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Milí žiaci,

v tomto školskom roku získate ďalšie poznatky z chémie. Vaše vedomosti 
a zručnosti sa postupne rozšíria o premeny látok, ktoré nazývame chemické 
reakcie.

Pri chemických reakciách sa látky menia na iné látky. Neuvedomujeme si 
to, ale každú sekundu prebieha veľké množstvo chemických reakcií okolo nás 
aj v našom tele. Bez mnohých chemických reakcií by nebol možný život.

Je dôležité, aby sme sa naučili využívať reakcie, ktoré pomáhajú a slúžia 
ľuďom, a vedeli zabrániť nežiaducim reakciám. Na to, aby bolo možné 
porozumieť zákonitostiam zložitých chemických reakcií, je potrebné skúmať 
jednoduchšie reakcie v laboratórnych podmienkach. Niektoré jednoduché 
chemické reakcie – formou pokusov – budete mať možnosť robiť aj vy na 
vyučovacích hodinách chémie.

V učebnici sú tieto pokusy pre prehľadnosť označené modrou ban-
kou (piktogramom) na okraji pri texte k pokusu.

Pokusy označené hnedou bankou môže robiť len učiteľ.

Pri niektorých úlohách sú modré hviezdičky , takto sú označené 
úlohy, ktorých riešenie môže byť pre vás náročnejšie.

Do učebnice nepíšte pri žiadnej úlohe. 

Vážení učitelia,

jednotlivé témy učiva, ktoré má zastrešujúci názov Premeny látok, sú 
spracované vždy na dvojstrane. Základné učivo (v súlade so vzdelávacím 
štandardom) je v strede jednotlivých strán, na okraji na zelenej ploche je 
motivačný, doplňujúci, rozširujúci text, niekde aj s ilustráciami a pomôcky 
k pokusom.

Ťažiskom chémie sú v tomto ročníku chemické reakcie. V základnom 
učive je množstvo pokusov s autentickými fotografiami (robili ich autori so 
žiakmi). V prípade, že sa vo vašej škole nebudú môcť zrealizovať všetky 
pokusy, fotografie priebeh pokusov žiakom aspoň priblížia. 

V modrej ploche na konci jednotlivých tém je uvedené kľúčové učivo.
Za každou kapitolou sú otázky a úlohy, v niektorých úlohách sú aj pokusy 

určené na precvičenie učiva a námety na tvorbu projektov. Náročnejšie úlohy 
sú označené hviezdičkou (vpravo pri príslušnej číslici).

Pod nadpisom Premýšľame a objavujeme je text, na ktorého úspešné 
zvládnutie budú musieť žiaci asi viac popremýšľať, príp. využiť vedomosti 
z iných vyučovacích predmetov, najmä z fyziky a biológie. Možno to využiť 
napr. pri individuálnom prístupe k žiakom s väčším záujmom o chémiu.

Autori
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Žiaci v teréne s prenosným chemickým laboratóriom



Naučíme sa

• Ktoré fyzikálne a chemické deje využívame 
v domácnosti

• Čo sú chemické reakcie

• Čo je   horenie

• Čo je                         požiar

• Ako hasíme                         požiar

• Aké je telefónne číslo požiarnikov
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1.1 Fyzikálne a chemické deje

1.1.1  Fyzikálne deje

Z fyziky už viete, že predmety, veci okolo nás (napr. kniha, pohár) nazý-
vame telesá. Naučili ste sa, že telesá sú zložené z látok (napr. z  papiera, 
skla). Skúmali ste aj fyzikálne vlastnosti látok a telies. 

Určite ste už veľakrát strihali           papier a možno ste niekedy aj rozbili tanier.

Na začiatku ste mali 
teleso – list  papiera. 
Strihaním ste z neho 
urobili tri telesá odliš-
ného tvaru. Aj keby ste 
          papier nastrihali na 
maličké kúsky, stále je 
to tá istá látka –           papier. 

Podobne je to s ďal-
ším telesom – tanierom. 
Rozbitím, prípadne až 
rozdrvením kladivom 
na malé kúsky ste síce 
zmenili tvar a počet 
telies, ale látka zostala 
tá istá – porcelán.

Smútili ste nad roztápajúcim sa snehuliakom či pozorovali snehovú vloč-
ku, ako vám „mizne“ pred očami?

Keď sa topí tuhá  voda (sneh), mení sa na kvapalnú vodu a tá sa vyparuje 
na plynnú vodu (vodnú paru).  Voda pritom mení svoje skupenstvo, ale zostá-
va zložená stále z tých istých častíc. Je to teda tá istá látka –  voda.
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Ďalšie  fyzikálne deje:

Pri fyzikálnych dejoch sa látky nemenia na iné látky.

varenie vody

váženie

krájanie chleba

vysávanie

prelievanie kvapalín filtrácia
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1.1.2  Chemické deje

Poznáme mnohé deje, v ktorých sa látky menia – z jednej látky vznikne 
iná látka. 

