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NAUČÍŠ SA ...

 Čo skúma chémia
 Kde sa využíva chémia
 Ktoré sú významné vlastnosti látok
 Čo je chemické laboratórium
 Čo sú chemicky čisté látky a zmesi
 Čo sú roztoky
 Ako vyjadrujeme zloženie roztokov
 Ako možno oddeliť zložky zmesí
 Aký význam má voda
 Aké druhy vôd poznáme
 Ako sa čistí voda
 Aké je zloženie vzduchu
 Aký význam má vzduch
 Aké sú zdroje znečistenia vzduchu

 Čím sa líšia fyzikálne a chemické deje
 Čo sú chemické reakcie
 Rozlíšiť reaktanty a produkty
 Uskutočniť podľa návodu jednoduchý pokus
 Zaznamenať výsledky pokusu a vyvodiť závery
 Dodržiavať zásady bezpečnej práce v laboratóriu
 Čo je to chemické zlučovanie a chemický rozklad
 Čo je horenie
 Čo robiť v prípade požiaru a ako ho uhasiť
 Ako sa mení teplo pri chemických reakciách
 Ako zisťujeme rýchlosť chemických reakcií
 Prečo skladujeme potraviny v chladničke
 Čo sú katalyzátory a ako sa používajú

Publikácia bola hradená z finančných 
prostriedkov Ministerstva školstva, vedy, 
výskumu a športu Slovenskej republiky.
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Milí žiaci!

V rukách držíte učebnicu, ktorá vás bude sprevádzať na ceste poznávania chémie. Väčšina z vás si 
spája chémiu s výbuchmi, pokusmi, iní si predstavia tabuľku so značkami prvkov. Ako sami zistíte, 
je toho oveľa viac a je sa na čo tešiť! Spoločne budete objavovať nové a odhaľovať tajomstvá tejto 
prírodnej vedy.

Učebnica obsahuje množstvo návodov na pozorovania a skúmania, ktoré sú jedným zo základných 
nástrojov vedcov. Pozorovaním a skúmaním budete spoznávať a overovať vlastnosti látok, ktoré 
poznáte z bežného života. Vyskúšate si rôzne postupy a techniky pri práci s nimi.

Pri orientácii v učebnici vám budú pomáhať jednotlivé grafické prvky, obsah učebnice a register na 
jej konci. Učebnica je rozdelená kvôli prehľadnosti na dve farebne odlíšené časti – tematické celky 
Látky a ich vlastnosti a Premeny látok. Na konci každej z nich sa nachádza dvojstrana s dôležitými 
poznatkami.

Aby boli vaše vedomosti trvalé, budete realizovať vlastné skúmania, hľadať súvislosti a informácie  
– tvoriť projekty. Pri opakovaní a overovaní poznatkov vám pomôže riešenie úloh, ktoré nájdete  
na konci každej kapitoly.
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ENERGETICKÉ ZMENY PRI CHEMICKÝCH REAKCIÁCHENERGETICKÉ ZMENY PRI CHEMICKÝCH REAKCIÁCH

6.3  Exotermické a endotermické reakcie Veľa chemických reakcií prebieha len pri neustálom dodávaní tepla. Pri vysokých teplotách sa usku-
točňuje napríklad výroba železa – najvýznamnejšieho kovu. Železo sa vyrába tavením železnej 
rudy s vápencom, koksom a ďalšími prísadami vo vysokej peci.

Už vieme, že horenie je chemická reakcia sprevádzaná 
uvoľňovaním tepla a svetla. Horľavá látka začne horieť 
len vtedy, ak sa zahreje na zápalnú teplotu – reaktan-
tom na začiatku dodáme energiu vo forme tepla. Je však 
priebeh všetkých reakcií, pri ktorých sa teplo uvoľní, 
 rovnaký?

ZAPAMÄTÁME SI

Exotermické reakcie sú chemické reakcie, pri ktorých sa uvoľňuje teplo.
Endotermické reakcie sú chemické reakcie, pri ktorých sa teplo spotrebúva.

Pozorujeme a skúmame

Úloha: Skúmajte priebeh chemickej reakcie draslíka s vodou.

Pomôcky a chemikálie:
digestor (prípadne ochranný kryt), sklená nádoba, pinzeta, nôž, 
draslík, voda

Postup práce: 
1. Do tretiny objemu sklenej nádoby nalejeme vodu. Pracujeme v digestore alebo postavíme 

pred nádobu ochranný kryt z plexiskla.
2. Opatrne pomocou pinzety vhodíme do vody v nádobe malý kúsok draslíka (A) a pozorujeme.

Pozorovanie:
Po vhodení draslíka do vody prebiehala búrlivá reakcia. Draslík sa pohyboval po hladine, zapálil 
sa a zhorel  alovým plameňom (B, C).

Vysvetlenie: 
Reaktanty – draslík a voda zreagovali už pri ich vzájomnom kontakte. Vznikol vodík, ktorý sa 
pôsobením uvoľneného veľkého množstva tepla samovoľne zapálil a prudko horel. 

Chemické reakcie,  pri ktorých sa teplo uvoľňuje, nazývame exotermické reakcie.

Hľadáme súvislosti, informácie

Vápenec je minerál, ktorý tvorí veľkú časť 
zemského povrchu. Je zložený prevažne z uh-
ličitanu vápenatého. Môže obsahovať prímesi 
a zlomky skamenelín.

Zistite významné lokality s výskytom 
vápenca a odtlačkov skamenelín.

Chceme vedieť viac

Železná ruda je spoločný názov pre minerály, 
z ktorých sa vyrába železo hutníckymi metóda-
mi (magnetit, hematit, limonit, siderit).

Pálené vápno – oxid vápenatý, je biela tuhá 
látka. Používa sa v stavebníctve na prípravu 
vápennej malty, bielenie a dezinfekciu stien.

Významnou endotermickou reakciou chemického 
priemyslu je výroba páleného vápna rozkladom 
vápenca. Táto reakcia sa uskutočňuje v zariade-
ní, ktoré sa nazýva vápenka.

Zahrievaním vápenca na vysokú teplotu vznikajú 
dva produkty: pálené vápno a oxid uhličitý.

vápenec g pálené vápno + oxid uhličitý

Riešime úlohy, bádame a hľadáme súvislosti (strana 78) Riešime úlohy, bádame a hľadáme súvislosti (strana 78)

Chemické reakcie, ktoré prebiehajú len pri neustálom dodávaní tepla, nazývame  endotermické 
reakcie.

A CB

Je veľa reakcií, ktoré prebiehajú len vtedy, ak reaktantom na začiatku dodáme energiu (vo forme 
tepla). Poznáme ich z bežného života – horenie zemného plynu, uhlia alebo dreva. Potrebnú ener-
giu na začiatku dodáme napr. horiacou zápalkou. Ďalej už tieto reakcie prebiehajú samovoľne za 
uvoľňovania tepla.
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LÁTKY A ICH VLASTNOSTI

�	Čo skúma chémia

�	Kde sa využíva chémia

�	Ktoré sú významné vlastnosti látok

�	Čo je chemické laboratórium

�	Čo sú chemicky čisté látky a zmesi 

�	Čo sú roztoky

�	Ako vyjadrujeme zloženie roztokov

�	Ako možno oddeliť zložky zmesí

�	Aký význam má voda

�	Aké druhy vôd poznáme

�	Ako sa čistí voda

�	Aké je zloženie vzduchu

�	Aký význam má vzduch

�	Aké sú zdroje znečistenia vzduchu

Naučíme sa
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POZOROVANIE VLASTNOSTÍ LÁTOK

1.1  Predmet skúmania a význam chémie

Zo skúmania na hodinách fyziky vieme, že telesá sú zložené z látok. Látky i telesá môžu mať plynné, 
kvapalné alebo tuhé skupenstvo. Fyzika i chémia sú prírodné vedy, ktoré spolu súvisia.

„Suchý ľad sme doposiaľ ešte nevideli! Malé bezfarebné kúsky boli uložené v nádobe z polystyrénu. 
Takéto kúsky sa volajú pelety. Teplota suchého ľadu je veľmi nízka. Vložením pelety do horúcej vody 
sa z nej začali valiť biele pary. Bolo to ako v čarodejníckej škole, a to len oxid uhličitý menil skupen-
stvo z tuhého na plynné.“ Takto opisoval svoje zážitky z prvej hodiny chémie siedmak Martin.

Všimli ste si, že Martin najprv vymenoval vlastnosti suchého ľadu a potom opisoval, ako sa jeho 
vlastnosti menili?

Čo sa naučíme na vyučovacích hodinách chémie? 
Na začiatku sa poobzeráme po kuchyni, spoznáme bližšie niektoré látky. Potom sa presunieme do 
chemického laboratória. Zoznámime sa s jeho vybavením a naučíme sa pravidlá, ktoré v ňom mu-
síme dodržiavať.

Budeme pozorovať vlastnosti látok, experimentovať a porovnávať ich. Budeme hľadať vzá-
jomné súvislosti medzi látkami v laboratóriu a všade okolo nás. Budeme skúmať premeny látok 
na iné látky, ktoré sa nazývajú chemické reakcie. Preskúmame ich priebeh, naučíme sa, ako sa 
dá ovplyvňovať rýchlosť chemických reakcií. Zistíme, ako môžeme využiť tieto poznatky v praxi.

Kde sa využíva chémia?
Podobne, ako budeme postupovať na vyučovacích hodinách chémie, pracujú aj chemici v chemic-
kých laboratóriách. Zisťujú vlastnosti, zloženie látok, skúmajú chemické reakcie. Pripravujú nové 
látky s požadovanými vlastnosťami podľa požiadaviek jednotlivých priemyselných odvetví. Výsledky 
chemického výskumu využíva v praxi chemický priemysel, ktorý látky s novými vlastnosťami vyrába. 

Riešime úlohy, bádame a hľadáme súvislosti (strana 16)

ZAPAMÄTÁME SI

Chémia skúma látky, ich vlastnosti a ich premeny na iné látky. Bez chémie by sme sa 
nezaobišli.

Bez chémie sa nezaobídeme v žiadnom odvetví 
ľudskej činnosti ani v každodennom živote. V poľ-
nohospodárstve sa napríklad používajú látky na 
výživu a ochranu rastlín, v baníctve výbušniny, 
v hutníctve ohňovzdorné materiály, v strojárstve 
kovy a plasty, v stavebníctve stavebné materiály, 
v chemických, farmaceutických, zdravotníckych 
a iných laboratóriách sa využívajú rozličné chemi-
kálie. Automobilový priemysel sa nezaobíde bez 
zliatin, plastov, farieb, lakov, lepidiel a olejov.

V domácnostiach sme obklopení rôznymi mate-
riálmi, kovmi i plastmi, používame kozmetiku, pra-
cie a čistiace prostriedky, pijeme čistú vodu...
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POZOROVANIE VLASTNOSTÍ LÁTOK

1.2  Chémia v kuchyni

V rozprávke Soľ nad zlato ľúbila Maruška svojho otca – kráľa, tak ako soľ. Nakoniec došlo na jej 
slová a kráľ zistil, že soľ je veľmi cenná. Použitie látok závisí od ich vlastností. Preskúmajme látky, 
ktoré používame v kuchyni.

Kuchynská soľ

Vyhľadajte informácie o vlastnostiach a rôznych možnostiach použitia soli.

Okrem kuchynskej soli sa na ochucovanie jedál používa morská soľ. Pozorne si ich prezrite.
Čím sa líšia kuchynská a morská soľ?

Cukor, ktorý používame v domácnosti, má chemický názov sacharóza. Vyrába sa z cukrovej repy 
alebo cukrovej trstiny. Najpoužívanejším sladidlom je biely repný cukor. 
V obchode nájdeme i hnedý cukor. Vyhľadajte ďalšie informácie o cukre.

Ako sa vyrába hnedý cukor? Aké má vlastnosti?
Aký má vplyv na naše zdravie konzumácia nadbytočného množstva cukru?

Úloha: Pozorne si prezrite soľ. Opíšte, čo pozorujete zrakom.

Vlastnosti pozorované zrakom:
•	 skupenstvo – tuhé, 
•	 sfarbenie – biele, 
•	 vzhľad – drobné zrniečka.

Ďalšie vlastnosti, ktoré môžeme pozorovať: 
Ktoré vlastnosti soli môžeme pozorovať čuchom a chuťou?
Soľ vieme rozoznať čuchom aj chuťou. Charakteristickou vlastnosťou je práve slaná chuť.

Je soľ rozpustná vo vode?
Do pohára s vodou nasypeme lyžicu soli a premiešame. Soľ sa dobre rozpúšťa vo vode.

Pozorujeme a skúmame

Hľadáme súvislosti, informácie

Riešime úlohy, bádame a hľadáme súvislosti (strana 16)

Úloha: Pozorne si prezrite cukor. Opíšte vlastnosti,  
ktoré môžeme pozorovať zrakom.

Vlastnosti pozorované zrakom:
•	 skupenstvo – tuhé, 
•	 sfarbenie – biele, 
•	 vzhľad – prášok.

Ďalšie vlastnosti, ktoré môžeme pozorovať: 
Ktoré vlastnosti cukru môžeme pozorovať čuchom a chuťou?
Čuchom zistíme, že cukor nevonia. Charakteristickou vlastnosťou je jeho sladká chuť.

Je cukor rozpustný vo vode?
Do pohára s vodou nasypeme lyžicu cukru a premiešame. Cukor sa dobre rozpúšťa vo vode.

Cukor
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POZOROVANIE VLASTNOSTÍ LÁTOK

Úloha: Pozorne si prezrite obe látky. Opíšte, čo pozorujete zrakom.

Vlastnosti pozorované zrakom:
•	 skupenstvo – kvapalné, 
•	 sfarbenie – žlté.

Ďalšie vlastnosti, ktoré môžeme pozorovať:
Ktoré vlastnosti oleja a octu môžeme pozorovať čuchom a chuťou?
Čuchom zistíme, že olej aj ocot majú charakteristickú vôňu aj chuť a ľahko ich odlíšime. 

Sú olej a ocot rozpustné vo vode?
Do pohárov s vodou prilejeme pár kvapiek oleja a octu. Olej sa vo vode nerozpúšťa ani sa  
s vodou nemieša. Na hladine vidíme mastné oká. Ocot sa vo vode rozpúšťa dobre. 

Pozorujeme a skúmame

Nádoby, obaly a iné predmety v kuchyni
Z fyziky vieme, že veci a predmety, ktoré nás obklopujú, nazývame telesá. V kuchyni používame po-
háre, taniere, hrnce, panvice, príbory. Každé teleso je zhotovené z látky. Život bez výrobkov zo skla, 
plastov, keramiky, kovov by sme si nevedeli predstaviť.

Úloha: Pozorne si prezrite obe telesá na obrázku – fľašu zo skla  
a z plastu. Opíšte vlastnosti, ktoré môžeme pozorovať zrakom.

Vlastnosti pozorované zrakom:
•	 skupenstvo – tuhé, 
•	 sfarbenie – sklo je hnedé, plast bezfarebný.

Ďalšie vlastnosti, ktoré môžeme pozorovať: 
Ktoré ďalšie vlastnosti skla a plastu môžeme pozorovať?

Čuchom zistíme, že sklo ani plast nevoňajú. Nie sú rozpustné vo vode,  
sú priehľadné. Sklo je tvrdé a krehké. Plast je ohybný, pružný.

Pozorujeme a skúmame Sklo a plasty

Olej a ocot

ZAPAMÄTÁME SI

Vlastnosti látok sú napríklad skupenstvo, sfarbenie, vôňa/zápach, rozpustnosť. 
Vlastnosti látok zisťujeme pozorovaním.

Riešime úlohy, bádame a hľadáme súvislosti (strana 16)

Sklo, ale aj plasty sa používajú na výrobu rôznych úžitkových predmetov, napr. nádob, okenných 
tabúľ.

Olej používame napríklad na varenie a na vyprážanie jedál, ocot na konzervovanie zeleniny.  
Olej i ocot pridávame do zálievok na šaláty.



10

POZOROVANIE VLASTNOSTÍ LÁTOK

1.3  Z kuchyne do laboratória

Na hodinách chémie budeme pracovať v chemickom laboratóriu s rôznymi látkami – chemikáliami 
a budeme používať rôzne pomôcky – laboratórne pomôcky. Aby nedošlo k poraneniu, musíme 
dodržiavať zásady bezpečnej práce – laboratórny poriadok.

Laboratórny poriadok

Pravidlá bezpečného správania sa v chemickom laboratóriu:
 1. Na prácu v laboratóriu sa pripravujte podľa pokynov učiteľa.
 2. Do laboratória vstupujte len so súhlasom učiteľa.
 3. V laboratóriu je zakázané jesť a piť.
 4. Pri práci používajte ochranné pracovné prostriedky – plášť, okuliare a rukavice. 
  (Dlhé vlasy nesmiete mať voľne rozpustené, musíte ich mať zopnuté.)
 5. Pracujte podľa pokynov učiteľa, svoje pracovné miesto bezdôvodne neopúšťajte a nevy-

rušujte pri práci spolužiakov.
 6. Žiadne látky nikdy neochutnávajte a nevdychujte ich pary priamo z nádoby.
 7. Otvor zohrievaných nádob neotáčajte nikdy na seba ani na spolužiakov.
 8. Pracujte sústredene a opatrne. S horľavinami nikdy nepracujte v blízkosti otvoreného 

ohňa.
 9. Každé rozsypanie, rozliatie látok, prípadne úraz ihneď ohláste učiteľovi.
10. Zvyšky chemikálií, skla a iného odpadu dávajte do určených nádob.
11. So zariadením laboratória zaobchádzajte šetrne a udržujte poriadok. Neplytvajte vodou, 

plynom a elektrickou energiou.
12. Po skončení práce urobte na svojom pracovnom mieste poriadok, skontrolujte uzavretie 

vody, plynu a vypnutie elektrického prúdu. Pred odchodom z laboratória si umyte ruky.
13. Z laboratória odchádzajte len so súhlasom učiteľa.

Riešime úlohy, bádame a hľadáme súvislosti (strana 16)

Aby sme mohli pracovať v laboratóriu, 
musíme vedieť, kde je umiestnená  
lekárnička a hasiace prístroje.

Na viditeľnom mieste nájdeme  
telefónne číslo na tiesňovú linku 
integrovaného záchranného systému 112  
(záchrannej zdravotnej služby – 155,  
hasičov – 150, polície – 158).

