a vlastnosti látek 
charakteristika, vznik, typy vazeb (kovalentní a 
iontová, koordinačně – kovalentní, kovová) 
polarita a prostorové uspořádání vazeb 
vlastnosti látek podle typu chemické vazby 

 

LP 6 
 
Matematika, trojčlenka. 
 

 

 
Vysvětlí průběh reakce ze zápisu chemické 
rovnice, a naopak zapíše chemický děj pomocí 
chemické rovnice. 
Upraví chemickou rovnici s pochopením 
zákona zachování hmotnosti, rozlišuje typy 
reakcí. 
Objasní pojem kyselina a zásada, acidobazický 
indikátor. Využívá pH k hodnocení kyselosti a 
zásaditosti roztoků. 
Definuje oxidaci, redukci.  
Uvede příklady redoxních dějů. 
Rozpozná komplexní sloučeninu. 

Chemický děj 
typy chemických dějů podle různých hledisek 
zápis chemických dějů chemickými rovnicemi a 
určování stechiometrických koeficientů 
acidobazické reakce 
oxidačně-redukční reakce 
srážecí reakce a komplexotvorné reakce 
 

 

Biologie, význam 
enzymů pro průběh 
látkové přeměny 
v živých soustavách. 
LP 7 
 
LP 8 
 
LP 9 
 

 



     Ročník  Školní výstupy/žák  Učivo  Průřezová témata Poznámky, přesahy, 
souvislosti 

 Rozliší exotermní a endotermní děj, uvede 
příklady dějů z praxe z hlediska termochemie. 

Tepelné změny při chemických reakcích 
reakce exotermické a endotermické 

Environmentální 
výchova  

Fyzika, 
termodynamické 
zákony. 

 Popíše kinetiku chemického děje, vysvětlí 
možnosti ovlivnění rychlosti chemické reakce. 

Rychlost chemických reakcí 
zákon reakcí rychlosti  
vliv katalyzátoru na reakční rychlost 

  

 
Objasní chemickou rovnováhu a způsoby jejího 
ovlivňování při řešení jednoduchých 
praktických chemických problémů. 

Chemická rovnováha  
definice chemické rovnováhy 
zákon akce a reakce  
 

 
Fyzika – zákon akce a 
reakce. 
 

4.6G a 
2.4G 

Využívá názvosloví anorganické chemie při 
popisu sloučenin. Charakterizuje významné 
zástupce prvků a jejich sloučenin, zhodnotí 
jejich surovinové zdroje, využití v praxi a vliv na 
životní prostředí. 

Anorganická chemie 
vodík a jeho vlastnosti a významné sloučeniny 
kyslík a jeho vlastnosti a významné sloučeniny 
voda jako základní rozpouštědlo a biogenní 
sloučenina 
 

Environmentální 
výchova  
 

Souhrn a opakování 
učiva. 
Biologie, biogenní 
nekovové prvky.  
LP 1 
LP 2 

 

Uvede největší zdroje prvků a sloučenin a 
zhodnotí jejich nebezpečnost pro člověka a 
životní prostředí. 
Rozliší fyzikální a chemické vlastnosti prvků a 
sloučenin. 
Předvídá průběh typických reakcí 
anorganických sloučenin. 
Uvede příklady vzniku významných prvků a 
jejich sloučenin. 

p-prvky a jejich sloučeniny 
vzácné plyny 
halogeny – chlor a jeho sloučeniny 
chalkogeny – síra a její sloučeniny  
dusík a fosfor 
uhlík  
křemík 

Environmentální 
výchova  
 

 
LP 3 
 
Biologie, význam hnojiv 
pro rostliny. 
 

 

Zhodnotí význam prvků a sloučenin pro život a 
využití v praktickém životě a průmyslu. 
Využívá znalosti základů kvalitativní a kvantitativní 
analýzy k pochopení jejich praktického významu 
v anorganické chemii.   

s-prvky a jejich sloučeniny 
kovy I.A skupiny - sodík a draslík 
kovy II. skupiny - hořčík a vápník 
 

Environmentální výchova, 
Výchova k myšlení 
v evropských a globálních 
souvislostech  

Fyzika – polovodiče, 
tepelná, el. vodivost. 
Biologie, biogenní 
kovové prvky.  
LP 4 



     Ročník  Školní výstupy/žák  Učivo  Průřezová témata Poznámky, přesahy, 
souvislosti 

 

U d–a f-prvků uvede příklady využití prvků a 
významných sloučenin v průmyslu a 
praktickém životě, uvede příklady 
nejvýznamnějších komplexních sloučenin. 
Rozliší kovy reaktivní a chemicky stálé.  
Zhodnotí reakci kovů se složkami atmosféry a 
způsoby ochrany kovů před korozí.  