 Kyslík je chemická látka. Je v plyn-
nom skupenstve, bez farby, chuti 
a zápachu. 
Je dôležitou zložkou vzduchu – 
človek a iné živé organizmy ho 
potrebujú na dýchanie. 
Objavili ho v roku 1774 nezávis-
le od seba dvaja chemici: C. W. 
Scheele a J. Priestley. Podľa A. L. 
Lavoisiera sa pri horení látky zlu-
čujú s  kyslíkom.
Lavoisier bol presvedčený, že 
                      kyslík je zložkou všetkých kyse-
lín a spôsobuje ich kyslosť. Dal 
mu v roku 1777 názov oxy-gen 
(pôvodca, tvorca kyselín). Neskôr 
sa zistilo, že kyslosť kyselín spô-
sobujú katióny vodíka, nie                       kyslík. 
Latinský názov  kyslíka oxygenium 
aj napriek tomu zostal.

Oxid uhličitý je chemická látka. Je 
v plynnom skupenstve, vyskytuje 
sa v malom množstve vo vzduchu. 
Je bezfarebný, nehorľavý a má 
väčšiu hustotu ako vzduch. 
Vzniká napr. pri dýchaní, kvasení, 
pri horení látok obsahujúcich uh-
lík vo vzduchu. 
V dôsledku priemyselných výrob, 
automobilizmu a iných spaľova-
cích procesov obsah oxidu uhli-
čitého vo vzduchu stále narastá. 
Spolu s metánom, vodnou parou 
a inými skleníkovými plynmi spô-
sobuje skleníkový efekt. 
Podstatou skleníkového efektu 
je, že vrstva skleníkových plynov 
v ovzduší zachytáva časť slnečné-
ho žiarenia odrazeného od Zeme 
a vracia ho späť na Zem. 
 Teplota Zeme sa tak neustále zvy-
šuje (globálne otepľovanie).

Dýchanie je dej nevyhnutný pre život. Pri dýchaní prichádza do tela orga-
nizmov                       kyslík a do prostredia uniká   oxid uhličitý.

Pri fotosyntéze prichádza do rastlinných organizmov   oxid uhličitý a  voda, 
a do prostredia uniká                       kyslík. Okrem kyslíka vzniká aj   cukor. Na to, aby sa 
fotosyntéza uskutočnila, je potrebné pôsobenie slnečného žiarenia a prítom-
nosť zeleného farbiva – chlorofylu.
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Ďalšie chemické deje:

Pri chemických dejoch sa látky menia na iné látky.

Pri horení uhlia vzniká z uhlíka (v uhlí) a  kyslíka (zo vzduchu) nová látka – 
  oxid uhličitý. Okrem oxidu uhličitého vzniká aj    popol.

  hrdzavenie

vznik karamelu z cukru

 horenie uhlia  horenie dreva

čistenie škvŕn

odstraňovanie vodného kameňa
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1.1.3 Skúmanie fyzikálnych a chemických dejov

Čo budeme skúmať? 
 Fyzikálne deje.

Čo budeme potrebovať? Pomôcky a chemikálie:
 1. skúmavka
 2. laboratórny stojan
 3. držiak so svorkou
 4. Petriho miska
 5. kahan
 6.            parafín
  (ďalšie pomôcky: nôž, che-

mická lyžička, zápalky)

Čo sme pozorovali?
1. Počas zahrievania sa           parafín roztopil.  
2.  Parafín, ktorý sme naliali do Petriho misky, stuhol.

Ako budeme postupovať? 
1. Do skúmavky vložíme kúsky  parafínu a zahrievame ju v plameni kahana. 
2. Roztopený           parafín nalejeme do Petriho misky.
3. Do tabuľky na s. 13 doplníme údaje.

1
2

3

45

6

roztopený parafín stuhnutý parafín
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Tabuľka:

skupenstvo  parafínu sfarbenie  parafínu 
pred zahrievaním
hneď po zahrievaní v skúmavke
v Petriho miske po istom čase

Vysvetlenie:
1. Zahrievaním sa zmenilo skupenstvo  parafínu z tuhého na kvapalné sku-

penstvo.
2.   Parafín v Petriho miske po krátkom čase zmenil skupenstvo z kvapalného 

na tuhé skupenstvo.

V oboch prípadoch sa zmenilo len skupenstvo  parafínu. Nová látka nevznik-
la. Sú to   fyzikálne deje.