158
polícia

155
záchranná 
zdravotná služba

112
integrovaný 
záchranný systém

150
hasiči

ZAPAMÄTÁME SI

V chemickom laboratóriu musíme dodržiavať laboratórny poriadok.
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Čo sa nachádza v chemickom laboratóriu

V chemickom laboratóriu sa nachádza 
špeciálny nábytok – laboratórne stoly, 
miesto na odkladanie laboratórnych po-
môcok a chemikálií. Musí tu byť prítok 
a odtok vody, rozvod elektriny, prípadne 
rozvod plynu, musí sa dať vetrať. Dôleži-
tým zariadením je digestor na odsávanie 
plynných škodlivín (podobné zariadenie 
ako v kuchyni na odsávanie pár).

Nezabudnime, že pri práci v chemickom 
laboratóriu máme oblečený ochranný 
odev, ruky si chránime rukavicami a oči 
okuliarmi.

Pred samotným experimentovaním sa 
oboznámime so základnými laboratórnymi 
pomôckami (príloha s. 96).

vyrobené zo skla

z plastov

z porcelánu

z kovov

Riešime úlohy, bádame a hľadáme súvislosti (strana 16)

Laboratórne pomôcky

digestor

ZAPAMÄTÁME SI

Chemické laboratórium je miestnosť, v ktorej sa nachádzajú laboratórne zariadenia 
a pomôcky. Pracujeme v ňom s chemikáliami.
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Spoznávame chemikálie
Látky, ktoré sa nachádzajú v chemickom laboratóriu, sa nazývajú chemikálie. Chemikálie sú ozna-
čené značkami. Je dôležité poznať význam týchto značiek, aby sme s nimi vedeli správne zaob-
chádzať. S niektorými chemikáliami (napr. s koncentrovanými kyselinami alebo jedmi) žiaci nesmú 
pracovať. Na chemikáliách, ktoré nie sú škodlivé, sa nenachádza žiadna výstražná značka.

Horľavina

Horľaviny sú látky, ktoré sa ľahko zapália. 
Príkladom horľaviny je propán-bután, ktorý 

sa používa pri varení. Na skladovanie a prácu  
s horľavinami platia zvláštne bezpečnostné pred-
pisy. Ich pary sú často výbušné. V blízkosti horľa-
vín nesmie byť otvorený oheň (nebezpečná je aj 
iskra z cigarety, zapaľovača alebo zlého elektric-
kého vypínača).

Látka nebezpečná pre zdravie

Nielen v chemickom laboratóriu, ale aj v do-
mácnosti nájdeme látky s takýmto označením. 

Niektoré čistiace a pracie prostriedky, ktoré pou-
žívame v domácnosti, sú dráždivé pre pokožku, 
oči alebo dýchacie cesty. Pri práci s nimi sa vyhý-
bame priamemu kontaktu, používame ochranné 
rukavice a vetráme.

Žieravina

Niektoré látky sú žieraviny a môžu spôsobiť 
poleptanie pokožky alebo očí. V prípade, že sa 

takáto látka dostane na pokožku, musíme okamžite 
zasiahnuté miesto opláchnuť prúdom studenej vody.

Toxická látka

Takéto chemikálie sa v školskom chemic-
kom laboratóriu zvyčajne nenachádzajú. Pri 

ničení škodcov v domácnosti alebo v záhrade 
však často nájdeme na prostriedkoch práve ta-
kúto značku. Pracovať s nimi môžu iba dospelí. 
Musia mať na sebe ochranný odev, rukavice, tvár 
si chrániť okuliarmi, prípadne maskou. 

Výstražnými značkami sú označené aj látky pou-
žívané v domácnosti alebo nebezpečné priestory.

Riešime úlohy, bádame a hľadáme súvislosti (strana 16)
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1.4  Učíme sa pracovať v laboratóriu

Pipeta je sklená rúrka, ktorá je zú-
žená na jednom alebo na oboch 
koncoch. Pipetu držíme kolmo me-
dzi palcom a prostredníkom. Ak je 
hladina kvapaliny v nádobe dosta-
točne vysoko, v pipete vystúpi do 
potrebnej výšky. Vypúšťanie kva-
paliny z pipety ovládame ukazo-
vákom (A). Ak je hladina kvapaliny 
v nádobe nízko, zvyčajne používa-
me na jej nasatie balónik (B).

odmerný valec odmerná banka pipeta

CBA

Byreta je sklenená trubica, ktorú prichytíme o laboratórny stojan a naplníme zhora pomocou lievika. 
Vypúšťanie kvapaliny z byrety ovládame otáčaním kohútika (C).

Rovnako ako na hodinách fyziky 
budeme merať objem kvapalín 
pomocou odmerného valca. Na 
meranie približného objemu kva-
palín budeme používať kadičky. 
Naopak, na presnejšie meranie 
objemu budeme používať od-
mernú banku, pipetu a byretu.

Riešime úlohy, bádame a hľadáme súvislosti (strana 17)

kadička

Pri varení a pečení pracujeme s predpísaným množstvom surovín podľa receptúr. Používame 
rôzne postupy.

Vyhľadajte recept vášho obľúbeného koláča a zapíšte si ho do zošita. Ku každej surovine
doplňte kuchynskú pomôcku, ktorú použijete na odmeranie jej predpísaného množstva. 
Vypíšte všetky techniky, ktoré použijete (váženie, šľahanie a pod.). Čo by sa stalo, ak by sme 
nedodržali stanovený pomer surovín?

Hľadáme súvislosti, informácie

Meriame objem kvapalín

Rovnako ako v kuchyni, tak aj v chemickom laboratóriu pracujeme s rôznymi množstvami surovín 
(chemikálií), používame rôzne postupy (techniky). Naučíme sa správne merať objem kvapalín, pra-
covať s kahanom, zahrievať rôzne látky. Dodržiavaním predpísaných postupov budú naše skúmania 
úspešné.

ZAPAMÄTÁME SI

Na meranie objemu používame kadičky, odmerné valce, odmerné banky, pipety a byrety.
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Skúmame vlastnosti liehu a zemného plynu
V chemickom laboratóriu slúžia na zahrievanie liehové alebo plynové kahany.  
V liehovom kahane je látkou, ktorá horí, lieh (chemický názov etanol)  
a v plynovom kahane zemný plyn alebo propán-bután.
Preskúmame ich vlastnosti.

Úloha 1: Pozorne si prezrite obal fľaše od etanolu a etanol naliaty v kadičke. Opíšte, čo pozorujete 
zrakom.

Pozorovanie: 
•	 skupenstvo – kvapalné, 
•	 sfarbenie – bezfarebný.

Na etikete je značka horľaviny. Etanol je horľavá látka.

Úloha 2: Overte rozpustnosť etanolu vo vode.
Postup práce: Do kadičky s etanolom pridáme rovnaký objem vody a premiešame.
Pozorovanie: Etanol sa vo vode dobre rozpustil.

Úloha 3: Overte horľavosť etanolu a zemného plynu. 

Postup práce:
1. Zapálime liehový a plynový kahan.
2. Pozorujeme horľavosť a farbu plameňa.

Pozorovanie:
Lieh možno zapáliť priamo v porcelánovej miske.  
Po priložení horiacej zápalky lieh vzbĺkne žltým plameňom.
Priložením horiacej zápalky k horáku sa plyn zapáli.  
Pozorujeme žlto-modré sfarbenie plameňa.
Plameň plynového sporáka má tiež žlto-modré sfarbenie  
plameňa. Horí zemný plyn. 

Pozorujeme a skúmame

Etanol má charakteristickú vôňu, ktorú zistíme čuchom. 
Skúška vône sa musí robiť veľmi opatrne. Výpary nevdy-
chujeme priamo, iba si dlaňou ruky privanieme vzduch nad 
nádobou k nosu.

Látky v chemickom laboratóriu nikdy priamo  
neovoniavame.

Nezabúdajme, že žiadne látky v chemickom  
laboratóriu nesmieme ochutnávať!

Riešime úlohy, bádame a hľadáme súvislosti (strana 17)

Horľavosť je spoločná vlastnosť etanolu a zemného plynu.

ZAPAMÄTÁME SI

Horľavosť je vlastnosť látok.
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Zahrievanie látok

Látky môžeme zahrievať v rôznych nádobách. Ak zahrievame látku  
v skúmavke, držíme ju v držiaku na skúmavku tak, aby sme otvorom 
skúmavky nesmerovali na seba ani na žiadnu osobu. 

� Skúmavku správne zohrievame zboku mierne naklonenú, nie zospodu.
� Ak zahrievame v skúmavke kvapalnú látku, naplníme ju kvapalinou maxi-

málne do dvoch tretín.
� Skúmavkou pri zohrievaní pohybujeme v plameni kahana. 

Úloha: Overte, ako ovplyvňuje teplo vzhľad látok.

Postup práce:
1. Do jednotlivých skúmaviek dáme lyžičku kuchynskej soli, cukru a modrej skalice. 
2. Do poslednej skúmavky vložíme kúsok plastovej fólie.
3. Zahrievame nad plameňom kahana. Dodržiavame správnu techniku zahrievania.

Pozorovanie: 
Soľ sa pri zahrievaní nemení. Cukor postupne hnedne. Modrá skalica zbelie. Plast sa roztopí.
Zistili sme, že niektoré látky sa pri zahrievaní menia, iné sa nemenia.

Pozorujeme a skúmame

Na zahrievanie látok môžeme použiť okrem skúmavky aj kadičku, banku, prípadne 
odparovaciu misku.

Pod banku alebo kadičku, ktorú zahrievame plynovým kahanom, dávame sieťku s keramickou výpl-
ňou. Umiestnime ju buď na železný kruh alebo na trojnožku (A).

Pri zahrievaní kvapalín treba zvýšiť opatrnosť, pri prudkom vare môže dôjsť k ich vyprsknu-
tiu (utajený var). Preto pridávame ku kvapaline varné guľôčky alebo kúsky porcelánu (B). Kvapalinu 
premiešavame pomocou sklenej tyčinky.

Látky môžeme zahrievať aj nepriamo, napr. na vodnom kúpeli (C). 

CBA

Riešime úlohy, bádame a hľadáme súvislosti (strana 17)

ZAPAMÄTÁME SI

Látky zahrievame napríklad v skúmavke, v kadičke, v odparovacej miske. 
Namiesto priameho zahrievania môžeme použiť vodný kúpeľ.
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Riešime úlohy, bádame a hľadáme súvislosti

1.1 Predmet skúmania a význam chémie 

 1. Odpovedzte na otázky.
a) Čo skúma chémia?
b) Kde sa využíva chémia? 
c) Ako sa v praxi využívajú výsledky chemického výskumu?

1.2 Chémia v kuchyni

 2. Napíšte: 
a) tri vlastnosti kuchynskej soli,
b) tri vlastnosti kryštálového cukru,
c) jednu vlastnosť, ktorou môžeme odlíšiť kryštálový cukor a kuchynskú soľ,
d) dve spoločné vlastnosti kryštálového cukru a kuchynskej soli.

 3. Uveďte aspoň jednu vlastnosť, ktorou sa odlišujú:
a) ocot a olej,
b) cukor a kuchynská soľ,
c) pitná voda a cukor,
d) múka a kakaový prášok,
e) pitná voda a mlieko.

1.3 Z kuchyne do laboratória

 4. Z látok cukor, lieh, ocot, zlato, vzduch, vyberte:
a) látky v kvapalnom skupenstve,
b) horľavú látku,
c) tuhú látku nerozpustnú vo vode,
d) látku nevyhnutnú pre život.

 5. Vyberte látku, ktorá medzi ostatné nepatrí.  
Uveďte jej vlastnosť, ktorou sa od ostatných odlišuje:
a) voda, olej, mlieko, ocot,
b) drevo, zlato, voda, cukor,
c) múka, cukor, kuchynská soľ, modrá skalica,
d) benzín, plasty, sklo, drevo,
e) cukor, kuchynská soľ, modrá skalica, piesok.

 6. Uveďte aspoň jednu vlastnosť, ktorú majú spoločnú:
a) voda a ocot, 
b) vzduch a zemný plyn, 
c) piesok a voda,
d) benzín a parafín,
e) sklo a drevo.

 7. Vyberte pomôcky zo skla a pomenujte ich.

B C D EA
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 8. Z látok vyberte tie, ktoré sú rozpustné vo vode:
a) cukor,
b) olej,
c) kuchynská soľ,
d) etanol (lieh),
e) múka.

 9. Určte, čo znamenajú výstražné značky na obrázkoch. 

10. Uveďte tri chemikálie s výstražnými značkami, ktoré máte v chemickom laboratóriu. Výstraž-
né značky si nakreslite do zošita a napíšte, čo znamenajú.

11. Uveďte tri prostriedky s výstražnými značkami, ktoré máte doma. Napíšte, na čo sa tieto 
prostriedky používajú. Výstražné značky si nakreslite do zošita a napíšte, čo znamenajú.

12. Vymenujte, čo sa nachádza v školskom chemickom laboratóriu. Ak v škole laboratórium ne-
máte, navrhnite vybavenie laboratória.

13. Prečo je na benzínových pumpách prísny zákaz fajčenia?

1.4 Učíme sa pracovať v laboratóriu

14. V školskom chemickom laboratóriu alebo v triede môžete robiť pokusy len vtedy, ak poznáte 
laboratórny poriadok. Vyberte nesprávne tvrdenia a opravte ich.
a) Na prácu v laboratóriu sa pripravujeme podľa pokynov učiteľa.
b) Do laboratória vstupujeme pred zvonením, aby sme v ňom už boli, ak by učiteľ meškal.
c) V laboratóriu je zakázané jesť, napiť sa môžeme hocikedy.
d) Pri práci používame ochranné pracovné prostriedky – plášť, okuliare a rukavice.
e) Ak nás zavolá spolužiak z inej skupiny, ideme mu pomôcť.
f) Ochutnávať môžeme len neškodné látky.
g) Nesmieme vdychovať pary chemikálií priamo z nádoby.
h) Otvor zohrievaných nádob neotáčame nikdy na seba ani na spolužiakov.
i) Ak sme robili pokusy, tak si pred odchodom z laboratória umyjeme ruky.

15. Vymenujte ochranné pracovné prostriedky, ktoré musíme používať pri práci v laboratóriu.

16. Ktoré pomôcky používame v chemickom laboratóriu na meranie objemu kvapalín?

17. Opíšte, ako správne zahrievame látku v skúmavke.

18. Nakreslite a popíšte vodný kúpeľ. 

19. Opíšte a predveďte, ako robíme skúšku vône v chemickom laboratóriu.

20. Čo musíme urobiť, ak sa nám dostane na pokožku žieravina?

21. Skúmajte vlastnosti piesku, modrej skalice a parafínu.
a) Navrhnite pomôcky a tabuľku s pozorovaniami.
b) Po schválení učiteľom uskutočnite a zapíšte svoje pozorovania do tabuľky. 
c) V závere uveďte, aké vlastnosti mali pozorované látky.

A B C D
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2.1  Zloženie látok

Už starogrécky učenec Demokritos hlásal, že látky sa skladajú z malých čiastočiek, ktoré nazval ató-
my. Častice látok môžeme znázorňovať modelmi – guľôčkami. Guľôčky predstavujú atómy. Atómy 
môžu byť samostatné alebo pospájané. 

Atrament aj voda sú zložené z častíc. Častice sa neustále pohybujú. Častice atramentu postupne 
prenikali medzi častice vody.

Látky, ktoré sú zložené len z častíc jedného druhu, jednotlivých alebo pospájaných atómov, 
nazývame chemicky čisté látky.

Živá či neživá príroda, ako aj veci, ktoré nás obklopujú, sú zlo-
žené z látok. Látky sú súčasťou nášho života. Vieme, že látky 
majú odlišné vlastnosti, ktoré závisia od ich zloženia.

Voda a atrament sú kvapaliny, ktoré sa líšia sfarbením. Čo sa 
stane, keď do pohára s vodou kvapneme atrament? Atrament 
postupne preniká do vody a voda sa zafarbuje.

Z hodín fyziky vieme, že plynné, kvapalné i tuhé látky mož-
no deliť na menšie časti, ktoré nazývame častice. Všetky 
látky sú zložené z častíc.

Najjednoduchšie chemicky čisté látky sa nazývajú chemické prvky. Nedajú sa rozložiť na jednoduchšie 
látky. Chemické prvky sú napríklad hélium, kyslík, vodík, uhlík. Všetky chemické prvky môžeme uspo-
riadať v tabuľke, ktorú nazývame periodická tabuľka prvkov.

hélium kyslík

Hélium a kyslík sú chemicky čisté látky.

Zo spojených atómov dvoch alebo viacerých prvkov sú zložené chemicky čisté látky, ktoré sa nazý-
vajú zlúčeniny. Chemickými zlúčeninami sú napríklad voda – H2O a oxid uhličitý – CO2. 

voda oxid uhličitý

Riešime úlohy, bádame a hľadáme súvislosti (strana 34)
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V prírode sa nachádzajú prvky najmä vo forme chemických zlúčenín. O chemických prvkoch a zlú-
čeninách sa budeme učiť vo vyšších ročníkoch.

Každá chemicky čistá látka má určité, pre ňu charakteristické vlastnosti. Vlastnosti, ktoré ju charak-
terizujú (fyzikálne veličiny), sa dajú merať a vyjadrovať číslami (napr. hustota, teplota topenia, teplo-
ta varu). Číselné hodnoty týchto veličín sú uvedené vo fyzikálno-chemických tabuľkách. Napríklad:

Látka
Hustota pri 20 °C

g
cm3

Teplota varu pri tlaku 101,3 kPa  
[°C]

Voda 0,998 100,0
Etanol 0,789 78,3

Látky, ktoré sú zložené z častíc rôznych chemicky čistých látok, nazývame zmesi.

kyslík vo vode oxid uhličitý vo vode

Každá látka na obrázkoch je zložená z dvoch druhov častíc. Kyslík vo vode, ako aj oxid uhličitý vo 
vode sú zmesi.

Riešime úlohy, bádame a hľadáme súvislosti (strana 34)

voda – jeden druh častíc oxid uhličitý vo vode – dva druhy častíc

látky

chemicky čisté látky zmesi

ZAPAMÄTÁME SI

Všetky látky sú zložené z častíc.