Kovy a jejich vlastnosti 
hliník, olovo a cín 
kovy vedlejších podskupin - stručná charakteristika   
d-a f-prvků, koroze kovů 
prvky skupiny mědi 
prvky skupiny zinku 
chrom a mangan 
železo 

Výchova k myšlení 
v evropských a 
globálních 
souvislostech  
 

LP 5 
Biologie, látky 
mutagenní a 
nebezpečné pro 
reprodukci. 
 
 

 

 

 

 
Vysvětlí rozdíl mezi organickou a anorganickou 
látkou. 
Zhodnotí vlastnosti atomu uhlíku významné 
pro strukturu organických sloučenin.  
Uvede fosilní a recentní zdroje organických 
sloučenin a zhodnotí jejich strategický význam, 
ale také nebezpečný vliv na životní prostředí. 
Aplikuje pravidla systematického názvosloví 
organické chemie při popisu sloučenin 
s možností využití triviálních názvů.  
 

Organická chemie 
struktura organických sloučenin 
vlastnosti organických sloučenin 
zdroje organických sloučenin 
typy vzorců 
názvosloví organických sloučenin 
 

Výchova k myšlení 
v evropských a 
globálních 
souvislostech  
 

LP 6 
 
 
Geologie, ropa, plyn, 
uhlí –vznik 
organogenních  
usazenin. 
LP 7 
 

 

 
Charakterizuje organické reakce podle způsobu 
štěpení vazby a typu reagujících částic. 
Klasifikuje organické reakce (adici, eliminaci, 
substituci, přesmyk). Aplikuje znalosti o 
průběhu organických reakcí na konkrétních 
příkladech.   
 

základní reakce organických sloučenin 
- substituce 
- adice 
- eliminace 
- přesmyk 

Výchova k myšlení 
v evropských a 
globálních 
souvislostech  
 
Environmentální 
výchova  

LP 8 
 



     Ročník  Školní výstupy/žák  Učivo  Průřezová témata Poznámky, přesahy, 
souvislosti 

 

Charakterizuje skupiny uhlovodíků podle typu 
uhlovodíkového řetězce a násobnosti chemické 
vazby. 
Pojmenuje a zapíše libovolný uhlovodík, odvodí 
jeho fyzikální vlastnosti. 
Navrhne a zdůvodní metody přípravy 
konkrétních uhlovodíků. Uvede příklady 
produktů průmyslového zpracování ropy a 
zemního plynu.  
Vyvozuje typické reakce pro uhlovodíky podle 
jejich struktury a zapisuje dané reakce 
schématem nebo chemickou rovnicí. 
Uvede praktické použití uhlovodíků, vysvětlí 
jejich případnou toxicitu a negativní vliv na 
životní prostředí. Využívá znalostí základů 
kvalitativní a kvantitativní analýzy k pochopení 
jejich praktického významu v organické chemii. 
 
 
  

Uhlovodíky 
nasycené uhlovodíky 
- vlastnosti nasycených uhlovodíků 
- zástupci alkanů a cykloalkanů 
- výroba a typické reakce: substituce a eliminace 
 
nenasycené uhlovodíky 
- vlastnosti nenasycených uhlovodíků 
- zástupci alkenů, alkadienů a alkynů 
- výroba a typické reakce: adice, polymerace 

 

LP 9 
 
 
Paliva – získávání paliv. 
Oktanové číslo a 
palivová aditiva. 
 

 

 
 
Charakterizuje skupiny derivátů uhlovodíků. 
Pojmenuje a zapíše základní derivát, odvodí 
jeho fyzikální vlastnosti. 
 
 
 
 

aromatické uhlovodíky 
- vlastnosti aromatických uhlovodíků 
- zástupci arenů 
- výroba a typické reakce: substituce 
 

 
Působení antioxidantů 
v živých organismech. 
 



     Ročník  Školní výstupy/žák  Učivo  Průřezová témata Poznámky, přesahy, 
souvislosti 

5.6G a 
3.4G 

Navrhne a zdůvodní metody přípravy konkrétních 
derivátů uhlovodíků. 
Vyvozuje typické reakce pro deriváty uhlovodíků 
podle jejich struktury a zapisuje dané reakce 
schématem nebo chemickou rovnicí. 
Uvede výskyt a praktické použití významných 
derivátů uhlovodíků, vysvětlí jejich případnou 
toxicitu a negativní vliv na životní prostředí, při tom 
využívá znalostí kvalitativní a kvantitativní analýzy. 

Deriváty uhlovodíků 
halogenderiváty 
dusíkaté deriváty 
alkoholy, fenoly, ethery 
karbonylové sloučeniny – aldehydy a ketony 
karboxylové kyseliny 
substituční deriváty karboxylových kyselin 
funkční deriváty karboxylových kyselin 
 

 

Souhrn a opakování 
učiva. 
 