Premýšľame a objavujeme
Pozorne si prezrite obrázky postupného tuhnutia  parafínu. Pokúste sa 

vysvetliť, prečo           parafín stuhol najskôr na okrajoch a tuhnutie pokračovalo 
smerom do stredu.

V 6. ročníku ste skúmali vlastnosti 
látok. Pamätáte sa ešte na pozoro-
vanie topenia  parafínu?

Čo je           parafín?
 Parafín je vedľajší                               produkt pri 
spracovaní  ropy. Je veľmi horľavý, 
najmä ak je v kvapalnom skupen-
stve. 

V prípade, ak by napriek všetkej 
opatrnosti došlo k jeho vzplanutiu, 
nehasíme ho vodou, ale pieskom. 
Horiaci parafín môžeme uhasiť aj 
prikrytím vekom.

 Teplota topenia  parafínu je približ-
ne 60 °C.  Parafín s nižšou  teplotou 
topenia sa používa napr. na liečivé 
 parafínové obklady,           parafín s vyš-
šou  teplotou topenia sa používa 
napr. na výrobu sviečok.

 Parafín sa predáva v zmesi s olej-
mi a ďalšími prídavnými látkami, 
ktoré ovplyvňujú jeho kvalitu pod-
ľa účelu použitia.
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Čo budeme skúmať?
    Fyzikálne a chemické deje. 

Čo budeme potrebovať?Pomôcky a chemikálie:
 1. roztieračka s roztieradlom
 2. chemická lyžička
 3. porcelánový téglik
 4. trojnožka
 5. triangel
 6. kahan 
 7. Petriho miska
 8. striekačka s vodou
 9.  modrá skalica
  (ďalšie pomôcky: zápalky)

Ako budeme postupovať?
1. Lyžičku modrej skalice rozotrieme v roztieračke na prášok. 
2. Prášok nasypeme do porcelánového téglika a zahrievame  plameňom kaha-

na dovtedy, kým nevznikne biela látka.
3. Po vychladnutí nasypeme vzniknutú bielu látku do Petriho misky a pokvap-

káme ju vodou.
4. Doplníme údaje do tabuľky na s. 15.

1 Spoznávame chemické reakcie v našom okolí

1 2

3

4

5

7

8

9 6

svetlomodrá prášková látka

biela látka vzniknutá 
zahrievaním sa pôsobením 
vody zmenila na modrú
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Tabuľka: 

sfarbenie látky vzhľad látky
  pred drvením
po rozdrvení
po zahrievaní
po pokvapkaní vodou

Vysvetlenie:
1. Rozotretím modrej skalice v roztieračke došlo k rozbitiu kryštálov, pričom 

vznikol svetlomodrý prášok. Tento dej nazývame drvenie. Nová látka 
nevznikla. Je to  fyzikálny dej. 

2. Počas zahrievania došlo k uvoľneniu častíc vody z modrej skalice. Preja-
vilo sa to zmenou sfarbenia látky z modrého na biele sfarbenie. Vznikla 
nová látka. Je to  chemický dej.

3. Nakvapkaním vody na bielu látku sa voda opäť naviazala. Vznikla nová 
látka –  modrá skalica. Je to  chemický dej. 

Premýšľame a objavujeme
Keď zahrievame modrú skalicu v skúmavke, skúmavku vyberieme z pla-

meňa a necháme ochladiť, pozorujeme jej orosenie. Pri zahrievaní modrej 
skalice v porcelánovom tégliku sme však vodu nespozorovali, pretože sa 
vyparila. 

a) Akým dejom vznikla  voda na stenách 
skúmavky? 

b) Je to fyzikálny alebo  chemický dej?

Kryštalické látky majú pravidelné 
usporiadanie častíc, ktoré nazýva-
me kryštálová štruktúra. 

Kryštály možno získať kryštalizá-
ciou, napr. z roztoku modrej ska-
lice. 
Spomeňte si, v 6. ročníku ste sa 
učili o kryštalizácii.

Kryštály modrej skalice

 Modrá skalica obsahuje v štruktú-
re naviazanú vodu. 

Zahriatím sa  voda zo štruktúry 
uvoľní a vyparí sa. Vzniknutá bez-
vodá látka je biela. 

Látka vzniknutá odparením vody 

z modrej skalice

Pokvapkaním bielej bezvodej látky 
vodou sa znovu do jej štruktúry 
naviaže  voda. 

Rozpustením bielej látky vo vode 
vznikne modrý roztok.

Kryštalizáciou získame z roztoku 
kryštály modrej skalice.

Chemický názov modrej skalice je 
pentahydrát síranu meďnatého.