Látky možno rozdeliť na chemicky čisté látky a zmesi. 
Chemicky čisté látky sú zložené iba z častíc jedného druhu.
Zmesi sú zložené z častíc rôznych chemicky čistých látok. 
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ZAPAMÄTÁME SI

Zmes vznikne zmiešaním dvoch alebo viacerých látok, ktoré voláme zložky zmesi.  
Jednotlivé zložky zmesi možno rozdeliť oddeľovacími metódami (téma 2.6).

2.2  Zmesi 

Úloha: Pripravte zmes vody a piesku. Pozorujte.

Postup práce:
1. Do kadičky nalejeme asi 100 ml vody.
2. Pridáme 2 lyžičky piesku a premiešame.

Pozorovanie:
V pripravenej zmesi vidíme piesok a vodu.

Piesok a voda sú zložky zmesi. Zmes piesku a vody sa skladá z dvoch zložiek: piesku a vody.

Úloha: Pripravte zmes vody a kuchynskej soli. Pozorujte.

Postup práce:
1. Do kadičky nalejeme asi 100 ml vody.
2. Pridáme lyžičku soli a premiešame.

Pozorovanie:
Pripravili sme zmes soli s vodou, zloženú z dvoch  
zložiek: soli a vody. Soľ sa vo vode rozpustila, jednotlivé zrniečka už nevidíme.

Pozorujeme a skúmame

Kto z vás už vhupol do blata? Zablatené nohavice sa po čase vysušili – voda sa odparila. Zostal však 
na nich tuhý zvyšok – hlina. Zjednodušene môžeme povedať, že blato je zmes zložená z vody a hliny.

Zmesi okolo nás

Väčšina látok, s ktorými sa denne stretávame, sú zmesi. Sú zložené z rôznych zložiek (jed-
noduchších látok). Vlastnosti zmesí závisia od jednotlivých zložiek, ktoré ich tvoria. Zložky 
zmesí môžu mať rôzne skupenstvo.

Hmla je zmes drobných kvapiek vody, ktoré sú rozptýlené vo vzdu-
chu. Zložky hmly majú kvapalné a plynné skupenstvo. Od množstva 
kvapiek vody v 1 l vzduchu závisí napr. viditeľnosť v hmle, ktorá je 
dôležitá najmä v doprave.

Citronáda s kúskami ľadu je zmes zložená z vody, cuk-
ru, citrónovej šťavy a ľadu.

Zložky citronády majú tuhé a kvapalné skupenstvo – 
ovplyvňujú jej vlastnosti – chuť, vzhľad, vôňu atď.

Riešime úlohy, bádame a hľadáme súvislosti (strana 34)
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ZAPAMÄTÁME SI

Rôznorodé zmesi sú také zmesi, ktorých zložky možno rozlíšiť zrakom (voľným okom 
alebo pod mikroskopom).

Rovnorodé zmesi sú také zmesi, ktorých zložky nemožno rozlíšiť zrakom (voľným 
okom alebo pod mikroskopom).

Rovnorodé a rôznorodé zmesi 

Čo majú spoločné ovocný kompót a hmla? Čím sa líši zmes vody a piesku od zmesi vody a soli?
Zložky niektorých zmesí vidíme, zložky iných zmesí sa zrakom rozlíšiť nedajú. Podľa toho, či zložky 
zmesí možno rozlíšiť zrakom (prípadne mikroskopom) sa zmesi delia na rôznorodé a rovnorodé.

Žula je tuhá zmes. Jej zložky – biely kremeň, červenkastý živec a čierna sľuda sa odlišujú farbou. 
Vidíme ich voľným okom.

Pretrepaním sa do roztoku saponátu dostane vzduch 
a vznikne pena. Pena je rôznorodá zmes kvapalnej 
a plynnej látky.

Piesok a olej sa vo vode nerozpúšťajú. 
Ich zmiešaním s vodou vzniknú rôznoro-
dé zmesi tuhej látky s kvapalnou látkou 
(piesok s vodou) a dvoch kvapalných lá-
tok (olej a voda).

Tuhá rôznorodá zmes vznikne tiež zmiešaním tuhých látok, napr. piesku a vápna.

Ocot je kvapalná zmes. Jej zložky – vodu, kyselinu octovú a farbivo nevidíme voľným okom ani 
mikroskopom.

Zmesi, ktorých zložky nevidíme voľným okom ani mikroskopom, nazývame rovnorodé zmesi. 

Riešime úlohy, bádame a hľadáme súvislosti (strana 34)

Zmesi, ktorých zložky vieme odlíšiť voľným okom alebo mikroskopom, nazývame  
rôznorodé zmesi.

žula – jednotlivé zložky vidíme voľným okom ocot – jednotlivé zložky nevidíme voľným okom

rôznorodé zmesi rovnorodé zmesi

zmesi
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Roztoky sú rovnorodé zmesi. Podobne ako rôznorodé zmesi sa roztoky môžu nachádzať v tuhom, 
kvapalnom alebo plynnom skupenstve. 

Tuhé roztoky
Sklo je zmes kremičitého piesku a ďalších zložiek.

Zliatiny kovov sú tuhé roztoky zložené z kovov. Napríklad 
bronz je zložený z medi, cínu, olova, hliníka a ďalších prv-
kov. Zhotovujú sa z neho medaily, rôzne umelecké a úžit-
kové predmety.

Plynné roztoky
Vzduch je plynný roztok zložený z kyslíka, dusíka, oxidu 
uhličitého a ďalších zložiek.

Zemný plyn, ktorý používame na varenie, je zložený z me-
tánu a iných plynov.

Kvapalné roztoky

Najčastejšie sa stretávame s kvapalnými roztokmi. 

Ocot je kvapalný roztok. Jeho hlavnými zložkami sú kyselina octová a voda. 

Minerálna voda je zmes vody a minerálnych látok.

Morská voda je zmes vody, solí a ďalších  
minerálnych látok.

Vo vode sa však nerozpúšťajú všetky látky. Okrem vody môže byť rozpúšťadlom benzín alebo 
lieh. V liehu sa rozpúšťajú esenciálne oleje (vonné látky) alebo liečivá. V benzíne možno rozpustiť 
zvyšky lepidiel, lakov alebo olej.

Rozpustnosť látok je jednou z vlastností látok. Poznatky o rozpúšťaní látok v rôznych rozpúš-
ťadlách sa využívajú napríklad pri čistení odevov.

Chceme vedieť viac

ZAPAMÄTÁME SI

Roztok je rovnorodá zmes zložená z rozpustenej látky a rozpúšťadla.
Roztok, v ktorom je rozpúšťadlom voda, nazývame vodný roztok.

2.3 Roztoky

Ocot, minerálna voda a morská voda sú kvapalné roztoky. Jednou z ich zložiek je voda, v kto-
rej sú rozpustené ostatné zložky. Voda je ich rozpúšťadlo. Látka, ktorá sa vo vode rozpúšťa, 
je rozpustená látka.

Ak je súčasťou zmesi voda, považujeme ju vždy za rozpúšťadlo (bez ohľadu na jej množstvo).  
Takéto roztoky sa nazývajú vodné roztoky. Ocot, minerálna voda a morská voda sú vodné 
roztoky.

Riešime úlohy, bádame a hľadáme súvislosti (strana 34)
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ZAPAMÄTÁME SI

Nasýtený roztok je roztok, v ktorom sa pri danej teplote už nerozpustí ďalšie množstvo 
látky.

Skúmanie rozpustnosti chloridu sodného vo vode 

Úloha: Zistite, aká hmotnosť soli (chlorid sodný) sa rozpustí v 100 g vody pri laboratórnej teplote.

Pomôcky a chemikálie: 
váhy, kadička, odmerný valec, laboratórna lyžička, dve hodinové sklíčka, sklená tyčinka, teplo-
mer, chlorid sodný, voda

Postup práce:
1. Na hodinové sklíčko odvážime 20 g chloridu sodného.
2. Do kadičky nalejeme 100 ml vody.
3. Do kadičky s vodou nasypeme 20 g chloridu sodného a za miešania pripravíme vodný roztok A.
4. Na hodinové sklíčko (vopred odvážené) odvážime znova 20 g chloridu sodného.
5. Chlorid sodný po malých častiach pridávame za stáleho miešania do pripraveného roztoku A. Pri-

dávanie skončíme, keď na dne kadičky s roztokom zostane nerozpustené malé množstvo chloridu 
sodného (B). Rozpúšťanie chloridu sodného môžeme urýchliť jeho miešaním alebo zahriatím.

6. Zmeriame teplotu roztoku B.
7. Odvážime chlorid sodný, ktorý zostal na hodinovom sklíčku. Vypočítame hmotnosť chloridu 

sodného, ktorý je v kadičke s vodou. Takto zistíme rozpustnosť chloridu sodného vo vode pri 
danej teplote.

Pozorovanie a záver:
Rozpustením chloridu sodného vo vode sme pripravili rovnorodú zmes – roztok A. Vodný roztok 
chloridu sodného (A) sa skladá z dvoch zložiek: vody a chloridu sodného. Voda je rozpúšťadlo 
a chlorid sodný je rozpustená látka. V roztoku B zostalo na dne kadičky malé množstvo nerozpuste-
ného chloridu sodného. Vznikla rôznorodá zmes zložená z dvoch zložiek: roztoku chloridu sodného 
a chloridu sodného v tuhom skupenstve.

Pozorujeme a skúmame

V roztoku B sa rozpustilo maximálne množstvo chloridu sodného pri danej teplote. Takýto 
roztok nazývame nasýtený roztok. Rozpúšťanie látok môžeme urýchliť miešaním alebo 
zahriatím roztoku.

Rozpustnosť chemických látok 
je vlastnosť, ktorú môžeme merať. 
Uvádza sa pri určitej teplote vo  
fyzikálno-chemických tabuľkách.

Porovnajte hodnotu rozpus-
tnosti chloridu sodného získanú 
experimentálne s hodnotou zis-
tenou vo fyzikálno-chemických 
tabuľkách alebo z grafu.

Hľadáme súvislosti, informácie

Závislosť rozpustnosti chloridu sodného v 100 g vody od teploty

200 40 60 80 t [°C]

m [g]
70
60
50
40
30
20
10
0

Riešime úlohy, bádame a hľadáme súvislosti (strana 34)
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Prečo je tá polievka taká slaná? Niekedy sa stane, že pri varení neodhadneme potrebné množstvo 
soli a nasypeme jej do jedla viac, ako je potrebné. Vo vode (rozpúšťadlo) sme rozpustili soľ (rozpus-
tená látka). Vedeli by ste takúto situáciu riešiť? Navrhnite ako a vysvetlite princíp.

Na množstve rozpustenej látky v roztoku záleží! Nielen v kuchyni pri príprave jedál, ale aj pri rozto-
koch používaných v medicíne (roztoky liečiv), v poľnohospodárstve (roztoky hnojív a pesticídov), či 
v chemickom priemysle.

2.4  Vyjadrovanie zloženia roztokov. Hmotnostný zlomok

Úloha: Pripravte roztoky modrej skalice s rôznym množstvom rozpustenej látky.

Pomôcky a chemikálie:
4 Petriho misky, 4 kadičky, odmerný valec, váhy, laboratórna lyžička, 4 sklené tyčinky,  
modrá skalica, voda

Postup práce:
1. Na Petriho misky odvážime 1,0 g, 5,0 g, 10,0 g a 40,0 g modrej skalice.
2. Do kadičiek odmeriame po 100 g (100 cm3) vody.
3. Modrú skalicu postupne vysypeme do kadičiek a za miešania rozpúšťame vo vode  

(roztoky A, B, C, D).
4. Porovnáme vzhľad pripravených roztokov.

Pozorovanie:
Roztoky sa líšia sfarbením – intenzita sfarbenia stúpa. V poslednej kadičke (roztok D) ostala na 
dne nerozpustená tuhá látka.

Vysvetlenie:
Intenzita sfarbenia stúpala preto, lebo sme v rovnakom objeme vody rozpustili väčšie množstvo 
látky. V roztoku D zostala na dne nerozpustená látka – roztok je nasýtený.

Pozorujeme a skúmame

A B C D

Riešime úlohy, bádame a hľadáme súvislosti (strana 34)

w = 1,00

rozpúšťadlo nasýtený 
roztok

čistá rozpúšťaná 
látka

nenasýtené roztoky

w = 0,00
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Roztok označujeme ako koncentrovanejší, ak obsahuje rozpustené väčšie množstvo látky v určitom 
objeme rozpúšťadla, v porovnaní s roztokom, v ktorom je rozpustené menšie množstvo látky (zrie-
denejší roztok).

w = 1,00

rozpúšťadlo čistá rozpúšťaná 
látka

zriedenejšie roztoky koncentrovanejšie roztoky

w = 0,00

Ako vyjadríme, koľko rozpustenej látky sa nachádza v roztoku – aké je jeho zloženie? 

Vypočítajme podiel hmotnosti rozpustenej látky a celkovej hmotnosti pripraveného roztoku A modrej 
skalice. 

1 g
100 g + 1 g = 0,0099

Vypočítanú hodnotu (0,0099) nazývame hmotnostný zlomok  
rozpustenej látky v roztoku.

Vynásobením hodnoty hmotnostného zlomku  
hodnotou 100 % dostaneme hodnotu hmotnostného zlomku  
v percentách (0,99 %).

Podobne môžeme vypočítať hmotnostné zlomky pripravených roztokov B – D.

0,0476 = 4,76 % 0,0909 = 9,09 % 0,2679 = 26,79 %  
nasýtený roztokB C D

A 0,0099 = 0,99 %

Riešime úlohy, bádame a hľadáme súvislosti (strana 34)

Značka % predstavuje číslo 1/100 = 0,01
100 % = 100 • 0,01 = 1

Chceme vedieť viac
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ZAPAMÄTÁME SI

Hmotnostný zlomok je veličina, ktorá má značku w.
Hmotnostný zlomok rozpustenej látky A v roztoku sa vypočíta ako podiel hmotnosti 
rozpustenej látky A a hmotnosti roztoku.

w(A) =
 m(A)

 m(R)

Udáva sa ako bezrozmerné číslo alebo v percentách.
Hodnota hmotnostného zlomku vyjadreného v percentách číselne zodpovedá hmotnosti 
rozpustenej látky v gramoch v 100 g roztoku.

V praxi sa vyjadrenie zloženia roztokov častejšie používa v percentách. Takéto vyjadrenie vypočí-
tame tak, že hmotnostný zlomok vynásobíme hodnotou 100%.

w(A) =
 m(A)

 m(R) • 100 %

Napríklad ocot je 8 % roztok kyseliny octovej, to znamená, že hmotnostný zlomok kyseliny octovej 
v octe je 8 % = 0,08. Teda v 100 g octu sa nachádza 8 g kyseliny octovej. 

Chceme vedieť viac

Látku, ktorá je rozpustená v roztoku, označíme A, jej hmotnosť je m(A) a hmotnosť roztoku 
m(R). Hmotnostný zlomok rozpustenej látky A v roztoku označíme w(A). Hmotnostný zlomok 
rozpustenej látky A v roztoku sa vypočíta ako podiel hmotnosti rozpustenej látky A a hmotnosti 
roztoku m(R) (hmotnosť rozpustenej látky v gramoch vydelíme hmotnosťou roztoku). 

Hmotnostný zlomok (w) vypočítame:

w(A) =
 m(A)

 m(R)

m(A) – hmotnosť rozpustenej látky
m(R) – hmotnosť celého roztoku

Keďže hmotnosť rozpustenej látky je vždy menšia ako hmotnosť celého roztoku, hodnota 
hmotnostného zlomku je menšia ako 1. 

Na dezinfekciu používame 3 % roz-
tok peroxidu vodíka – hmotnostný 
zlomok peroxidu vodíka v roztoku 
peroxidu vodíka je 3 % = 0,03. Teda 
v 100 g roztoku peroxidu vodíka sú 
3 g tejto látky. Pomocou hmotnost-
ného zlomku sa vyjadruje nielen 
zloženie rovnorodých zmesí (rozto-
kov), ale aj rôznorodých zmesí (vo 
všetkých skupenstvách).

Riešime úlohy, bádame a hľadáme súvislosti (strana 34)
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2.5  Hmotnostný zlomok v riešených úlohách

Vzťah medzi hmotnostným zlomkom rozpuste-
nej látky, jej hmotnosťou a hmotnosťou roztoku 

w(A) =
m(A)
m(R)

sa používa aj na výpočet hmotnosti rozpuste-
nej látky

m(A) = w(A) · m(R)

a na výpočet hmotnosti roztoku.

m(R) =
m(A)
w(A)

Na vyjadrenie hodnoty hmotnostného zlomku 
v percentách je možné použiť vzťah: 

w(A) · 100 %

Vodu nevážime, ale odmeriavame v jednotkách 
objemu.

Vypočítajte hmotnostný zlomok soli v roztoku, ak sa 20 g soli nachádza v 200 g roztoku.

Zápis:

m(soľ) = 20 g
m(R) = 200 g
w(soľ) = ?

Úloha 1

Na prepočet hmotnosti vody na objem vody 
možno využiť z fyziky známu hodnotu hustoty 
vody.

ρ(voda) = 1  = 1 000 
kg
m3

g
cm3

Zo vzťahu medzi hustotou, hmotnosťou 
a objemom 

ρ(voda) =
m(voda)
V(voda)

možno vyjadriť hmotnosť vody

m(voda) = ρ(voda) · V(voda)

a objem vody.

V(voda) = 
m(voda)
ρ(voda)

Výpočet trojčlenkou:

 200 g .............. 100 %
  20 g .............. x %

po úprave: x = 10 % = 0,1

Odpoveď: Hmotnostný zlomok soli v roztoku je 0,1, teda 10 %.

V potravinárskych výrobkoch sa hodnota hmotnostného zlomku často uvádza so zachovanými 
jednotkami hmotnosti. Napríklad:

50
 mg 

=
 0,05 g

 kg  1 000 g  = 0,000 05 = 0,000 05 • 100 % = 0,005 %

Znamená to, že 1 kg potraviny obsahuje 50 mg určitej látky (napr. farbiva).

Chceme vedieť viac

Podobne možno vyjadrovať hmotnosti a objemy 
roztokov.

Riešenie:

w(soľ) = 
m(soľ)
m(R)

w(soľ) = 
 20 g

 200 g

w(soľ) = 0,1 = 0,1 • 100 % = 10 %

Riešime úlohy, bádame a hľadáme súvislosti (strana 34)
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Vypočítajte hmotnostný zlomok soli v roztoku, ktorý pripravíme rozpustením 20 g soli v 200 g vody.