Význam PCB a DDT a 
freonů pro životní 
prostředí.  
Souhrn a opakování 
učiva. 
LP 1 

 
Klasifikuje heterocyklické sloučeniny. 
Popíše strukturu heterocyklů, jejich vlastnosti a 
použití. Zhodnotí výskyt významných zástupců.  

Heterocyklické sloučeniny 
struktura heterocyklů 
významní zástupci  

  

 

Aplikuje znalosti o polymeraci a 
polykondenzaci na vznik makromolekulárních 
látek. 
Zhodnotí jejich vlastnosti a význam. Uvede 
příklady významných zástupců z praktického 
života.  

Syntetické makromolekulární látky 
struktura plastů 
významní zástupci 

Environmentální 
výchova  
 

Biologie, nukleové 
kyseliny, alkaloidy, další 
fyziologicky významné 
molekuly. 

 Zhodnotí význam léčiv, pesticidů, barviv a 
detergentů pro člověka a životní prostředí. 

Léčiva, pesticidy, barviva a detergenty 
struktura syntetických látek 
významní zástupci  

  

 
Charakterizuje předmět biochemie. Objasní 
strukturu a funkci sloučenin nezbytných pro 
důležité chemické procesy v organismech  

Biochemie 
  

Biologie, fyziologické 
působení, působení 
drogy na CNS. 

 
Popíše základní typy lipidů. 
Sestaví vzorec jednoduchého lipidu a popíše 
jeho vlastnosti. Popíše princip vzniku tuku, 
kyselou hydrolýzu tuků a čistící účinky mýdla. 

Lipidy 
složení lipidů 
vlastnosti a rozdělení lipidů 
reakce lipidů 
biochemický význam lipidů 

 

Souhrn a opakování 
učiva. Význam 
esenciálních vyšších 
mastných kyselin.  
Biologie, stavba 
biologické membrány. 



 Ročník  Školní výstupy/žák  Učivo  Průřezová témata Poznámky, přesahy, 
souvislosti 

 

Charakterizuje a klasifikuje sacharidy. 
Objasní jejich strukturu, používá jejich 
názvosloví. 
Vysvětlí podstatu glykosidické vazby a rozdíl 
mezi redukujícími a neredukujícími sacharidy. 
Uvede nejdůležitější zástupce a význam 
jednotlivých monosacharidů, oligosacharidů a 
polysacharidů. 
Vysvětlí význam sacharidů v metabolických 
procesech. 

Sacharidy 
složení sacharidů 
vlastnosti a rozdělení sacharidů 
reakce sacharidů 
biochemický význam sacharidů 
 

 

Biologie, význam 
oligosacharidů pro 
obranyschopnost 
organismu, glykémie. 
 

 

Používá vzorce a názvosloví vybraných 
aminokyselin. 
Vysvětlí tvorbu amfiontů a izoelektrický bod. 
Objasní vznik peptidové vazby. 
Popíše typy struktury bílkovin, objasní 
denaturaci. Klasifikuje základní bílkoviny a 
vysvětlí jejich funkci v organismu. 

Bílkoviny 
složení proteinů a bílkovin 
vlastnosti a rozdělení bílkovin 
biochemický význam bílkovin 
 

 

Biologie, bílkoviny krve 
a trávicí enzymy. 
LP 2 
 

 

Objasní strukturu nukleosidu a nukleotidu. 
Rozliší strukturu DNA a RNA, vysvětlí jejich 
význam v organismu. 
Vyjádří vlastními slovy princip replikace, 
transkripce a translace. 

Nukleové kyseliny 
složení nukleové kyseliny 
rozdělení nukleových kyselin 
biochemický význam nukleových kyselin 
 

 

Biologie, nukleové 
kyseliny, přenos 
genetické informace. 
 

 
Charakterizuje enzymy jako biokatalyzátory a 
vysvětlí jejich strukturu. Popíše princip 
enzymové katalýzy a vliv prostředí na aktivitu 
enzymu. 

Enzymy 
složení enzymů 
biochemický význam enzymů 

 

Biologie, molekulární 
biologie, enzymy, 
vitamíny, hormony.  
LP 3 

 
Chápe význam vitamínů pro lidský organismus 
a činnost enzymů. Rozliší vitamíny rozpustné 
ve vodě a v tucích, objasní jejich přírodní zdroj.   

Vitaminy 
chemická struktura vitamínů 
biochemický význam vitamínů 
 

  



     Ročník  Školní výstupy/žák  Učivo  Průřezová témata Poznámky, přesahy, 
souvislosti 

 Objasní hormonální regulaci metabolických 
procesů. 

Hormony 
chemická struktura hormonů 
biochemický význam hormonů 

  

 
Vysvětlí metabolismus, rozlišuje děje 
anabolické a katabolické. Charakterizuje 
základní metabolické procesy a jejich význam. 

Dynamická biochemie 
   

 

  