Chemický názov bielej látky je sí-
ran meďnatý.

Čo sme pozorovali?
1. Rozdrvením kryštálov modrej skalice vznikla svetlomodrá prášková látka.
2. Zahrievaním tejto svetlomodrej látky vznikla biela látka.
3. Po nakvapkaní vody na bielu látku vznikla modrá látka. 

1 Spoznávame chemické reakcie v našom okolí
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1.1.4 Otázky a úlohy

1. Roztrieďte deje na obrázkoch na   fyzikálne a chemické deje a svoje tvrde-
nie zdôvodnite.

a)

c)

e)

b)

d)

f)

1 Spoznávame chemické reakcie v našom okolí

strihanie  papiera varenie jedla

usadzovanie nečistôt v čistiarni odpadových vôd

destilácia etanolu v priemyselnej aparatúre

 horenie dreva

hnitie jablka

2. Doplňte text a napíšte si ho do zošita.
a) Pri ........................... dejoch nedochádza k zmene látky na inú látku.
b) Pri ........................... dejoch sa látky menia na iné látky. 
c) Zmeny skupenstiev sú ........................... deje.
d) Dýchanie, fotosyntéza, horenie sú ........................... deje.

3.   Opíšte, akým spôsobom by ste získali z roztoku kryštály soli. Použili 
by ste pritom fyzikálny alebo chemický dej?

4. Vymenujte aspoň tri chemické deje, ktoré môžete pozorovať v domácnosti.
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5. Vymenujte aspoň tri deje v domácnosti, ktoré nie sú chemické.

6. V kadičke máte  piesok s vodou. Navrhnite spôsob, ako by ste zo zmesi 
oddelili  piesok a vodu. Použili by ste fyzikálny alebo   chemický dej?

7. Vysvetlite, aký je rozdiel medzi fyzikálnym a chemickým dejom. 

8. Pri ruènom ry�ovaní zlata sa naberie zmes blata, štrku a piesku do panvice 
a pomocou prúdu vody a pri neustálom krú�ení panvicou sa z nej postup-
ne odplavujú ¾ahšie látky okrem zlata, ktoré má najväčšiu hustotu. Tento 
proces je fyzikálny alebo  chemický dej? Svoje tvrdenie zdôvodnite.

1 Spoznávame chemické reakcie v našom okolí

9.  Na miske pod kvetináčom sa utvorila nepekná usadenina. Vedeli by ste 
použitím chemického deja odstrániť túto usadeninu? Skúste prekvapiť 
mamu miskou, ktorá bude znova „ako nová“. Ak problém neviete vyriešiť, 
urobte najskôr pokus v úlohe 10 na s. 18.
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Pomôcky a chemikálie:
 1. vodným kameňom znečistená 

varná kanvica
 2.   ocot
 3.  voda

Poznámky: 
Namiesto varnej kanvice môžete 
použiť pohár, prípadne inú znečis-
tenú nádobu.
Ak je kanvica alebo nádoba veľ-
mi znečistená, použite neriedený 
 ocot. 

10. Urobte pokus a rozhodnite, či dej, ktorý ste pozorovali, bol fyzikálny 
alebo  chemický dej.

Čo budete skúmať? 
Odstraňovanie vodného kameňa. 

Čo budete potrebovať? 

Ako budete postupovať? 
  Ocot zrieďte vodou v pomere 1 : 2 (1 diel  octu a 2 diely vody). Takto 

zriedený  ocot nalejte do znečistenej varnej kanvice. 

Čo ste pozorovali? 
Pri odstraňovaní vodného kameňa vzniká   oxid uhličitý. Jeho vznik sa 

navonok prejavuje ................................................ .

Záver:
 Vodný kameň sme odstránili z kanvice .......................... dejom.

231
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 11.  Skúste navrhnúť spôsob, ako by sme dosiahli rýchlejšie uvoľňovanie 
plynu v pokuse v úlohe 10.

 12. Rozhodnite, či je  horenie  parafínovej sviečky fyzikálny alebo  chemický 
dej. Svoje tvrdenie zdôvodnite.

Tvoríme projekt
Určite ste už v reklame počuli, že používanie niektorých pracích práškov 

zaručí dlhú životnosť vašej práčky. Je to preto, lebo prášok zabraňuje tvorbe 
vodného kameňa na ohrievacej špirále práčky. 

Urobte projekt na tému  Vodný kameň.
Pri riešení projektu zistite odpovede na tieto otázky: 

 a) kde všade sa  vodný kameň tvorí, 
 b) čo ho spôsobuje, 
 c) aké sú jeho negatívne dôsledky, 
 d) ako mu predchádzať, 
 e) ako ho odstraňovať.  