Úloha 2

Zápis:

m(soľ) = 20 g
m(voda) = 200 g
m(R) = 200 g + 20 g = 220 g
w(soľ) = ?

Výpočet trojčlenkou:

 220 g .............. 100 %
  20 g .............. x %

po úprave: x = 9 % = 0,09

Vypočítajte hmotnosť cukru, ktorú musíme navážiť na prípravu 5 kg 50 % roztoku cukru.  
Aký objem vody treba použiť?

Úloha 3

Zápis:

m(R) = 5 kg
w(cukor) = 50 % = 0,5
m(cukor) = ? kg
V(voda) = ? cm3

Riešenie:

1. Vypočítame hmotnosť cukru

m(cukor) = w(cukor) • m(R)
 m(cukor) = 0,5 • 5 kg
 m(cukor) = 2,5 kg

V(voda) = 
m(voda)
ρ(voda)

V(voda) = 
2 500 g
1 g/cm3

V(voda) = 2 500 cm3 = 2,5 dm3

Odpoveď: Treba navážiť 2,5 kg cukru a odmerať 2,5 dm3 vody.

Riešenie:

w(soľ) = 
m(soľ)
m(R)

w(soľ) = 
 20 g

 220 g

w(soľ) = 0,09 = 0,09 • 100 % = 9 %

Odpoveď: Hmotnostný zlomok soli v roztoku je 0,09, teda 9 %.

2. Vypočítame hmotnosť a objem vody.

m(voda) = m(R) – m(cukor)
m(voda) = 5 kg – 2,5 kg
m(voda) = 2,5 kg = 2 500 g

Riešime úlohy, bádame a hľadáme súvislosti (strana 34)

220 g roztoku =

20 g soľ

200 g  
voda
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V medicíne sa často používa tzv. fyziologický roztok, čo je 0,9 % vodný roztok chloridu sodného. 
Vypočítajte, akú hmotnosť chloridu sodného potrebujeme na prípravu 1 000 cm3 fyziologického 
roztoku, ak viete, že jeho hustota je 1,005 g/cm3.

Adam chce pripraviť zo 100 g hydroxidu sodného jeho 10,0 % roztok. Z tabuliek zistil, že hustota 
10,0 % roztoku hydroxidu sodného je 1,11 g/cm3. Vypočítajte objem pripraveného roztoku a objem 
vody, ktorý je potrebný na prípravu roztoku.

Úloha 4

Úloha 5

Zápis:

w(chlorid sodný) = 0,9 % = 0,009

V(R) = 1 000 cm3

ρ(R) = 1,005  
g

cm3

m(R) = ? g

m(chlorid sodný) = ? g

Zápis:

m(hydroxid sodný) = 100 g
w(hydroxid sodný) = 10,0 % = 0,1

ρ(R) = 1,11 
g

cm3

ρ(voda) = 1,00 
g

cm3

V(R) = ? cm3

V(voda) = ? cm3

Riešenie:

1. Vypočítame hmotnosť roztoku

m(R) = ρ(R) • V(R)

 m(R) = 1,005  
g

cm3 • 1 000 cm3

 m(R) = 1 005 g

2. Vypočítame hmotnosť chloridu sodného

m(chlorid sodný) = w(chlorid sodný) • m(R)
 m(chlorid sodný) = 0,0090 • 1 005 g
 m(chlorid sodný) = 9,045 g

Odpoveď: Potrebujeme 9,045 g chloridu sodného.

Odpoveď: Objem pripraveného roztoku je 
901 cm3 a objem vody, ktorý je potrebný na jeho 
prípravu, je 900 cm3.

2. Vypočítame hmotnosť a objem vody. 

m(voda) = 1 000 g – 100 g
m(voda) = 900 g

V(voda) = 
900 g
1,00 g/cm3

V(voda) = 900 cm3

V(R) =
 
m(R)
ρ(R)

V(R) = 
1 000 g
1,11 g/cm3

V(R) = 901 cm3

Riešenie:

1. Vypočítame hmotnosť a objem roztoku  
hydroxidu sodného.

m(R) =
 
m(hydroxid sodný)
w(hydroxid sodný)

m(R) = 
100 g
0,10

m(R) = 1 000 g

Riešime úlohy, bádame a hľadáme súvislosti (strana 34)
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V bežnom živote používame rôzne metódy na oddelenie zložiek zo zmesí.
Využívame pritom odlišné vlastnosti jednotlivých zložiek.

Usadzovanie
Ak zmiešame piesok s vodou a necháme zmes v pokoji 
stáť, zakalená voda sa postupne vyčíri. Piesok má väčšiu 
hustotu ako voda, preto sa usadzuje na dne nádoby (kadič-
ky). Piesok sa od vody oddelí usadzovaním.

Pri usadzovaní sa na oddelenie zložiek využíva odlišná hustota zložiek zmesí. Takto možno 
oddeliť nerozpustenú tuhú zložku od kvapalnej zložky. Kvapalnú zložku zlejeme alebo odparíme.

Filtrácia
Piesok môžeme od vody oddeliť tiež filtráciou pomocou filtračného papiera. Filtračný papier (filter) je 
pórovitý. Piesok zostane na filtračnom papieri a kvapalný filtrát – voda – pretečie do kadičky.

2.6  Oddeľovanie zložiek zo zmesí

Riešime úlohy, bádame a hľadáme súvislosti (strana 35)

Kruhový filtračný papier preložíme na polo-
vicu a potom ešte raz na polovicu. Vytvorí-
me z neho lievik v tvare kužeľa a vložíme ho 
do filtračného lievika.

Papier má siahať asi pol centimetra pod 
horný okraj filtračného lievika. Filtračný pa-
pier v lieviku navlhčíme vodou.

Sklenú tyčinku priložíme k tej strane filtrač-
ného papiera, ktorá je tvorená tromi vrstva-
mi. Zmes opatrne lejeme po tyčinke na fil-
tračný papier.

kadička  
s filtrátom

filtračný lievik  
s filtračným  
papierom

stojan  
s filtračným  
kruhom

Pri filtrácii sa zložky oddeľujú na základe ich odlišných veľkostí častíc.

ZAPAMÄTÁME SI

Usadzovanie je metóda na oddeľovanie zložiek zo zmesí na základe ich odlišnej hustoty.
Filtrácia je metóda na oddeľovanie zložiek zo zmesí na základe odlišnej veľkosti častíc 
jednotlivých zložiek.
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Odparovanie a kryštalizácia
Piesok môžeme oddeliť od vody odparením vody. Podobne 
môžeme oddeliť aj inú nerozpustenú tuhú zložku zmesi od 
kvapalnej zložky.

Pri odparovaní sa na oddelenie zložiek využíva odlišná 
schopnosť zložiek odparovať sa.

Destilácia
Etanol (lieh) môžeme oddeliť od vody destiláciou. 
Etanol vrie pri teplote 78 °C, voda pri 100 °C. Pred 
dosiahnutím tejto teploty začne zmes vrieť, pričom 
sa odparuje etanol.

Pary etanolu sa v chladiči ochladia, ich skvapalnením 
vzniká kvapalný destilát. Destilát kvapká do banky.

Destiláciou však nemožno etanol oddeliť od vody 
úplne, destilát obsahuje vždy malé množstvo vody.

Pri destilácii sa zložky oddeľujú na základe ich odlišných teplôt varu.

Kryštalizáciou môžeme získať rozpustenú tuhú látku z roztoku. Pri kryštalizácii sa využíva 
schopnosť zložky tvoriť kryštály.

Kryštály (napr. soli, modrej skalice) môžeme získať z roztoku kryštalizáciou.

destilačná  
banka

zberná  
banka

prítok  
vody

teplomer
chladič

prúdom 
studenej 
vody

za horúcavoľne na vzduchu

odparením rozpúšťadla  
– vody 

ochladením  
horúceho nasýteného roztoku

kryštalizácia

ZAPAMÄTÁME SI

Odparovanie je metóda na oddeľovanie zložiek zo zmesí na základe ich odlišnej 
schopnosti odparovať sa.

Kryštalizácia je metóda na oddeľovanie zložiek zo zmesí, pri ktorej sa využíva schopnosť 
zložky tvoriť kryštály.

Destilácia je metóda na oddeľovanie zložiek zo zmesí na základe ich odlišných teplôt varu.

Riešime úlohy, bádame a hľadáme súvislosti (strana 35)
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2.7  Oddeľovanie zložiek zo zmesi v praxi 

Usadzovanie
nečistôt v nádržiach sa využíva pri čistení odpadovej vody v čistiarňach. S usa-
dzovaním sa stretávame aj v bežnom živote, napríklad nerozpustené čiastočky 
kakaa alebo kávy sa usadzujú na dne šálky. 

Kryštalizácia
sa používa napríklad v cukrovaroch pri výrobe cukru alebo pri získavaní soli z morskej vody. Morská 
voda je slaná, soľ z nej získame odparením vody. S kryštalizáciou sa stretávame aj v prírode. Príkla-
dom je vznik kvapľovej výzdoby jaskýň. Kvapľovú výzdobu jaskýň tvorí vykryštalizovaný vápenec. 

Ako pitná voda sa tiež využíva voda z prírod-
ných prameňov.

Zistite, kde vo vašom okolí a na Slovensku
sa nachádzajú pramene s pitnou vodou.

Na čo si musíme dávať pozor, ak chceme piť
vodu z prameňa?

Hľadáme súvislosti, informácie

Riešime úlohy, bádame a hľadáme súvislosti (strana 35)

Filtrácia
Voda zo studne sa hlavne v minulosti využíva-
la ako pitná voda. Vznikla prechodom dažďovej 
a povrchovej vody cez jednotlivé vrstvy zem-
ského povrchu. Pretekaním cez piesok a štrk sa 
voda filtruje – čistí sa.

Filtrácia je dôležitá pri ochrane životného prostredia. Napríklad do komínov chemických závodov sa mon-
tujú filtre, aby sa zabránilo unikaniu znečisťujúcich látok do ovzdušia. Používa sa tiež na čistenie vody 
v čistiarňach odpadových vôd. Ako filter sa používa štrk a piesok, podobne ako v prírode ako v prírode.

usadzovacie nádrže 

získavanie morskej soli kvapľová výzdoba jaskýň
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ZAPAMÄTÁME SI

S oddeľovaním zložiek zmesí sa stretávame v prírode, v bežnom živote.  
Oddeľovacie metódy využívame tiež v laboratóriu a v priemyselnej výrobe.

Aj voda v bazénoch a akváriách sa čistí pomocou filtrácie.

HEPA filter je vysokoúčinný filter vzduchu. Používa sa všade tam, 
kde je dôležité, aby bol vzduch veľmi čistý, napríklad pri výrobe 
mikroprocesorov, v zdravotníctve. Montuje sa tiež do vysávačov  
ako koncový filter. Účinný je vďaka skladaniu do harmoniky,  vzduch 
prechádza viacerými vrstvami filtra.

Chceme vedieť viac

V kuchynskom digestore, ale aj v laboratórnom digestore je filter na čistenie plynov. Pri cedení ces-
tovín používame ako filter sito. 

Destilácia
sa používa pri výrobe destilovanej vody alebo etanolu.

Pri varení jedla prikrývame hrniec pokrievkou. Pokrievka zabraňuje nadmernému odparovaniu vody. 
Vodná para sa na chladnej pokrievke skvapalní. Pokrievka je tu chladičom.

čistiareň odpadových vôd

výroba etanoluvýroba destilovanej vody

Riešime úlohy, bádame a hľadáme súvislosti (strana 35)



34

CHEMICKY ČISTÉ LÁTKY A ZMESI

Riešime úlohy, bádame a hľadáme súvislosti

2.1 Zloženie látok

 1. Odpovedzte na otázky.
a) Z čoho sú zložené všetky látky?
b) Čím sa odlišujú chemicky čisté látky a zmesi?
c) Ako sa nazývajú zmesi, ktorých zložky nemožno rozlíšiť voľným okom ani mikroskopom?
d) Ako sa nazýva roztok, v ktorom sa pri danej teplote už nerozpustí ďalšie množstvo látky?

 2. Rozdeľte látky podľa druhu častíc na obrázku na chemicky čisté látky a zmesi. Vysvetlite, čím 
sa líšia.

A B C D E

2.2 Zmesi 2.3  Roztoky

 3. Vyberte zo zoznamu zmesi:
 čaj s medom, kyslík, jahodový kompót, ocot, železo, cukor, betón, meď.

 4. Uveďte po dva príklady na tuhé, kvapalné a plynné roztoky.

 5. Vyberte zo zoznamu zmesí všetky roztoky:
 slaná voda, žula, vzduch, kompót, sklo, železná ruda.

 6. Zdôvodnite, prečo zmes ryže a vody nie je roztok.

2.4 Vyjadrovanie zloženia roztokov. Hmotnostný zlomok 

 7. Odpovedzte na otázky.
a) Akú značku má hmotnostný zlomok? 
b) Ako vypočítame hmotnostný zlomok rozpustenej látky v roztoku?  

(Vyjadrite slovne i vzťahom.)
c) V ktorých jednotkách sa udáva hmotnostný zlomok?
d) Čomu číselne zodpovedá hodnota hmotnostného zlomku vyjadreného v percentách?

 8. Prekreslite si do zošita obrázky a vyznačte v nich obsah cukru a vody.

Vzor: w(cukor) = 12,5 %

 9. V šálke s 200 g čaju je rozpustená 1 lyžička (5 g) cukru. Vypočítajte hmotnostný zlomok cukru 
v čaji.

A B

w(cukor) = 0,5 w(cukor) = 25 %
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10. Vypočítajte hmotnostný zlomok soli v roztoku, ktorý vznikol rozpustením 10 g soli  
v 90 cm3 vody.

11. Vypočítajte hmotnosť 5,5 % roztoku soli, ktorý pripravíme z 10 g soli.

12. Pri zaváraní uhoriek sa používa 4,5 % roztok kuchynskej soli. Ako pripravíme 2 kg tohto 
roztoku?

13. Včelári používajú na prikrmovanie včiel vodný roztok cukru. Pri jeho príprave zmiešajú napr. 
2 kg cukru a 3 kg vody. Vypočítajte hmotnostný zlomok cukru v roztoku.

14. Na zaváranie potrebujeme 1,5 kg 40 % vodného roztoku cukru. Akú hmotnosť cukru a objem 
vody potrebujeme na jeho prípravu?

15. Na prípravu slaného nálevu potrebujeme 1300 g vodného roztoku soli s hmotnostným zlom-
kom 0,05. Akú hmotnosť soli a objem vody potrebujeme na jeho prípravu?

16. Včelár uvažuje nad prikrmovaním včiel na zimu. Zadovážil si už 100 kg cukru. Jedno včelstvo 
spotrebuje za deň 0,5 kg 20 % roztoku cukru. Na koľko dní mu vystačia zásoby cukru na pri-
krmovanie 20 včelstiev?

2.6 Oddeľovanie zložiek zo zmesí

17. Odpovedzte na otázky.
a) Ktoré látky možno z roztoku získať kryštalizáciou?
b) Kde sa v praxi využíva filtrácia?
c) Ktorou metódou možno oddeliť etanol od vody?
d) Prečo nemožno usadzovaním od seba oddeliť zložky rovnorodých zmesí?

18. Máte pred sebou zmes, ktorá obsahuje čiastočky prachu, kuchynskú soľ a železné piliny. 
Vyriešte úlohy.
a) Z koľkých zložiek je zložená pripravená zmes?
b) Čím sa od seba odlišujú jednotlivé zložky zmesi?
c) Navrhnite vhodnú metódu na oddelenie zložiek vo vašej zmesi.
d) Napíšte, ktoré pomôcky by ste použili pri tejto metóde, a zdôvodnite prečo.
e) Rozpíšte a znázornite jednotlivé postupy, ktoré by ste využili.
f) Navrhnite podobné zloženia zmesí, pri ktorých by ste využili zvolené metódy 

oddeľovania.
g) Kde v praxi (v bežnom živote) sa používajú tieto metódy?

19. Získajte zo zmesi piesok a kuchynskú soľ.

 Pomôcky a chemikálie: laboratórny stojan, 2 kadičky, filtračný lievik, filtračný kruh, sklená 
tyčinka, kryštalizačná miska. Zmes: 100 ml vody, 1 lyžička piesku, 1 lyžička kuchynskej soli

 Postup práce:
1. Zostavte filtračnú aparatúru.
2. Zmes v kadičke premiešajte a nalejte po sklenej tyčinke na filtračný papier.
3. Filtrát nalejte do kryštalizačnej misky a nechajte vodu odpariť voľne na vzduchu.

 Pozorovanie:
Ktorá látka zostala na filtračnom papieri?
Ktorá látka prešla do filtrátu?
Ktorú látku ste získali vo forme kryštálov?

 Záver: Ktorými oddeľovacími metódami ste získali zo zmesi jednotlivé zložky?



3.1  Význam vody

Voda je základnou podmienkou pre existenciu života na 
Zemi, je na zemskom povrchu najrozšírenejšou látkou. 
Vodu obsahujú všetky živočíchy (vrátane človeka) aj rastli-
ny. Bez vody by neexistoval život.

Voda je rozpúšťadlom, v ktorom prebiehajú deje nevyhnut-
né pre činnosť organizmu. Je potrebná pri trávení a látkovej 
výmene. Vo vode sa rozpúšťajú dôležité látky z potravy (mi-
nerálne látky, vitamíny). Umožňuje vylučovanie škodlivých 
látok z organizmu (potenie, tvorba moču v obličkách). Do-
statok vody je nevyhnutný na správne fungovanie mozgu.

Bez vody by sme sa nezaobišli v:

priemysle energetike

poľnohospodárstve domácnosti
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Neoddeliteľnou súčasťou správnej výživy je pitný režim. Dospelý člo-
vek by mal vypiť približne 2 litre vody počas celého dňa.

Pomocou obrázka zistite približný objem vody, ktorý by
ste mali vypiť za deň. Kedy by ste mali vypiť viac? 

Mladý človek obsahuje približne 70 % vody.

Zistite, ako sa mení množstvo vody v organizme v závis-
losti od podielu svalového a tukového tkaniva, veku.

Hľadáme súvislosti, informácie

1 kg
=

300  
ml

ZAPAMÄTÁME SI

Voda je nevyhnutná pre život na Zemi. Je súčasťou tiel organizmov.

Vodu využívame v domácnosti, priemysle, energetike, v poľnohospodárstve,  
ale aj pri športe a rekreácii.

Riešime úlohy, bádame a hľadáme súvislosti (strana 43)

voda



skvapalňovanie

zrážky

vyparovanie
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Riešime úlohy, bádame a hľadáme súvislosti (strana 43)

ZAPAMÄTÁME SI

Voda sa v prírode vyskytuje v plynnom, kvapalnom aj tuhom skupenstve. Vyparovanie 
vody a jej opätovné skvapalňovanie sú základné deje obehu vody v prírode.

3.2  Druhy vôd

S vodou sa stretávame na Zemi v rôznych podobách – voda jazier, riek, oceánov, ale aj ľadovcov. 
Každá z nich má iné vlastnosti. Vodu používame na rôzne účely – polievanie, chladenie, čistenie a i. 
Ľudskou činnosťou dochádza k jej znečisteniu. V tejto téme sa naučíme triediť vodu podľa rôznych 
kritérií.

Druhy vôd podľa skupenstva

Voda sa v prírode vyskytuje v plynnom, kvapalnom aj tuhom skupenstve.

Vplyvom slnečného žiarenia sa vyparuje voda z oceánov, morí, riek, jazier, pôdy, rastlín aj živočí-
chov. Vietor unáša vodné pary na veľké vzdialenosti a postupne sa ochladzujú. Keď sú dostatočne 
ochladené, skvapalnia sa a vznikajú oblaky. Z oblakov padá voda na zem vo forme zrážok (dážď, 
sneh, krúpy) a obeh vody sa opakuje.

plynné skupenstvo kvapalné skupenstvo tuhé skupenstvo

skupenstvo vody
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ZAPAMÄTÁME SI

Podľa miesta výskytu rozoznávame zrážkovú, povrchovú a podzemnú vodu.

Druhy vôd podľa miesta výskytu

Zrážková voda môže mať kvapalné alebo tuhé skupenstvo (dážď, sneh, krúpy). Keď prechádza 
vzduchom, pohlcuje z neho rôzne látky. Sú v nej rozpustené plyny, ktoré tvoria vzduch, plynné aj 
tuhé nečistoty vzduchu. Zloženie zrážkovej vody v znečistených priemyselných oblastiach je preto 
iné ako v čistých prírodných oblastiach.

Povrchová voda je voda na zemskom povrchu (napr. voda v jazerách, potokoch a riekach). Časť 
povrchovej vody vteká do morí a oceánov, časť z nej sa odparí alebo vsiakne do zeme. Povrchová 
voda býva znečistená zvyškami rastlín, pieskom, hlinou, ale aj v dôsledku činnosti človeka.

Podzemná voda je voda, ktorá presiakla cez priepustné vrstvy zemského povrchu a vyplnila voľné 
priestory. Pri prenikaní rozličnými vrstvami zeme sa filtruje pretekaním cez piesok a štrk a obohacuje 
sa o minerálne látky. Podzemná voda je prirodzeným zdrojom pitnej vody.

Ak podzemná voda obsahuje viac ako 1 gram rozpustených minerálnych látok alebo oxidu uhličitého 
v jednom litri, nazýva sa minerálna voda. 

Chceme vedieť viac

zrážková voda povrchová voda podzemná voda

voda  
podľa miesta výskytu

Minerálna voda je súčasťou 
liečby rôznych ochorení.  
V miestach, kde sa nachá-
dzajú minerálne pramene, 
vznikli kúpeľné mestá.

Smrdáky

Piešťany

Dudince

Trenčianske Teplice

Bojnice

Bardejov
Vyšné  

Ružbachy

Nový Smokovec

Štós

Číž

Lúčky

Sliač

Korytnica

Nimnica
Rajecké  
Teplice

Turčianske  
Teplice

Riešime úlohy, bádame a hľadáme súvislosti (strana 43)
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Druhy vôd podľa použitia

Pitná voda je pre človeka najdôležitejšia. Na jej čistotu a zdravotnú neškodnosť sa kladú veľmi prís-
ne požiadavky. Používame ju na pitie, varenie, osobnú hygienu. Voda dodávaná do domácností cez 
verejný vodovod je pitná.

Úžitková voda je len čiastočne upravená. Na jej kvalitu nie sú kladené také prísne požiadavky ako 
na pitnú vodu. Úžitková voda sa však nesmie používať na pitie ani na varenie. Používa sa na rôzne 
účely v priemysle a v poľnohospodárstve.

Druhom úžitkovej vody je destilovaná voda. Pripravuje sa z pitnej vody destiláciou. Nie je vhodná 
na pitie, lebo neobsahuje žiadne minerálne látky. Používa sa napr. v laboratóriách, lekárňach, v chla-
dičoch automobilov, v naparovacích žehličkách.

Odpadová voda je znečistená voda, ktorá vzniká činnosťou človeka, napr. v priemysle, poľnohos-
podárstve, domácnostiach. Takáto voda sa nesmie vypúšťať priamo do prírody, ale najskôr sa musí 
vyčistiť v čistiarňach odpadových vôd. Podniky a mestá majú vlastné čistiarne odpadových vôd. 
Obce, ktoré čistiarne nemajú, odpadovú vodu odvádzajú kanalizáciou do najbližšej čistiarne. Vyčis-
tená voda sa vypúšťa do riek.

Ak je vypustená odpadová voda priamo do riek či jazier, 
je v nich ohrozený život. Dochádza k zvýšenému rastu 
vodných rastlín a kyslík rozpustený vo vode nestačí na 
rozklad odumretých rastlín a odpadu. Zahynú ryby a po-
tom všetko živé.

Nebezpečné je, keď sa do vody dostane benzín, nafta či 
opotrebovaný motorový olej. Na hladine vytvoria súvislú 
tenkú vrstvu, voda sa neokysličuje. V moriach a oceá-
noch spôsobili mnohé ekologické katastrofy havárie lodí 
s nákladom ropy.

Chceme vedieť viac

ZAPAMÄTÁME SI

Podľa použitia rozoznávame pitnú vodu, úžitkovú a odpadovú vodu. Destilovaná voda je 
druh úžitkovej vody. 

Riešime úlohy, bádame a hľadáme súvislosti (strana 43)
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Skúmanie rôznych druhov vôd

Úloha: Skúmaním zistite, čím sa odlišuje destilovaná voda od vody z vodovodu a od minerálnej 
vody.

Pomôcky a chemikálie: 
3 hodinové sklíčka, 3 skúmavky, 3 zátky na skúmavky, stojan na skúmavky, odmerný valec, des-
tilovaná voda, pitná voda, minerálna voda, mydlo (nastrúhané)

Postup práce:
1. Na jednotlivé hodinové sklíčka nalejeme 5 ml destilovanej vody, vody z vodovodu a minerálnej 

vody.
2. Sklíčka dáme na teplé miesto (napr. k radiátoru) a necháme vodu odpariť.
3. Do troch skúmaviek nalejeme po 5 ml destilovanej vody, vody z vodovodu a minerálnej vody.
4. Do každej skúmavky nesypeme polovicu lyžičky nastrúhaného mydla.
5. Skúmavky uzatvoríme zátkami a dobre pretrepeme. Pozorujeme penivosť mydla v jednotli-

vých skúmavkách. 

Pozorovanie:

Destilovaná voda Pitná voda Minerálna voda

Zvyšok na hodinovom sklíčku  
po odparení vody

Množstvo peny  
v skúmavke

Na sklíčku s destilovanou vodou nezostal žiadny tuhý zvyšok. V tejto vode mydlo pení najlepšie.
Na sklíčku s minerálnou vodou zostalo najväčšie množstvo minerálnych látok (tuhý zvyšok). 
Vzniklo len veľmi málo peny.

Vysvetlenie:
Rôzne druhy vôd obsahujú odlišné množstvo minerálnych látok. Množstvo utvorenej peny súvisí 
s množstvom minerálnych látok vo vode.

Pozorujeme a skúmame

V destilovanej vode nie sú rozpustené minerálne látky, je chemicky čistou látkou.  
V pitnej a minerálnej vode sú rozpustené minerálne látky, sú to zmesi.
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ZAPAMÄTÁME SI

Ak voda obsahuje len častice jedného druhu (H2O), je chemicky čistou látkou.  
Pitná i minerálna voda sú zmesi.

Riešime úlohy, bádame a hľadáme súvislosti (strana 43)
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3.3  Čistenie vôd

Úprava povrchovej vody
Prvé dva kroky úpravy vody – usadzovanie a filtrácia – sú podobné samočisteniu vody v prírode.

Usadzovanie
Väčšie nečistoty klesnú na dno nádrže. Do nádrže sa pridávajú látky, ktoré obaľujú menšie nečistoty 
a tvoria s nimi „vločky“, ktoré tiež klesnú na dno. Nečistoty z dna sa odvádzajú.

Filtrácia
Voda zbavená usadených nečistôt sa ďalej čistí filtráciou cez 
pieskové filtre. Drobnejšie nečistoty sa zachytávajú na zrn-
kách piesku. Zrnká piesku sa nimi obaľujú a kanáliky medzi 
nimi sa zmenšujú. Pieskové filtre sa musia regenerovať.

Dezinfekcia
V poslednom kroku sa voda zbavuje choroboplodných zárod-
kov. Najčastejšie sa na to používa chlór alebo ozón.

Takto upravená pitná voda sa zo zásobníkov vo vodárni rozvádza potrubiami k spotrebiteľom.

Úprava podzemnej a povrchovej vody na pitnú sa uskutočňuje vo vodárňach. 

„Voda je dar prírody a nič nás nestojí. Stačí otočiť vodovodným kohútikom a máme k dispozícii toľko 
vody, koľko potrebujeme.“

Takéto názory o vode dnes už nie sú aktuálne. Prirodzené zdroje pitnej vody nestačia. Voda sa stáva 
čoraz vzácnejšou tekutinou. Na Zemi pribúdajú miesta, ktorých obyvateľstvo trpí nedostatkom vody. 

Pitná voda sa získava z podzemnej alebo povrchovej vody.

Podzemná voda má dobrú kvalitu, väčšinou sa len dezinfikuje, aby neobsahovala škodlivé mikroor-
ganizmy. Na dezinfekciu pitnej vody sa používa napr. chlórovanie.

Tam, kde nestačia zásoby podzemnej vody, musí sa pitná voda získavať úpravou povrchovej vody. 
Povrchová voda môže byť znečistená činnosťou človeka – odpadmi z priemyselných výrob, domác-
ností (napr. čistiacimi a pracími prostriedkami), hnojivami, prostriedkami na ochranu rastlín a pod. 
Preto sa povrchová voda najprv čistí a potom dezinfikuje.

Riešime úlohy, bádame a hľadáme súvislosti (strana 43)

vodáreň

V prírode sa voda čistí samočistením. Je to priro-
dzený prírodný proces, pri ktorom sa voda čistí po-
mocou pôdnych alebo vodných mikroorganizmov 
a vzdušného kyslíka.

Podzemné vody sa čistia tiež filtráciou – precho-
dom cez vodopriepustné vrstvy pôdy.

Najväčšiu účinnosť čistenia vody dosahuje príroda 
jej odparovaním a spätnou kondenzáciou.

Chceme vedieť viac

kondenzácia

odparovanie

filtrácia
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Čistenie odpadových vôd 
Už vieme, že odpadová voda znečistená činnosťou človeka sa nesmie vypúšťať priamo do prírody, 
ale musí sa najprv vyčistiť. 

Nečistoty z odpadových vôd sa odstraňujú v čistiarňach odpadových vôd.

Podľa toho ako je voda znečistená a akú kvalitu po jej vyčistení očakávame, sa volia rôzne techno-
logické postupy. 

Mechanické čistenie 
Odpadová voda je často znečistená tuhými, vo vode neroz-
pustnými látkami. Tieto môžu mať v porovnaní s vodou niž-
šiu alebo vyššiu hustotu.

� Látky s nižšou hustotou – slama, konáre, ale napr. aj ole-
je a tuky plávajú na povrchu vody. Na ich odstraňovanie 
sa využíva filtrácia. Voda prechádza cez rôzne husté 
hrablice, sitá, na ktorých sa zachytávajú.

� Látky s vyššou hustotou predstavujú jemné, tuhé nečis-
toty, ako je napr. štrk, piesok, častice pôdy. Často sú vo 
vode rozptýlené. Pri odstraňovaní sa využíva ich schop-
nosť usadzovať sa – sedimentovať. Usadzovanie týchto 
nečistôt prebieha v sedimentačných nádržiach. Usadzo-
vaním môže byť odstránených až 70 % tuhých nečistôt. 
Zvyšok látok s veľmi jemnými časticami sa odstráni fil-
tráciou pomocou rôznych filtračných materiálov, ako je 
čierne uhlie alebo kremičitý piesok.

Na oddelenie rozpustených látok sa využíva ich schopnosť 
reagovať s niektorými látkami za vzniku tuhej, vo vode ne-
rozpustnej látky – zrazeniny. Zrazeninu tvoria jemné častice, 
ktoré majú schopnosť usadzovať sa. 

Biologické čistenie
Voda je často znečistená aj organickým odpadom, napr. 
splaškové vody. Na ich odstránenie využívame poznatky 
získané pozorovaním prírody. Mikroorganizmy (baktérie, 
sinice, mikroskopické huby) využívajú organické látky ako 
zdroj potravy. V ich bunkách sa premieňajú postupne až na 
oxid uhličitý a vodu, prípadne metán. Väčšina mikroorganiz-
mov potrebuje pre svoj život kyslík, preto sa voda intenzív- 
ne prevzdušňuje. 

Prečistená voda sa vypúšťa naspäť do rieky alebo sa používa ako úžitková voda, napríklad 
na zavlažovanie.

ZAPAMÄTÁME SI

Úprava podzemnej a povrchovej vody na pitnú sa robí vo vodárňach. Odpadová voda sa 
čistí v čistiarňach odpadových vôd.

Riešime úlohy, bádame a hľadáme súvislosti (strana 43)
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Riešime úlohy, bádame a hľadáme súvislosti

3.1 Význam vody

 1. Vysvetlite význam vody v ľudskom organizme.

3.2 Druhy vôd

 2. Uveďte, v ktorých skupenstvách sa vyskytuje voda.

 3. Vymenujte druhy vôd podľa miesta výskytu.

 4. Vysvetlite, prečo má zrážková voda odlišné vlastnosti v rôznych oblastiach.

 5. Uveďte názvy aspoň troch slovenských minerálnych vôd. Uveďte ich liečivé účinky.  
Je v blízkosti vášho bydliska prameň minerálnej vody?

 6. Vymenujte druhy vôd podľa použitia.

 7. Vyberte správne tvrdenia o pitnej vode.
a) Získava sa z odpadovej vody.
b) Pitná voda sa dezinfikuje chlórovaním.
c) Na jej čistotu a zdravotnú neškodnosť sa kladú prísne požiadavky.
d) Namiesto pitnej vody môžeme všade použiť úžitkovú vodu.

 8. Prečo sa odpadová voda nesmie vypúšťať priamo do rieky?

 9. Zdôvodnite, prečo nemôžeme piť: 
a) úžitkovú vodu,
b) destilovanú vodu.

10. Uveďte použitie destilovanej vody.

11. Ako by ste pokusom zistili, či je v kadičke destilovaná alebo minerálna voda?

12. Uveďte, ako sa volá oddeľovacia metóda, pomocou ktorej možno získať destilovanú vodu  
z morskej vody.

13. Ku každému obrázku uveďte druh vody podľa výskytu a možnosti použitia.

14. Vysvetlite, prečo v dažďovej vode nie sú rozpustené soli.

3.3 Čistenie vôd

15. Vysvetlite rozdiel medzi čistením odpadových vôd a úpravou pitnej vody.

16. Navrhnite možnosti ako: 
a) možno šetriť vodou v domácnosti,
b) recyklovať vodu v domácnosti.

17. Porovnajte úpravu podzemnej vody na pitnú vodu s čistením odpadových vôd.

A B C
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18. Vyhľadajte informácie o možnosti upraviť vodu z lesného potoka, prameňa na pitnú vodu.

19. Zostavte model vodárenského filtra a overte jeho činnosť.

Pomôcky a chemikálie:
plastová fľaša (2 l), laboratórny stojan s držiakom, filtračný kruh, kadičky, riečny piesok  
a drobné kamienky, laboratórna lyžica, sklená tyčinka, pôda, pitná voda

Postup práce:
1. Plastovú fľašu s uzáverom upravte odrezaním jej spodnej časti. Vrchnú časť použite ako 

oddeľovací lievik.
2. Vo vode dobre umyte riečny piesok a drobné kamienky, ktoré budú slúžiť ako filter. 
3. Do upravenej plastovej fľaše nasypte najskôr najväčšie kamienky, potom stále menšie 

a menšie. Navrch nasypte jemný piesok. 
4. V kadičke dobre premiešajte vodu s pôdou. 
5. Odstráňte uzáver fľaše. Vodu pomaly prelievajte cez pripravený filter.

Pozorovanie:
Opíšte vlastnosti zmesi pred filtráciou a po filtrácii.

Záver:
Porovnajte vlastnosti zmesi pred filtráciou a vlastnosti získaného filtrátu.
Čo spôsobilo zmenu vlastností?
Stretli ste sa s podobným procesom čistenia vôd aj v prírode?



4.1  Čo je vzduch. Význam vzduchu
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Vzduch je zmes plynov, ktorá tvorí plynný obal 
Zeme – atmosféru. Atmosféra sa skladá z nie-
koľkých vrstiev. Vo vrstve najbližie k zemi má 
vzduch najvyššiu hustotu. Atmosféra sa podieľa 
na obehu vody v prírode a udržiavaní vhodnej 
teploty na Zemi. 

V najväčšom množstve sa vo vzduchu nachádza 
dusík. Je jedným zo stavebných prvkov bielkovín.

Vzdušný kyslík je nevyhnutný na dýchanie pre 
väčšinu živých organizmov.

Oxid uhličitý využívajú rastliny v procese foto-
syntézy na tvorbu (syntézu) organických látok 
– glukózy.

Bez vzduchu by nemohol existovať život na 
Zemi.

Destiláciou skvapalneného vzduchu získavame 
jeho jednotlivé zložky. Vzduch je významnou prí-
rodnou surovinou.

Suchý vzduch obsahuje 78 % dusíka, 21 % 
kyslíka a 1 % iných plynných látok, ako je  
argón alebo oxid uhličitý.