Inšpirujte sa aj pokusmi z úloh 9 a 10.

Pri vypracovaní projektu sa dozviete zaujímavé a užitočné veci, ktoré 
súvisia s vodným kameňom. 

Zväčšená fotografia vodného ka-

meňaohrievacia špirála s usadeninami vodného kameňa
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1.2 Chemické reakcie

1.2.1 Čo sú chemické reakcie?

Čo budeme skúmať?
Chemickú reakciu  horčíka s  kyslíkom.

Čo budeme potrebovať?Pomôcky a chemikálie:
 1. kahan
 2. chemické kliešte
 3. nehorľavá podložka (môžeme 

použiť aj porcelánovú misku)
 4.   horčíková páska
  (ďalšie pomôcky: zápalky)

Ako budeme postupovať?
1. Kúsok  horčíkovej pásky uchopíme do chemických klieští a vložíme ho 

nakrátko do  plameňa kahana. Po vybratí z plameňa držíme kliešte s horia-
cim horčíkom nad porcelánovou miskou. Pozorujeme.

2. Do tabuľky na s. 21 zapíšeme vlastnosti  horčíka,  kyslíka a vzniknutej látky. 

Čo sme pozorovali?
   Horčík horel oslnivým  plameňom. 
Po skončení horenia vznikla biela prášková látka. 

1 23

4

látka vzniknutá horením horčíka
chemické kliešte s látkou 
vzniknutou horením horčíka
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Tabuľka:

skupenstvo sfarbenie vzhľad

                horčík

vzdušný                       kyslík

látka, ktorá vznikla horením

Vysvetlenie:
Látka, ktorá vznikla horením  horčíka, má iné vlastnosti, ako mali pôvodné 

látky (               horčík a vzdušný kyslík).  Horenie  horčíka je  chemický dej. 

Deje, pri ktorých z určitých chemických látok vznikajú iné chemické 
látky, nazývame chemické reakcie. 

Hovoríme, že látky (v našom pokuse                horčík a                       vzdušný kyslík) spolu rea-
govali. Nazývame ich  reaktanty. 

Nové látky, ktoré chemickou reakciou vznikli, nazývame  produkty 
(v našom pokuse vznikol jeden produkt –  oxid horečnatý).

Ako zapisujeme chemické reakcie?
Chemické reakcie zapisujeme chemickými rovnicami. Podrobnejšie sa 

o chemických rovniciach budete učiť v 8. ročníku.
Zatiaľ budeme používať zápis chemických reakcií pomocou schémy:

 reaktanty   produkty

Chemickú reakciu, ktorú sme pozorovali, potom zapíšeme:

               horčík +                       kyslík   oxid horečnatý
Schému čítame:
horčík reaguje s kyslíkom za vzniku oxidu horečnatého.

Pri dejoch, ktoré poznáme z každodenného života a z prírody, väčšinou 
neprebieha len jedna chemická reakcia. Veľký počet zložitých reakcií sa 
uskutočňuje pri pečení chleba alebo koláčov z múky a ostatných prísad, pri 
pálení tehál z hliny a pod. Zložité sú aj chemické reakcie prebiehajúce 
v organizmoch, napr. pri fotosyntéze, dýchaní, trávení potravy.

  Horčík je striebrolesklý, tvrdý 
a ľahký kov. Jeho latinský názov 
je odvodený od oblasti v Grécku 
– Magnisia, v ktorej sa už v staro-
veku ťažili magnetické rudy.

  Horčík má nízku zápalnú  teplotu 
(250 °C). Ak je vo forme tenkého 
pásika, dá sa veľmi ľahko zapáliť, 
čo sa využíva v pyrotechnike. Pou-
žíva sa napr. na zvýšenie intenzity 
 plameňa v „bengálskych ohňoch“.  

Horčíkové piliny vytvárajú iskriace 

efekty, ktoré pripomínajú prskavky

Oxid horečnatý je biela prášková 
látka s vysokou  teplotou topenia.

Ak by sme                horčík nezahriali, nere-
agoval by so vzdušným  kyslíkom. 
Tieto dve látky reagovali spolu až 
po zahriatí. 

Látky spolu reagujú, ak dôjde 
k vzájomnému kontaktu ich častíc 
a  častice majú dostatočnú  ener-
giu. Niektoré chemické reakcie 
prebiehajú len vtedy, keď  reaktanty 
zahrejeme, prípadne musíme  reak-
tanty zahrievať počas celého prie-
behu reakcie.

V chemickej rovnici sa  reaktanty 
a  produkty zapisujú značkami ale-
bo vzorcami. 