1 % iné plynné látky

78 % dusík

21 % kyslík

Dôležitým dejom pre život na Zemi 
je fotosyntéza. Môže prebiehať iba 
v zelených rastlinách, kde pôsobením 
slnečného žiarenia na chlorofyl vzni-
kajú z oxidu uhličitého a vody kyslík 
a cukor (glukóza).

Zelené rastliny, v ktorých fotosyntéza 
prebieha, udržiavajú stále množstvo 
kyslíka vo vzduchu, preto je dôležité, 
aby sme sa o zeleň starali.

Chceme vedieť viac

Chceme vedieť viac

ZAPAMÄTÁME SI

Vzduch je rovnorodá zmes zložená z dusíka, kyslíka a iných plynných látok.

kyslík

Riešime úlohy, bádame a hľadáme súvislosti (strana 48)

Vzduch je zmes plynov – dusíka, kyslíka a iných plynných látok, napr. oxidu uhličitého 
a vodnej pary.

voda

oxid uhličitý

cukor
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Vo vzduchu sa vyskytujú látky, ktoré ho znečisťujú.

4.2  Znečistenie vzduchu

Znečistenie ovzdušia jemnými prachovými 
časticami je v súčasnosti jeden z najväčších 
problémov kvality ovzdušia nielen vo väčšine 
európskych krajín, ale aj u nás. Prachové čas-
tice nepriaznivo vplývajú na zdravie človeka. 
Čim sú menšie, tým sú pre zdravie človeka ne-
bezpečnejšie. Zatiaľ čo väčšie častice môžu 
spôsobovať iba podráždenie horných dýchacích 

Škodlivé látky sa dostávajú do vzduchu z dopravy – výfukové plyny, z energetiky a priemys-
lu – splodiny horenia a priemyselné splodiny (dym, sadze, popolček, škodlivé látky). 
K produkcii škodlivých látok prispievajú aj poľnohospodárstvo a skládky odpadov (najmä plyn-
ná látka metán).

Dôsledky znečistenia vzduchu

Smog je zmes dymu a hmly. Vzniká najmä vo 
veľkých mestách z výfukových plynov, dymu zo 
spaľovania uhlia, z priemyselných podnikov a te-
pelných elektrární. Môže spôsobovať dýchacie 
problémy.

ciest s kašľom, kýchaním a dráždenie očných 
spojiviek, menšie častice sa dostávajú do dol-
ných dýchacích ciest, a až do krvného obehu. 
Spôsobujú alergie až zápalové procesy, vedúce 
k trvalému poškodeniu zdravia.

Riešime úlohy, bádame a hľadáme súvislosti (strana 49)
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Kyslé dažde 
vznikajú rozpúšťaním oxidov síry a dusíka v zráž-
kovej vode. Tieto oxidy sa dostávajú do vzduchu 
najmä pri spaľovaní palív (najmä uhlia a ropy).

Zrážky, ktoré padajú na zem, sú kyslé. Kyslé 
dažde poškodzujú rastliny, ohrozujú živočíchy. 
Kyslé dažde poškodzujú tiež predmety obsahu-
júce uhličitan vápenatý, napr. obklady budov či 
sochy.

ZAPAMÄTÁME SI

Hlavné zdroje znečistenia vzduchu sú prach, výfukové plyny, splodiny horenia 
a priemyselné splodiny.

V dôsledku znečisťovania vzduchu sa tvorí smog, padajú kyslé dažde, dochádza 
k porušovaniu ozónovej vrstvy i globálnemu otepľovaniu.

Skleníkový efekt
V atmosfére sa nachádzajú okrem dusíka a kyslíka aj tzv. skleníkové plyny. Zadržiavajú tepelné 
žiarenie (časť slnečného žiarenia)  v atmosfére, čím sa atmosféra zohrieva. Medzi významné skle-
níkové plyny patrí oxid uhličitý, metán a vodná para.

Porušovanie ozónovej vrstvy
Ozónová vrstva je tvorená vrstvou plynu ozónu. Ozón zabraňuje prenikaniu škodlivého slnečného 
žiarenia na zem (časť škodlivého žiarenia odráža naspäť do vesmíru a časť pohlcuje).

Činnosťou človeka sa dostávajú do atmosféry 
látky, ktoré spôsobujú rozklad ozónu (napr. fre-
óny). Ozónová vrstva sa preto stenčuje. Miesta, 
kde je ozónová vrstva najtenšia, nazývame ozó-
nová diera. Cez porušenú časť ozónovej vrstvy 
preniká na Zem škodlivé žiarenie. Spôsobuje 
choroby zraku a väčší výskyt rakoviny kože.

Činnosťou človeka, napr. spaľovaním uhlia a vý-
robkov ropy, sa množstvo skleníkových plynov, 
najmä oxidu uhličitého, neustále zvyšuje. Prie-
merná teplota atmosféry sa preto zvyšuje, do-
chádza ku globálnemu otepľovaniu.

Zvyšovanie teploty na zemi sa prejavuje hlavne 
v topení ľadovcov. Stúpa hladina vody v moriach 
a oceánoch, množstvo zrážok, mení sa podne-
bie. Tieto zmeny negatívne vplývajú na druhové 
zloženie rastlín a živočíchov.

Riešime úlohy, bádame a hľadáme súvislosti (strana 49)
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Riešime úlohy, bádame a hľadáme súvislosti

4.1 Čo je vzduch. Význam vzduchu

 1. Vyriešte úlohy.
a) Čo je atmosféra?
b) Z ktorých zložiek sa skladá vzduch?
c) Opíšte pomocou obrázka proces  

vzniku kyslíka v zelených rastlinách.

 2. Vzduch je rovnorodá zmes.  
Aká zmes vznikne, keď sa do vzduchu  
dostane dym?

 3. Odhadnite objem vzduchu v svojej triede.

 4. Zdôvodnite, prečo piloti vojenských lietadiel,  
ktoré lietajú vo výške nad 10 km, musia používať  
kyslíkové dýchacie prístroje.

 5. Vodné živočíchy používajú na dýchanie kyslík. Vysvetlite, ako je možné, že v zime je život vo 
vode pod vrstvou ľadu? 

 6. Dusík a kyslík, základné zložky vzduchu, sa z neho priemyselne získavajú nasledovným 
postupom: Najskôr sa vzduch stlačí pod vysokým tlakom, čím sa zohreje na veľmi vysokú 
teplotu. Stlačený vzduch sa potom prudko ochladí, pričom sa skvapalní (kondenzuje). Skva-
palnený vzduch sa potom destiluje. Dusík a kyslík sa získavajú opakovanou destiláciou.
a) Pri rozklade vzduchu na jeho základné zložky ide o fyzikálny alebo chemický dej?  

Zdôvodnite.
b) Prečo možno destiláciou oddeliť zložky vzduchu?
c) Ktorý plyn sa odparí pri zohrievaní ako prvý? Zdôvodnite. (Dusík má teplotu varu −196 °C, 

kyslík −183 °C.)

 7. Kvalita vody závisí od množstva kyslíka, ktorý je 
v nej rozpustený. Ak je voda veľmi znečistená, v nej 
prítomné mikroorganizmy spotrebujú veľké množ-
stvo kyslíka, ktorý potom chýba na dýchanie iných 
organizmov.

 Rozpustnosť kyslíka vo vode ovplyvňuje aj tep-
lota vody, ktorú znázorňuje graf. Zistite, či je väč-
šia pravdepodobnosť, že dôjde k jeho nedostatku 
v zime alebo v lete a svoju odpoveď zdôvodnite.

 8. Zistite, či sa vo vode nachádza rozpustený vzduch.

 Pomôcky: sklený pohár, voda
 Postup práce: Do skleného pohára nalejte vychladenú vodu a pozorujte asi 10 minút.
 Pozorovanie: Čo ste pozorovali na stene pohára?
 Záver: Vysvetlite pozorovanie.

Rozpustnosť kyslíka v 100 g vody
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4.2 Znečistenie vzduchu

 9. Vymenujte najčastejšie zdroje znečistenia vzduchu.

10. Uveďte najzávažnejšie zdroje znečisťovania vzduchu vo vašom okolí.

11. Uveďte dôsledky znečistenia vzduchu.

12. Čo je smog? Ako by bolo možné zabrániť vzniku smogu?

13. Ktoré plyny sú príčinou vzniku kyslých dažďov?

14. Opíšte: 
a) význam ozónovej vrstvy,
b) príčiny ubúdania ozónu, 
c) vplyv ozónovej diery na človeka.

15. Uveďte, ktoré plyny sa nazývajú skleníkové plyny, a čo spôsobujú.

16. V dôsledku skleníkového efektu by mohlo dôjsť k roztopeniu ľa-
dovcov. Odhaduje sa, že roztopením všetkých ľadovcov by hladina 
oceánov stúpla asi o 60 m a zaplavila by rozsiahle územia prímor-
ských štátov. Ktoré činnosti človeka sa na tomto jave podieľajú? 

17. Navrhnite opatrenia, ktoré by mohli pomôcť k zvýšeniu čistoty ovzdušia.

18. Zistite, v ktorých výrobkoch sa v minulosti používali látky poškodzujúce ozónovú vrstvu.

19. Zistite, či sa odlišuje sneh, ktorý sa nachádza na rôznych miestach.

 Pomôcky: nádoba, sneh, pomôcky na filtráciu
 Postup práce:

1. Naberte do nádob sneh (napadaný aspoň 2 – 3 dni), ktorý sa nachádza napríklad na ulici 
pri frekventovanej ceste, na záhrade, na školskom dvore. Vzorky snehu označte a prines-
te do školy.

2. Navrhnite pomôcky na zostavenie filtračnej aparatúry a aparatúru zostavte.
3. Vodu, ktorú ste získali roztopením snehu, prefiltrujete.

 Pozorovanie:
Uveďte sfarbenie snehu a vody vzniknutej jeho roztopením.
Opíšte, čo ste pozorovali na filtračnom papieri po prefiltrovaní vzoriek vody.
Opíšte vzhľad filtrátov.

 Záver: Ako súvisia vaše zistenia so znečistením vzduchu?

20. Zistite, ako pôsobí kyslý dážď na predmety z mramoru.

 Pomôcky: Petriho miska, pipeta, mramor, ocot
 Postup práce:

1. Na Petriho misku položte kúsky mramoru. 
2. Mramor zalejte octom a nechajte pôsobiť.
3. Pozorujte zmeny po jednom a viac dňoch.

 Pozorovanie: Opíšte pozorované zmeny.
 Záver: Vysvetlite pôsobenie kyslých dažďov, ak predpokladáme, že ocot je približne rovnako 

kyslý ako kyslé dažde. 
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ZOPAKUJEME SI

1 POZOROVANIE VLASTNOSTÍ LÁTOK

Chémia skúma látky, ich vlastnosti a ich premeny na iné 
látky. Bez chémie by sme sa nezaobišli.

Vlastnosti látok sú napríklad skupenstvo, sfarbenie, vôňa/zá-
pach, rozpustnosť, horľavosť. 

Vlastnosti látok zisťujeme pozorovaním.

Chemické laboratórium je miestnosť, v ktorej sa nachádzajú 
laboratórne zariadenia a pomôcky. V chemickom laboratóriu mu-
síme dodržiavať laboratórny poriadok. Pracujeme v ňom s che-
mikáliami. Chemikálie sú označené značkami. Na chemikáliách, 
ktoré nie sú škodlivé, sa nenachádza žiadna výstražná značka.

2 CHEMICKY ČISTÉ LÁTKY A ZMESI

Všetky látky sú zložené z častíc. Látky možno rozdeliť (podľa toho, z akých častíc sú zložené) na 
dve skupiny: chemicky čisté látky a zmesi.

Chemicky čisté látky sú zložené 
iba z častíc jedného druhu. Zmesi 
sú zložené z častíc rôznych chemic-
ky čistých látok. Zmes je látka zlože-
ná z dvoch alebo viacerých zložiek. 

Rôznorodé zmesi sú také zmesi, ktorých zložky možno rozlíšiť zrakom (voľným okom alebo pod 
mikroskopom).

Rovnorodé zmesi sú také zmesi, ktorých zložky nemožno rozlíšiť zrakom (voľným okom alebo 
pod mikroskopom).
Roztok je rovnorodá zmes zložená z rozpustenej 
látky a rozpúšťadla.
Roztok, v ktorom je rozpúšťadlom voda, nazývame 
vodný roztok.
Nasýtený roztok je roztok, v ktorom sa pri danej 
teplote už nerozpustí ďalšie množstvo látky.

Usadzovanie je metóda na oddeľovanie zložiek zo zmesí na zákla-
de ich odlišnej hustoty.
Odparovanie je metóda na oddeľovanie zložiek zo zmesí na zákla-
de ich odlišnej schopnosti odparovať sa.
Kryštalizácia je metóda na oddeľovanie zložiek zo zmesí, pri ktorej 
sa využíva schopnosť zložky tvoriť kryštály.
Filtrácia je metóda na oddeľovanie zložiek zo zmesí na základe od-
lišnej veľkosti častíc jednotlivých zložiek.
Destilácia je metóda na oddeľovanie zložiek zo zmesí na základe 
ich odlišných teplôt varu.
S oddeľovaním zložiek zmesí sa stretávame v prírode, v bežnom ži-
vote, využívame ich v laboratóriu a vo výrobe.

chemicky čistá látka zmes
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3 VODA

4 VZDUCH

Vzduch je rovnorodá zmes zložená z dusíka (78 %), kyslíka (21 %) a iných plynných látok (1 %).

Látky znečisťujúce vzduch sú prach, výfukové plyny, splodiny horenia a priemyselné splodiny.

V dôsledku znečisťovania vzduchu sa tvorí smog, padajú kyslé dažde, dochádza k porušova-
niu ozónovej vrstvy i globálnemu otepľovaniu.

Voda je nevyhnutná pre život na Zemi. 
Obsahujú ju živočíchy aj rastliny. Vy-
užívame ju v domácnosti, priemysle, 
energetike, v poľnohospodárstve, aj 
pri športe a rekreácii.

Voda sa v prírode vyskytuje v plyn-
nom, kvapalnom aj tuhom skupen-
stve. Vyparovanie vody a jej opätov-
né skvapalňovanie sú základné deje 
obehu vody v prírode.

Podľa miesta výskytu rozoznáva-
me zrážkovú, povrchovú, podzemnú 
vodu.

Podľa použitia rozoznávame pitnú 
vodu, úžitkovú a odpadovú vodu. Des-
tilovaná voda je druh úžitkovej vody.

Ak voda obsahuje len častice jedného 
druhu (H2O), je chemicky čistou lát-
kou. Destilovanú vodu možno pova-
žovať za chemicky čistú látku. Pitná 
i minerálna voda sú zmesi.

Odpadová voda sa čistí v čistiarňach 
odpadových vôd.
Úprava podzemnej a povrchovej vody 
na pitnú sa robí vo vodárňach.



PREMENY LÁTOK

�	Čím sa líšia fyzikálne  
a chemické deje

�	Čo sú chemické reakcie

�	Rozlíšiť reaktanty a produkty

�	Uskutočniť podľa návodu  
jednoduchý pokus

�	Zaznamenať výsledky pokusu  
a vyvodiť závery

�	Dodržiavať zásady bezpečnej práce  
v laboratóriu

�	Čo je to chemické zlučovanie  
a chemický rozklad

�	Čo je horenie

�	Čo robiť v prípade požiaru  
a ako ho uhasiť

�	Ako sa mení teplo  
pri chemických reakciách

�	Ako zisťujeme rýchlosť  
chemických reakcií

�	Prečo skladujeme potraviny  
v chladničke

�	Čo sú katalyzátory  
a ako sa používajú

Naučíme sa
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5.1  Fyzikálne deje

Už viete, že predmety, veci okolo nás, ktoré nazývame telesá (napr. kniha, pohár), sú zhotovené 
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.

Podobne je to s ďalším telesom – tanierom.

Smútili ste niekedy nad roztápajúcim sa snehuliakom alebo ste pozorovali snehovú vločku, ako vám 
„mizne“ pred očami?

Keď sa topí sneh – voda v tuhom skupenstve, mení sa na vodu v kvapalnom skupenstve a tá sa 
vyparuje. Dochádza k premene jej skupenstva na plynné (vodnú paru). Napriek zmene skupenstva 
zostáva zložená stále z tých istých častíc. Je to teda tá istá látka – voda.

Riešime úlohy, bádame a hľadáme súvislosti (strana 68)

ZAPAMÄTÁME SI

Pri fyzikálnych dejoch sa látky nemenia na iné látky.

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

Rozbitím, prípadne až rozdrve-
ním taniera kladivom na malé 
kúsky ste síce zmenili tvar 
a počet telies, ale látka zostala 
tá istá – porcelán.
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5.2  Chemické deje

Dýchanie je dej nevyhnutný pre život. Pri dý-
chaní telá organizmov (rastlín, živočíchov aj člo-
veka) využívajú kyslík a do prostredia uvoľňujú 
oxid uhličitý a vodu.

ZAPAMÄTÁME SI

Pri chemických dejoch sa látky menia a vznikajú iné látky.

Riešime úlohy, bádame a hľadáme súvislosti (strana 68)

Môžu sa látky meniť na iné látky?

Aby sme vedeli odpovedať na túto otázku, spoločne preskúmame niektoré deje, ktoré prebiehajú 
v prírode či v laboratóriu, naučíme sa, ako môžeme využiť tieto poznatky v praxi.

Už vieme, že niektoré látky sú horľavé. Pozorovali sme horenie liehu a zemného plynu. Lieh sa 
horením spotreboval, zmenil sa na iné látky.

Chceme vedieť viac

Kyslík je bezfarebný plyn, ktorý tvorí 21 % (suchého) vzduchu a je jeho dôležitou 
zložkou. Človek a iné živé organizmy ho potrebujú na dýchanie.

Objavili ho v roku 1774 nezávisle od seba dvaja chemici: C. W. Scheele a J. Priestley.

Podľa A. L. Lavoisiera sa pri horení látky zlučujú s kyslíkom. Lavoisier bol presvedčený, že kyslík 
je zložkou všetkých kyselín a spôsobuje ich kyslosť. Dal mu v roku 1777 názov oxy-gen (pôvodca, 
tvorca kyselín). Neskôr sa zistilo, že kyslosť kyselín spôsobujú katióny vodíka, nie kyslík. Latinský 
názov kyslíka oxygenium aj napriek tomu zostal nezmenený. 

Oxid uhličitý je bezfarebný plyn, ktorý sa vyskytuje v malom množstve vo 
vzduchu. Je nehorľavý a má väčšiu hustotu ako vzduch. Vzniká napr. pri 
dýchaní, kvasení, pri horení látok obsahujúcich uhlík.

Pri fotosyntéze využívajú rastlinné organizmy 
oxid uhličitý a vodu a do prostredia uvoľňujú kys-
lík. Okrem kyslíka vzniká aj cukor (glukóza). Na 
to, aby sa fotosyntéza uskutočnila, je potrebné 
pôsobenie slnečného žiarenia a prítomnosť ze-
leného farbiva – chlorofylu.
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Riešime úlohy, bádame a hľadáme súvislosti (strana 68)

Hľadáme súvislosti, informácie

Všimli sme si, že po vyliatí pa-
rafínu na Petriho misku stuhol 
najskôr na okrajoch a tuhnutie 
pokračovalo smerom do stredu.

Vysvetlite prečo.

5.3  Skúmame fyzikálne deje

Pozorujeme a skúmame 

Skutočne sa počas fyzikálneho deja látky nemenia? Platnosť tohto a iných tvrdení overujeme v prírod-
ných vedách, a teda aj v chémii, skúmaním. Skúmaním overujeme platnosť predpokladov – hypotéz.

Úloha: Skúmajte zmeny skupenstva parafínu.

Pomôcky a chemikálie:
porcelánová miska, laboratórny stojan, filtračný kruh so svorkou, sieťka s keramickou vložkou, 
Petriho miska, kahan, chemické kliešte, laboratórna lyžička, nôž, strúhadlo, zápalky, parafínová 
sviečka

Postup práce:
1. Nastrúhame parafín zo sviečky.
2. Kúsky parafínu nasypeme do porcelánovej misky a zahrievame ju do jeho roztopenia.
3. Roztopený parafín nalejeme na Petriho misku.
4. Do tabuľky doplníme údaje.

Pozorovanie:

Skupenstvo Sfarbenie

Parafínová sviečka

Nastrúhaný parafín pred 
zahrievaním
Parafín hneď po zahrievaní  
v porcelánovej miske
Parafín na Petriho miske  
po dvoch minútach

Strúhaním vznikli tenké stružlinky. Parafín zo sviečky sme rozdelili na menšie časti.
Počas zahrievania sa parafín roztopil.
Roztopený parafín, ktorý sme naliali na Petriho misku, stuhol.

Vysvetlenie:
Počas strúhania sa parafín nezmení na inú látku. Strúhanie je fyzikálny dej.
Počas zahrievania došlo k zmene skupenstva parafínu. Nová látka nevznikla.
Zmena skupenstva – topenie – je fyzikálny dej. 
Po naliatí parafínu na Petriho misku sa zmenilo skupenstvo z kvapalného na tuhé.
Nová látka nevznikla. Zmena skupenstva – tuhnutie – je fyzikálny dej. 
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Pozorujeme a skúmame

Úloha: Skúmajte vlastnosti modrej skalice pri zmene podmienok.

Pomôcky a chemikálie:
roztieračka s roztieradlom, laboratórna lyžička, porcelánový téglik, trojnožka, triangel, kahan,  
Petriho miska, striekačka s vodou, modrá skalica, zápalky

Postup práce:
1. Lyžičku modrej skalice rozotrieme v roztieračke na prášok (A – C).
2. Prášok nasypeme do porcelánového téglika, ktorý postavíme do triangla a zahrievame plame-

ňom kahana dovtedy, kým nedôjde k zmene jeho sfarbenia na bielu (D – E).
3. Po vychladnutí nasypeme vzniknutú bielu látku do Petriho misky a pokvapkáme ju vodou (F).
4. Údaje doplníme do tabuľky.

Pozorovanie: 

Skupenstvo Sfarbenie Vzhľad

Pred drvením

Po rozdrvení

Po zahrievaní

Po pokvapkaní vodou

Riešime úlohy, bádame a hľadáme súvislosti (strana 68)

A

D

B

E

C

F

5.4  Skúmame fyzikálne a chemické deje



57

ČO SÚ CHEMICKÉ REAKCIE

Riešime úlohy, bádame a hľadáme súvislosti (strana 68)

Vysvetlenie:
Rozotrením modrej skalice v roztieračke 
došlo k rozbitiu jej kryštálov. Tento dej nazý-
vame drvenie. Nová látka nevznikla. Je to 
fyzikálny dej.

Počas zahrievania došlo k uvoľneniu častíc 
vody z modrej skalice a k zmene sfarbenia. 
Vznikla nová látka. Je to chemický dej.

Nakvapkaním vody na bielu látku došlo 
k opätovnému naviazaniu vody.
Vznikla nová látka – modrá skalica. Je to 
chemický dej.

Chceme vedieť viac

Hľadáme súvislosti, informácie

Keď zahrievame modrú skalicu v skúmavke, skúmavku vyberieme 
z plameňa a necháme ochladiť. Na vnútorných stenách skúmavky 
pozorujeme kvapky vody (orosenie).

 Ako sa nazýva dej, ktorým vznikla voda na stenách skúmavky?
 Je to fyzikálny alebo chemický dej?

Kryštalické látky majú 
pravidelné usporiadanie 
častíc, ktoré nazývame 
kryštálová štruktúra.

Veľké, modro sfarbené 
kryštály modrej skalice 
možno získať kryštalizá-
ciou z jej roztoku. Pod-
mienkou vzniku veľkých 
kryštálov je pomalé odpa-
rovanie vody (téma 2.6).

Modrá skalica obsahuje v štruktúre naviazanú vodu. Zahriatím jej kryštálov 
sa táto voda uvoľní a vyparí. Vzniká  biela bezvodá látka – síran meďnatý.

Opätovným rozpustením bielej bezvodej látky – síranu meďnatého vo 
vode vzniká modrý roztok, pretože došlo k opätovnému naviazaniu vody 
do kryštálovej štruktúry.

Pri zahrievaní modrej skalice v porcelánovom tégliku  
sme tento dej nepozorovali. Prečo?

Rozdrvením kryštálov modrej skalice vznikla svetlomodrá prášková látka.
Zahrievaním tejto svetlomodrej látky vznikla biela látka.
Po nakvapkaní vody na bielu látku vznikla modrá látka.
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Pozorujeme a skúmame

Úloha: Pozorujte horenie etanolu a deje, ktoré ho sprevádzajú.

Pomôcky a chemikálie:
nehorľavá podložka, porcelánová miska, etanol, zápalky

Postup práce:
1. Porcelánovú misku položíme na nehorľavú podložku a nalejeme do nej trochu etanolu.
2. Pozorujeme, čo sa udeje, keď opatrne priložíme horiacu zápalku k hladine etanolu.
3. Do tabuľky doplníme údaje.

Pozorovanie:

Skupenstvo Sfarbenie plameňa

Etanol naliaty do porcelánovej misky

Etanol po priložení horiacej zápalky 

Etanol sa po priložení horiacej zápalky zapálil. Začal horieť už v okamihu, keď sme sa ešte horia-
cou zápalkou nedotkli jeho hladiny.

Vysvetlenie:
Pary etanolu v zmesi so vzdušným kyslíkom začali horieť. Pri horení sa etanol zmenil na inú látku. 
Z uhlíka (v etanole) a kyslíka (zo vzduchu) vzniká oxid uhličitý.

Riešime úlohy, bádame a hľadáme súvislosti (strana 68)

oxid uhličitýkyslíkuhlík

Vyparovanie etanolu je fyzikálny dej a horenie etanolu je chemický dej.
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5.5  Skúmame chemické deje

Pozorujeme a skúmame

Deje, pri ktorých sa látky menia a vznikajú iné látky, sú chemické deje. Poznaním priebehu chemic-
kých dejov si budete vedieť vysvetliť deje, s ktorými ste sa stretli v bežnom živote.

Úloha: Skúmaním overte premenu horčíka pri horení.

Pomôcky a chemikálie:
kahan, chemické kliešte, nehorľavá podložka (môžeme použiť aj porcelánovú misku), horčíková 
páska, zápalky

Postup práce:
1. Kúsok horčíkovej pásky uchopíme do chemických klieští a vložíme ho nakrátko do plameňa 

kahana (A). 
2. Po vybratí z plameňa držíme kliešte s horiacim horčíkom nad porcelánovou miskou (B, C).
3. Do tabuľky zapíšeme vlastnosti horčíka (D), kyslíka a vzniknutej látky (E).

Pozorovanie:

Skupenstvo Sfarbenie Vzhľad

Horčík

Vzdušný kyslík

Látka, ktorá vznikla horením

Riešime úlohy, bádame a hľadáme súvislosti (strana 68)

A

D E

B C
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Horčík horel oslnivým plameňom.
Po skončení horenia vznikla biela prášková látka.

Vysvetlenie:
Látka, ktorá vznikla horením horčíka, má iné vlastnosti, ako mali pôvodné látky (horčík a vzdušný 
kyslík). Horenie horčíka je chemický dej.

Chceme vedieť viac

Horčík je striebrolesklý, tvrdý a ľahký kov. Jeho latinský názov je odvodený od oblasti v Grécku 
– Magnisia, v ktorej sa už v staroveku 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. 
Používa sa napr. na zvýšenie intenzity plameňa v „bengálskych 
ohňoch“. Horčíkové piliny vytvárajú iskriace efekty, ktoré pripomí-
najú prskavky.

Ak by sme horčík nezahriali, nereagoval by so vzdušným kyslíkom. Látky spolu reagujú, ak dôjde 
k vzájomnému kontaktu ich častíc, ktoré majú dostatočnú energiu. Niektoré chemické reakcie 
prebiehajú len vtedy, ak ich časticiam energiu dodáme – zahrejeme ich (téma 7.3).

Chemické reakcie 

Deje, pri ktorých z určitých látok vznikajú iné chemické látky, nazývame chemické reakcie. 
Hovoríme, že látky (horčík a vzdušný kyslík) spolu reagovali. Nazývame ich reaktanty. Nové 
látky, ktoré chemickou reakciou vznikli, nazývame produkty (oxid horečnatý).

Ako zapisujeme chemické reakcie

Zatiaľ budeme používať zápis chemických reakcií pomocou schémy: 

reaktanty → produkty

Chemickú reakciu, ktorú sme pozorovali, 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, ako sú napríklad kvasenie, fotosynté-
za či dýchanie, prebieha viac chemických reakcií za sebou. 

ZAPAMÄTÁME SI

Deje, pri ktorých sa látky menia a vznikajú iné látky, sú chemické reakcie.
Reaktanty sú látky, ktoré vstupujú do chemickej reakcie, navzájom reagujú.
Produkty sú látky, ktoré vznikajú chemickou reakciou.
Pri chemickej reakcii sa reaktanty menia na produkty.

Priebeh chemických reakcií môžeme zapísať schémou: reaktanty → produkty.

Riešime úlohy, bádame a hľadáme súvislosti (strana 68)
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Pozorujeme a skúmame

Úloha: Skúmajte priebeh reakcie železa s roztokom modrej skalice.

Pomôcky a chemikálie:
kadička, laboratórna lyžička, sklená tyčinka, železný klinec, modrá skalica, voda

Postup práce:
1. Do kadičky nalejeme 50 ml vody, pridáme tretinu lyžičky modrej skalice a miešame do rozpus-

tenia modrej skalice.
2. Do roztoku modrej skalice vložíme železný klinec (A).
3. Pozorujeme zmeny roztoku a zmeny prebiehajúce na klinci.
4. Kadičku s klincom si odložíme. Pozorujte zmeny aj na konci vyučovacej hodiny (B) a na ďalšej 

hodine chémie (C).

Pozorovanie:

Na začiatku Po 15 minútach Po dlhšom čase

Sfarbenie roztoku

Vzhľad klinca

Roztok menil sfarbenie z modrého, cez zelené až na žltohnedé.
Železný klinec sa postupne pokrýval vrstvou červenohnedej látky.

Vysvetlenie:
Po vložení železa do roztoku modrej skalice sme pozorovali zmenu sfarbenia roztoku a vylúčenie 
červenohnedej medi na povrchu klinca. Vznikli nové látky s odlišnými vlastnosťami. Ide o che-
mický dej – chemickú reakciu.

Riešime úlohy, bádame a hľadáme súvislosti (strana 68)
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5.6  Zákon zachovania hmotnosti pri chemických reakciách

Pozorujeme a skúmame

Úloha: Zistite hmotnosť reaktantov a produktov reakcie roztoku modrej skalice s roztokom sódy 
(uhličitanu sodného).

Pomôcky a chemikálie:
väčšia kadička, malá kadička, odmerný valec, dvojramenné váhy so závažiami, roztok modrej 
skalice (5 %), roztok sódy (5 %)

Postup práce:
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.

Skupenstvo Sfarbenie

Roztok modrej skalice

Roztok sódy

Vzniknuté produkty

Pozorovanie:
Po zliatí roztokov vznikla okamžite modrá tuhá látka (zrazenina). Tuhá látka klesla ku dnu a nad 
ňou bol bezfarebný roztok. Rovnováha na váhach sa neporušila. Hmotnosť sa nezmenila.

Vysvetlenie:
Hmotnosť látok vstupujúcich do chemickej reakcie (reaktantov) sa rovná hmotnosti látok, ktoré 
chemickou reakciou vzniknú (produktov).

Riešime úlohy, bádame a hľadáme súvislosti (strana 69)

Zákon zachovania hmotnosti pri chemických reakciách uviedol 
ako prvý v roku 1748 Michail Vasilievič Lomonosov a nezávisle od 
neho v roku 1774 aj Antoine Laurent Lavoisier.

Zadefinovanie zákona zachovania hmotnosti pri chemických reak-
ciách umožnili mnohé experimenty a dôsledný zápis ich priebehu.

Objavili ho v čase, keď ešte nepoznali časticové zloženie látok. 
Súčasné poznatky sú s ním v súlade. Michail Vasilievič Lomonosov
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Chceme vedieť viac

Filtráciou a následným vysušením produktu nášho skúmania získame modrozele-
nú kryštalickú látku. Je tiež súčasťou vrstvičky zelenej farby na povrchu objektov 
obsahujúcich meď (strechy, sochy). Vzniká reakciou medi s oxidom uhličitým, vo-
dou a vzdušným kyslíkom.

Hľadáme súvislosti, informácie

Sóda je biela tuhá látka, ktorej chemický názov je uhličitan sodný. Používa sa napríklad na zmäkčo-
vanie vody na pranie, lebo v mäkkej vode sa lepšie odstraňujú nečistoty.

 Vyhľadajte informácie o:
– tvrdosti vody a zistite, aká voda je vo vašej oblasti, 
– rôznych možnostiach zmäkčovania vody. Ktorý z nich používate vy?

Do kadičky so zriedeným roztokom kyseliny chlorovodíkovej sme vložili lastúru. Priebeh reakcie 
vidíme na obrázkoch.

Myslíte si, že hmotnosť reaktantov sa rovná hmotnosti produktov aj pri tomto pokuse? Zdôvodnite.

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

Pri chemických reakciách platí zákon zachovania hmotnosti.

ZAPAMÄTÁME SI

Hmotnosť všetkých reaktantov sa rovná hmotnosti všetkých produktov.

Riešime úlohy, bádame a hľadáme súvislosti (strana 69)
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5.7  Chemické zlučovanie

Pozorujeme a skúmame

Úloha: Skúmajte chemické zlučovanie síry so železom.

Pomôcky a chemikálie:
roztieračka s roztieradlom, skúmavka, držiak na skúmavku, laboratórna lyžička, kahan, magnet, 
Petriho miska, prášková síra, práškové železo, laboratórne váhy, navažovačka, zápalky, kladivo, 
papier

Postup práce:
1. Skúmame vlastnosti síry a železa. Pozorovania zapíšeme do tabuľky.
2. Odvážime 3,2 g síry a 5,6 g železa. 
3. Síru a železo premiešame a rozotrieme v roztieračke. Získanú zmes rozdelíme na dve časti.
4. Prvú časť zmesi vysypeme do Petriho misky a odložíme na porovnanie (A).
5. Druhú časť zmesi vsypeme do skúmavky a zahrievame. Keď sa zmes na jednom mieste  

rozžeraví, kahan odložíme a pozorujeme priebeh reakcie (B, C).
6. Látku v skúmavke necháme po skončení reakcie vychladnúť. Skúmavku obalíme papierom 

a produkt z nej získame rozbitím skúmavky kladivom.
7. Porovnáme vlastnosti zmesi síry so železom a vlastnosti látky, ktorá vznikla po zahriatí. 

B CA

Pozorovanie:

Skupenstvo Sfarbenie Vzhľad Magnetické
vlastnosti (áno/nie)

Síra

Železo

Zmes po premiešaní

Produkt získaný  
zahriatím

Síra a železo spolu reagovali po zahriatí. Keď sa zmes rozžeravila, reakcia prebiehala ďalej aj 
bez zahrievania.

Riešime úlohy, bádame a hľadáme súvislosti (strana 69)
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Vzniknutú látku sme získali rozbitím skúmavky. Túto látku magnet nepriťahuje (D).
Z prvej časti zmesi (A) priťahuje magnet práškové železo (E).

Vysvetlenie:
Zahriatím síry a železa vznikla nová látka, ktorá má iné vlastnosti, ako mali pôvodné látky.  
Prebehol teda chemický dej. Pri uvedenej chemickej reakcii vznikol z dvoch reaktantov jeden 
produkt.

ZAPAMÄTÁME SI

Chemické zlučovanie je chemická reakcia, pri ktorej vzniká z dvoch alebo viacerých 
reaktantov jeden zložitejší produkt.

R1 R2 P
produkt

produktreaktantreaktant

reaktanty
+

+

+ ... g

g

Chceme vedieť viac

Síra je žltá tuhá látka. Podľa gréckeho básnika Homéra ju pohanskí kňa-
zi spaľovali pri náboženských obradoch. Bola aj súčasťou „gréckeho ohňa“, 
ktorý vrhali Turci na ruských vojakov pri obliehaní Carihradu.

Síra je základnou surovinou pri výrobe kyseliny sírovej. Používa sa aj pri vý-
robe gumy, je súčasťou liekov proti kožným ochoreniam a pod. Horením síry 
vzniká jedovatá zlúčenina – oxid siričitý, ktorý má dezinfekčné účinky. Túto vlastnosť využívajú 
vinári na ochranu sudov a pivníc proti plesniam. Síru obsahujú aj prípravky na ničenie rastlinných 
škodcov.