Pomery počtu častíc, v ktorých 
 reaktanty spolu reagujú, vyjadrujú 
čísla, ktoré nazývame stechiomet-
rické koeficienty.

Napr. chemická rovnica uskutoč-
nenej reakcie je:
 2Mg + O2  2MgO
                 horčík +                       kyslík   oxid horečnatý
  reaktanty                                produkt

Chemické reakcie sú deje, pri ktorých sa látky menia: z určitých 
chemických látok vznikajú iné chemické látky.

 Reaktanty sú látky, ktoré vstupujú do chemickej reakcie, navzájom 
reagujú.

 Produkty sú látky, ktoré vznikajú chemickou reakciou. 
Pri chemickej reakcii sa teda  reaktanty menia na  produkty.

Priebeh chemických reakcií môžeme zapísať schémou:

 reaktanty       produkty
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1.2.2 Zákon zachovania hmotnosti pri chemických 
reakciách

Čo budeme skúmať?
Chemickú reakciu roztoku modrej skalice s roztokom sódy 
(uhličitanu sodného).

Čo budeme potrebovať?

Ako budeme postupovať?
1. Do väčšej kadičky, v ktorej je 100 ml roztoku modrej skalice, vložíme 

malú kadičku s 25 ml roztoku sódy. 
2. Položíme ich na misku váh a vyvážime.
3. Váhy zaaretujeme.
4. Malú kadičku prevrátime, aby sa obsahy oboch kadičiek premiešali.
5. Váhy odaretujeme. 
6. Porovnáme hmotnosť  reaktantov a  produktov.

Čo sme pozorovali?
Po zliatí roztokov vznikla okamžite 

modrá tuhá látka.
Tuhá látka klesla ku dnu a nad ňou bol 

bezfarebný roztok.
Rovnováha na váhach sa neporušila.

Pomôcky a chemikálie:
 1. väčšia kadička
 2. malá kadička
 3. odmerný valec
 4. dvojramenné váhy 

so závažiami
 5. roztok modrej skalice (5 %)
 6. roztok sódy (5 %)

Poznámky:
Uvedené hodnoty hmotnostných 
zlomkov pri roztokoch sú len pri-
bližné. 
Namiesto dvojramenných váh mô-
žeme použiť digitálne váhy.

4

4

3
2

6

1

5

pred chemickou reakciou po chemickej reakcii

produkty
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Vysvetlenie:
Hmotnosť látok vstupujúcich do chemickej reakcie ( reaktantov) sa rovná 

hmotnosti látok, ktoré chemickou reakciou vzniknú ( produktov).

Premýšľame a objavujeme
Do kadičky so zriedeným roztokom kyseliny chlorovodíkovej sme vložili 

lastúru. Na obrázkoch vidieť priebeh reakcie. Myslíte si, že hmotnosť  reaktan-
tov sa rovná hmotnosti  produktov aj pri tomto pokuse? Zdôvodnite.

Ak by sme pri chemických reakciách použili uzavretú nádobu a zabránili 
tak unikaniu plynných  produktov alebo vnikaniu ďalších  reaktantov, hmot-
nosť chemických látok po reakcii by sa nezmenila. 

Pri chemických reakciách platí   zákon zachovania hmotnosti.

  Sóda je biela tuhá látka, ktorej che-
mický názov je uhličitan sodný. 

Z roztoku uhličitanu sodného vy-
kryštalizuje kryštálová   sóda (che-
mický názov dekahydrát uhličitanu 
sodného).

 Sóda sa používa napr. na zmäkčo-
vanie vody na pranie, lebo v mäk-
kej vode sa lepšie odstraňujú ne-
čistoty.

  Modrá skalica (chemický názov 
pentahydrát síranu meďnatého), 
vykryštalizuje z roztoku síranu 
meďnatého. 
Jej roztok sa používa napr. na po-
strek viniča a ovocných stromov 
proti hubovým ochoreniam.

Reakcie, pri ktorých z  reaktantov 
v roztoku vzniká tuhý                               produkt – zra-
zenina, nazývame zrážacie reakcie.

  Zákon zachovania hmotnosti pri 
chemických reakciách objavili 
(nezávisle od seba) už pred vyše 
200 rokmi A. L. Lavoisier 
a M. V. Lomonosov.

Objavili ho v čase, keď ešte nepo-
znali  časticové zloženie látok. Sú-
časné poznatky sú s ním v súlade. 

Podľa tohto zákona platí, že počet 
a druh častíc sa pri chemických 
reakciách nemení. To potvrdzuje, 
že sa pri chemickej reakcii hmot-
nosť  reaktantov rovná hmotnosti 
produktov.

A. L. Lavoisier

M. V. Lomonosov

1 Spoznávame chemické reakcie v našom okolí

Celková hmotnosť všetkých  reaktantov sa rovná celkovej hmotnos-
ti všetkých  produktov.
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1.2.3 Otázky a úlohy

1. Urobte pokus a uveďte, ktoré látky sú  reaktanty a ktoré sú  produkty. Zdô-
vodnite, prečo je tento dej  chemický dej.

Čo budete skúmať?
Chemickú reakciu železa s roztokom modrej skalice.

Čo budete potrebovať?Pomôcky a chemikálie:
 1. kadička
 2. chemická lyžička
 3. sklená tyčinka
 4. železný klinec
 5.   modrá skalica
 6.  voda

Poznámka:
Pokus urobte na začiatku vyučova-
cej hodiny, aby ste na konci hodi-
ny mohli pozorovať zmeny.

Ako budete postupovať?
1. Do kadičky nalejte 50 ml vody, pridajte tretinu lyžičky modrej skalice 

a miešajte do rozpustenia modrej skalice. 
2. Do roztoku modrej skalice vložte železný klinec.
3. Pozorujte zmeny prebiehajúce na klinci a v kadičke. 
4. Kadičku s klincom si odložte, pozorujte zmeny na konci vyučovacej  

hodiny a na ďalšej hodine chémie.

1 Spoznávame chemické reakcie v našom okolí
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po 45 minútach

klinec pokrytý vrstvou medi

po 3 dňoch
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Čo ste pozorovali?

pred chemickou reakciou počas chemickej reakcie po istom čase
sfarbenie roztoku
vzhľad klinca

Pozorovali sme, že vlastnosti látok pred chemickou reakciou a vlastnosti 
látok, ktoré vznikli chemickou reakciou boli .................................................. 
(rovnaké/odlišné).

Záver:
Pozorovaný dej je  chemický dej, lebo ...................................................... . 
Reaktanty: ................................................................................................. .
Produkty: ................................................................................................... .

2. Uveďte príklady chemických reakcií, s ktorými sa stretávate v bežnom 
živote.

3. Doplňte text a napíšte si ho do zošita: 
a) Chemické reakcie sú deje, pri ktorých sa látky menia: z určitých che-

mických látok vznikajú .................. chemické látky. 
b) .......................... sú látky, ktoré vstupujú do chemickej reakcie, navzá-

jom reagujú. 
c)  .......................... sú látky, ktoré vznikajú chemickou reakciou. 
d) Pri chemickej reakcii sa teda .......................... menia na  produkty.

4.  Produktmi reakcie roztoku modrej skalice s roztokom sódy (s. 22) sú dve 
látky: modrá zrazenina uhličitanu meďnatého a bezfarebný vodný roztok 
síranu sodného. Akú metódu oddeľovania zložiek zmesí by ste použili na 
oddelenie modrej zrazeniny od vodného roztoku?

5. Z týchto možností vyberte chemické reakcie a svoj výber zdôvodnite:
 a)  horenie benzínu,
 b) hrdzavenie železa,
 c) usadzovanie piesku,
 d) sušenie bielizne.

6.  Trhanie  papiera, presýpanie cukru ani pílenie dreva nie sú chemické 
reakcie. Čo musíte urobiť s  papierom, cukrom a drevom, aby ste uskutoč-
nili chemické reakcie? Ktoré látky budú pri týchto chemických reakciách 
 reaktanty a ktoré  produkty?

1 Spoznávame chemické reakcie v našom okolí
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1Úvod

Vážení učitelia, milí žiaci,

otvorili ste cvičebnicu, ktorá spĺňa funkciu pracovnej učebnice a poznámkového zošita 
zároveň. Snahou autorov bolo prispieť cvičebnicou k zefektívneniu vyučovacieho procesu 
tým, že žiak bude pracovať s novou učebnicou a všetko potrebné si bude písať do svojej 
pracovnej verzie učebnice – cvičebnice.

Na každej strane hore je uvedený názov témy v zhode s učebnicou a strany z učebnice 
chémie, ku ktorým sa viažu úlohy a ostatné aktivity na príslušnej strane v cvičebnici. Zame-
rané sú na upevňovanie učiva vzhľadom na štandard daný štátnym vzdelávacím programom. 
Okrem toho pri jednotlivých témach je vždy aj priestor na vlastné poznámky žiaka, riešenie 
ďalších úloh z učebnice a na záver je krátky text zhrňujúci nové poznatky. V cvičebnici sú 
zaradené aj akoby predtlače na zápis z laboratórnych prác, vypĺňaním ktorých sa žiak naučí 
robiť správne zápis, ďalej sú zaradené aj úlohy na súhrnné opakovanie učiva.

Cieľom práce s fotografiami jednotlivých pokusov (identickými s učebnicou) je nielen 
naučiť sa pracovať a využívať obrázkový materiál v odbornej literatúre všeobecne, ale aj 
uvedomiť si jednotlivé kroky pri pokusoch a chemických dejoch, tým si nové poznatky 
upevniť, naučiť sa analyzovať nové informácie a vyvodzovať z nich zovšeobecnenia. 

Žiaci môžu využívať cvičebnicu podľa pokynov učiteľa, ale aj žiaci sami by si mali robiť 
poznámky, zaznamenávať si pre seba potrebné postrehy pri jednotlivých témach učiva. Do 
učebnice sa písať nesmie, tu je ten vhodný priestor, cvičebnica obsahovo aj vizuálne pri-
pomína učebnicu. 

Okrem cieľa podnecovať k aktívnemu prijímaniu nových poznatkov zámerom autorov 
bolo, aby žiakom vo forme cvičebnice zostali podstatné poznatky spracované samými 
žiakmi ako pomôcka pri opakovaní si učiva, ale vlastne aj navždy. Veď poznatky z chémie 
úzko súvisia s bežným životom a sú potrebné pre každého.

hodina* téma učiva strany v učebnici strany v cvičebnici
1 Úvod do chémie 

Oboznámenie sa s prácou s učebnicou a cvičebnicou 3 1
2 Fyzikálne deje 8, 9 12, 13 2
3 Chemické deje 10, 11, 14, 15 3
4 Chemické reakcie

Zákon zachovania hmotnosti pri chemických reakciách
20, 21
22, 23

4
5

5 Chemické zlučovanie 26, 27 6
6 Chemický rozklad 28, 29 7
7 Horenie 32, 33, 34, 35 8, 9
8 Požiar a jeho hasenie. Projekt 36, 37, 38, 39, 41 10, 11, 12
9 Laboratórna práca 1 70, 71 14
10 Opakovanie 1 - 15
11 Energetické zmeny pri chemických reakciách 44, 45 16, 17
12 Rýchlosť chemických reakcií 48, 49, 50, 51 18, 19
13 Ako prebiehajú chemické reakcie

Vplyv množstva reagujúcich častíc na rýchlosť chemickej reakcie
54
55, 56, 57

20
21

14 Vplyv teploty na rýchlosť chemickej reakcie
Vplyv veľkosti povrchu tuhého reaktantu na rýchlosť chemickej reakcie
Vplyv katalyzátorov na rýchlosť chemickej reakcie

58, 59
60, 61
62, 63

22
23
24

15 Laboratórna práca 2 72, 73 26
16 Opakovanie 2 - 27

*Jednotlivé témy učiva sú rozvrhnuté podľa stanovenej hodinovej dotácie (16 h + 1 h prezentácia projektov).



2 Fyzikálne deje

Pokusy s parafínom

v uèebnici s. 8, 9, 12, 13

skupenstvo  parafínu sfarbenie  parafínu 

pred zahrievaním

hneď po zahrievaní v skúmavke

v Petriho miske po istom čase

Pozorovanie

Záver

ochladenie
.......................... dej

zahrievanie
.......................... dej

roztopený parafín stuhnutý parafín

V oboch prípadoch sa menilo len ......................... parafínu. Nová látka ....................... . 
Išlo teda o ......................... deje: .......................... a .......................... parafínu.

Poznámky:
• ďalšie fyzikálne deje...

Pri fyzikálnych dejoch sa látky nemenia na iné látky.



3Chemické dejev uèebnici s. 20, 21

Pokusy s modrou skalicou

v uèebnici s. 10, 11, 14, 15

Pozorovanie

ZáverPri drvení ......................... nová látka. Je to ......................... dej. 
Pri zahrievaní a pridaní vody .................. nové látky. Tieto deje sú ...................... deje.

Poznámky:
• ďalšie chemické deje...

modré kryštály svetlomodrý prášok

biely prášok modrý prášok

drvenie
.......................... dej

zahrievanie
.......................... dej

pôsobenie vody
.......................... dej

sfarbenie látky vzhľad látky

  pred drvením

po rozdrvení

po zahrievaní

po pokvapkaní vodou

Pri chemických dejoch sa látky menia na iné látky.



Cvičebnica spĺňa funkciu pracovnej učebnice pre žiaka, aj poznámkového zošita 
zároveň, spolu s učebnicou tvorí tvorivý „balík“, žiak už nepotrebuje ďalší poznámkový zošit.  

 
Cvičebnicu si možno objednať na adrese: info@comperio.sk   

(cena je 1,79 eur + poštovné). 