Železo je lesklý kov, ktorý má magnetické vlastnosti. Ľudia 
ho poznali už v praveku. Je najpoužívanejším kovom sú-
časnosti. Lesk železa sa však na vzduchu postupne stráca 
–  hrdzavenie. Ide o chemické zlučovanie, reakciu železa 
s kyslíkom zo vzduchu a s vodou. Táto reakcia spôsobuje 
veľké škody na železných predmetoch.

E

Riešime úlohy, bádame a hľadáme súvislosti (strana 69)

Chemickú reakciu, pri ktorej vznikne z dvoch reaktantov jeden produkt, nazývame chemické 
zlučovanie.

D
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5.8  Chemický rozklad

Pozorujeme a skúmame

Úloha: Skúmajte chemický rozklad hypermangánu vplyvom tepla.

Pomôcky a chemikálie:
laboratórna lyžička, kahan, skúmavka, držiak na skúmavku, drevená špajdľa, hypermangán, Pet-
riho miska, zápalky

Postup práce:
1. Do skúmavky nasypeme polovicu lyžičky hypermangánu a skúmavku zahrievame (A).
2. Súčasne zapálime špajdľu, necháme ju rozžeraviť a sfúkneme plameň (B). Tlejúcu špajdľu 

vložíme do skúmavky (C).
3. Skúmavku zahrievame a opakujeme vkladanie špajdle dovtedy, pokiaľ sa hypermangán 

úplne nerozloží. Zistíme to tak, že špajdľa sa už nerozhorí. Skúmavku ešte zahrievame asi  
1 minútu a pozorujeme.

4. Po ochladnutí skúmavky vysypeme vzniknutú látku do Petriho misky a porovnáme jej sfar-
benie a vzhľad so sfarbením a vzhľadom hypermangánu. 

Pozorovanie:

Sfarbenie Vzhľad Správanie  
pri zahrievaní

Hypermangán

Tuhá látka vzniknutá 
zahrievaním

Počas zahrievania kryštáliky hypermangánu praskali a v skúmavke vznikala biela hmla.
Tlejúca špajdľa sa po vložení do skúmavky rozhorela.
Špajdľu sme sfúkli, opakovane sme ju vkladali do skúmavky a pozorovali jej rozhorenie. Keď sa 
už nerozhorela, zahrievali sme skúmavku ešte asi 1 minútu. Potom sme zahrievanie skončili.

A B C

Riešime úlohy, bádame a hľadáme súvislosti (strana 69)
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Vysvetlenie:
V skúmavke prebiehala chemická reakcia – rozklad hypermangánu. Kyslík, ktorý vznikol jeho 
rozkladom, spôsobil rozhorenie tlejúcej špajdle.
Špajdľa sa opakovane rozhorela dovtedy, kým sa uvoľňoval kyslík. Keď sa hypermangán rozložil 
úplne, kyslík nevznikal a špajdľa sa nerozhorela. Kyslík bol jedným z produktov rozkladu hyper-
mangánu.
Látka, ktorá zostala v skúmavke na konci reakcie, sa sfarbením aj vzhľadom odlišuje od reaktantu 
hypermangánu. Vznikla nová látka – druhý produkt reakcie.

ZAPAMÄTÁME SI

Chemický rozklad je chemická reakcia, pri ktorej z jedného zložitejšieho reaktantu 
vznikajú dva alebo viaceré jednoduchšie produkty.

R1 P1 P2

produktprodukt

produkty

reaktant

reaktant
+

+

+ ...g

g

Chceme vedieť viac

Kyslík môžeme v laboratóriu pripraviť tiež rozkladom peroxidu vodíka. Okrem kyslíka vzniká jeho 
rozkladom druhý produkt – voda.

Významnou reakciou je chemický rozklad vápenca. Vápenec sa zahrievaním rozkladá na pále-
né vápno a oxid uhličitý (téma 6.3). Pálené vápno sa používa napr. v stavebníctve.

Hypermangán je tuhá látka, ktorá tvorí tmavofialové kryštály.  
Používa sa v lekárstve na dezinfekciu pri ochoreniach kože.

Riešime úlohy, bádame a hľadáme súvislosti (strana 69)

Chemickou reakciou vzniklo z jedného reaktantu viac produktov. Takúto chemickú reakciu 
nazývame chemický rozklad.
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Riešime úlohy, bádame a hľadáme súvislosti

5.1 – 5.5  Fyzikálne deje a chemické deje

 1. Vyberte jedno zo slov označených šikmým písmom tak, aby bolo tvrdenie správne.
a) Fyzikálne deje sú deje, pri ktorých sa látky menia/nemenia na iné látky.
b) Zmeny skupenstiev sú fyzikálne/chemické deje.
c) Dýchanie a fotosyntéza sú fyzikálne/chemické deje.

 2. Roztrieďte deje na fyzikálne a chemické deje. Svoje tvrdenie zdôvodnite.
a) strihanie papiera
b) varenie jedla
c) horenie dreva
d) usadzovanie nečistôt v čistiarni odpadových vôd
e) hnitie jablka
f) destilácia etanolu

 3. Opíšte, akým spôsobom by ste získali z roztoku kryštály cukru. Využili by ste pri tom fyzikálny 
alebo chemický dej?

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

 5. Zistite, ako odstránime vodný kameň.

 Pomôcky a chemikálie: 
 vodným kameňom znečistená varná kanvica (pohár/kadička/porcelánová miska), ocot, voda

 Postup práce:
Ocot zrieďte vodou v pomere 2 : 1 (2 diely octu a 1 diel vody) a nalejte ho do znečistenej 
varnej kanvice.

Pozorovanie:
Čo ste pozorovali pri naliatí zmesi vody a octu do varnej kanvice?

Záver:
Odstránenie vodného kameňa z kanvice je fyzikálny alebo chemický dej?

Doplňujúca úloha:
Navrhnite spôsob, akým možno vodný kameň odstrániť rýchlejšie.

A B C
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 6. Uveďte aspoň tri deje v domácnosti, ktoré nie sú chemickými dejmi.

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

 8. Vysvetlite rozdiel medzi fyzikálnym a chemickým dejom.

 9. Na miske pod kvetináčom sa utvorila usadenina. Pomocou obrázkov popíšte postup jej od-
stránenia. Ide o fyzikálny alebo chemický dej? 

10. Pozorujte horenie parafínovej sviečky. Sú prebiehajúce deje fyzikálne alebo chemické?
 Svoje tvrdenie zdôvodnite.

11.  Vyberte dej, ktorý medzi ostatné nepatrí. Svoj výber zdôvodnite.
a) horenie uhlia, hrdzavenie železa, rozklad vápenca, vyparovanie vody
b) kryštalizácia, fotosyntéza, topenie parafínu, usadzovanie nečistôt
c) pečenie koláča, varenie mäsa, vznik karamelu, vznik námrazy
d) prášenie kobercov, vysávanie, odstraňovanie škvŕn, rezanie skla

5.6 Zákon zachovania hmotnosti pri chemických reakciách
5.7 Chemické zlučovanie 5.8 Chemický rozklad

12. Odpovedzte na otázky.
a) Čo sú chemické reakcie?
b) Ako sa nazývajú látky, ktoré vstupujú do chemickej reakcie?
c) Ako sa nazýva zákon, ktorý platí pri chemických reakciách?  

Uveďte jeho znenie a vysvetlite na príklade.

13. Z uvedených možností vyberte chemické reakcie. Svoj výber zdôvodnite.
a) horenie benzínu
b) hrdzavenie železa
c) usadzovanie piesku
d) sušenie bielizne

14. Reakcia horčíka so vzdušným kyslíkom, ktorú ste pozorovali (s. 59), je chemické zlučovanie 
alebo chemický rozklad? Svoju odpoveď zdôvodnite a reakciu zapíšte pomocou schémy. 

15. Použitím internetu alebo literatúry vyriešte nasledujúce úlohy o sóde bikarbóne.
a) Sóda bikarbóna je biela tuhá látka. Uveďte jej chemický názov a zistite, na čo sa  používa.
b) Pri pečení pridávame do cesta kypriaci prášok. Jeho pôsobením cesto zväčší svoj  

objem, stáva sa ľahkým, vláčnym a čo je najdôležitejšie – chutným. Pri pečení dochádza 
k tepelnému rozkladu sódy bikarbóny. „Zdvihnutie cesta“ spôsobuje jeden z produktov 
rozkladu. Uveďte jeho názov a skupenstvo.

c) Prezrite si etikety kypriacich práškov a zistite, ktoré zložky obsahujú.

A DB C
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6.1  Horenie ako chemická reakcia

V slovanskej kultúre je známy zvyk spojený s posvätnosťou ohňa – jánske ohne. Na oslavu letného 
slnovratu sa rozkladali štyri vatry na všetky svetové strany. Ten, koho oheň nepopálil pri preskakova-
ní, bol duchovne čistý. Starí Slovania využívali oheň na liečenie, veštenie a čarovanie.

Podmienky horenia
Na horenie musia byť splnené tri podmienky:

1. Prítomnosť horľavej látky

Horľavá látka je látka, ktorá 
reaguje s kyslíkom, pričom 
vzniká plameň. 

Plameň je stĺpec horiacich, 
väčšinou plynných látok.

2. Prítomnosť kyslíka

Látka horí vtedy, ak má k nej prístup kyslík. Zvy-
čajne je to kyslík zo vzduchu.
Kyslík reaguje s horľavými látkami, pričom vzni-
ká svetlo a teplo. 

Chceme vedieť viac

Veľmi nebezpečné sú horľavé plyny, ktoré vy-
tvárajú so vzduchom výbušné plynné zmesi, 
napríklad vodík, metán, acetylén.

Existujú aj horľaviny, ktoré sa vznietia so 
vzdušným kyslíkom už pri nízkych teplotách 
– napr. biely fosfor.

Horľaviny musia byť  
výrazne označené.

Riešime úlohy, bádame a hľadáme súvislosti (strana 78)

Horľavé látky sa horením menia na nové látky.  
Horenie je chemická reakcia.

Téma ohňa nechýba ani v ľudových rozprávkach, povestiach a pies-
ňach. Napríklad v rozprávke O dvanástich mesiačikoch sedia dva-
násti mesiačikovia okolo vatry a pozerajú do ohňa.

Horľavosť je významná vlastnosť látok. Naučili sme sa, že etanol 
a zemný plyn sú horľaviny. Skúmali sme deje sprevádzajúce hore-
nie etanolu a horčíka. Zistili sme, že reaktantom horenia je horľa-
vá látka etanol (horčík), druhým reaktantom je vzdušný kyslík. Ich 
horením vzniká oxid uhličitý (oxid horečnatý). Oxid uhličitý a oxid 
horečnatý sú nové látky, produkty chemickej reakcie.

Na začiatku horenia sme dodali reaktantom energiu vo forme tepla. 
Horľavá látka začne horieť, teda reagovať so vzdušným kyslíkom, ak 
sa zahreje na určitú teplotu. Táto teplota sa nazýva zápalná teplota. 
Ďalej však už reakcia prebieha samovoľne za uvoľňovania tepla.
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3. Zahriatie látky na zápalnú teplotu

Zápalná teplota je teplota, pri ktorej sa 
látka zapáli. Pri jej dosiahnutí sa látka 
môže rozkladať na plynné produkty 
alebo vyparovať.

Zápalnú teplotu možno dosiahnuť 
napríklad plameňom, iskrou, teplom 
vzniknutým pri chemickej reakcii alebo 
pri trení. Čím je zápalná teplota nižšia, 
tým je látka nebezpečnejšia z hľadis-
ka vzniku požiaru. Takými látkami sú 
benzín, etanol a iné horľavé kvapaliny. 

Horľavé látky možno skladovať iba 
v malých množstvách a v  dobre uzav-
retých nádobách. Miestnosti, kde sa 
skladujú, musia byť uzavreté a dobre 
vetrané.

V blízkosti horľavín sa nesmie pra-
covať s otvoreným ohňom. Napríklad 
na benzínových čerpacích staniciach 
je prísny zákaz fajčenia. Na mieste 
uskladnenia horľavín musí byť vždy 
umiestnený hasiaci prístroj.

ZAPAMÄTÁME SI

Horenie je chemická reakcia, pri ktorej sa uvoľňuje svetlo a teplo. Pri horení sa látky 
zlučujú so vzdušným kyslíkom.

Hľadáme súvislosti, informácie

Spôsob prípravy jedla nad otvoreným ohňom 
je starý ako ľudstvo samo. Vďaka tomu, že ide 
o jeho jednoduchú a hlavne rýchlu úpravu, pre-
žila celé storočia. V poslednom období sa stalo 
grilovanie súčasťou moderného životného štýlu.

Základom správneho grilovania je rých-
le a prudké opečenie jedla, aby sa vytvorila 
na jeho povrchu kôrka. Kôrka zabráni strate 
vody, ugrilované jedlo bude šťavnaté.

Horľavá látka Zápalná teplota [°C]

Hlavička zápalky  60

Benzín 220

Suché drevo 250 – 300

Etanol 425

Papier 440

Uhlie 600 – 900 

Zemný plyn 650

Koks 650 – 750

Pred samotným grilovaním teda musíme rozohriať gril na správnu teplotu. Jednu z pomôcok, ktorá 
urýchli rozohriatie grilu na vysokú teplotu, vidíte na obrázku.

Viete, čo to je a na akom princípe táto pomôcka funguje? Zistite, kde inde sa v minulosti alebo
súčasnosti táto pomôcka využívala, prípadne využíva.

Riešime úlohy, bádame a hľadáme súvislosti (strana 78)
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Skúmanie podmienok horenia 

Pozorujeme a skúmame

Úloha: Skúmaním overte podmienky horenia.

Pomôcky a chemikálie: 
digestor, porcelánová miska, laboratórna lyžička, 2 pipety, nehorľavá podložka (môžeme použiť 
aj kovovú sieťku s keramickou vložkou), hypermangán, kyselina sírová (koncentrovaná), etanol

Postup práce:
1. Lyžičku hypermangánu premiešame v porcelánovej miske s niekoľkými kvapkami kyseliny 

sírovej (A).
2. Opatrne pipetou pridáme 3 – 5 kvapiek etanolu a pozorujeme (B, C).

Pozorovanie:
Zmes hypermangánu a kyseliny sírovej sa pridaním etanolu zapálila a prudko zhorela.

Vysvetlenie:
Reaktantmi boli hypermangán, kyselina sírová a etanol. Pri reakcii sa uvoľnilo také množstvo 
tepla, že sa etanol vznietil a reaktantom sa stal aj vzdušný kyslík. 

Chceme vedieť viac

Ak navlhčíme papier roztokom etanolu, ktorý pripravíme zmiešaním s vodou v pomere 1 : 1,  
zapálime a uhasíme, papier možno opätovne použiť. Prečo nezhorel?

Tuhé a kvapalné látky so vzduchom nehoria, iba plyny a pary. Pri horení etanolu plameň spôsobuje 
postupné odparovanie vody z povrchu papiera. Odparovaním vody sa papier ochladzuje, podobne 
ako my pri potení. 

Riešime úlohy, bádame a hľadáme súvislosti (strana 78)

A CB

Horľaviny môžu začať horieť, ak sa nachádzajú v blízkosti látok, ktorých reakciou sa uvoľní 
väčšie množstvo tepla.  
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6.2  Požiar a jeho hasenie
Požiar je každé nežiaduce horenie, pri ktorom sú osoby, zvieratá, majetok alebo životné prostredie 
priamo ohrozené. Pri požiari môže dôjsť k zraneniu osôb, zvierat, prípadne k ich usmrteniu alebo 
vznikajú materiálne škody. 

Riešime úlohy, bádame a hľadáme súvislosti (strana 78)

Čo treba robiť v prípade požiaru?
Nepodľahnúť panike, zachovať pokoj! Hlásiť požiar dospe-
lej osobe. V prípade, že je požiar veľký a jeho hasenie ne-
zvládneme vlastnými silami:
� Ihneď zavoláme na integrovaný záchranný systém (IZS) 

alebo hasičov.
� Čo najskôr opustíme horiaci priestor, opustíme budo-

vu. Nesmieme sa schovávať v miestnosti, odkiaľ nie je 
východ von. Jedovatý dym sa po krátkom čase rozšíri 
všade. 

� Ak sa nachádzame v horiacej budove, z ktorej nemôže-
me uniknúť: nikdy neotvárame dvere, ak sú kľučky horú-
ce (na druhej strane dverí je otvorený oheň) a v žiadnom 
prípade nepoužívame výťah. Otvoríme okno a upozor-
ňujeme na svoju prítomnosť volaním: Horí! alebo  Pomoc! 
a mávaním dostatočne veľkým kusom bielej látky (aby 
nás ľahšie našli). 

Na čo treba pri požiari tiež myslieť?
� Kde je ohnisko požiaru – kde a čo horí.
� Ktorým smerom a na čo sa môže oheň rozšíriť.
� Aký veľký je požiar a či ho dokážeme uhasiť prostried-

kami, ktoré máme k dispozícii – hasiace prístroje, voda, 
lopata, piesok a pod.

� Či sa v ohrozenom priestore nachádzajú ďalšie osoby. 

112
Hľadáme súvislosti, informácie

Integrovaný záchranný systém zjed-
nocuje všetky záchranné zložky. 
Operátor na základe nášho telefo-
nátu vyhodnotí situáciu a rozhodne, 
ktoré záchranné zložky na miesto 
nehody pošle.

Zistite, ktoré zložky IZS integruje.
Čo sa nás bude pýtať operátor? 
Kedy ide o zneužitie?

Chceme vedieť viac

Akú sú hlavné príčiny vzniku požiarov?
• Zakladanie ohnísk v blízkosti lesa alebo priamo v lese.
• Vypaľovanie suchej trávy na jar.
• Hry detí so zápalkami doma, v pivniciach, v lese,  

v stohoch slamy alebo sena.
• Fajčenie v priestoroch, kde sa vyskytujú horľaviny.
• Poruchy na elektrických zariadeniach.
• Porušovanie zásad bezpečnosti pri práci a nedbalosť  

vo výrobných prevádzkach s veľkou prašnosťou,  
prípadne v takých prevádzkach, kde je veľa odpadov  
z dreva, papiera, textilu a iných horľavých látok.

• Úder blesku alebo elektrický výboj, napr. pri plastoch.
• Ukladanie horľavých látok v blízkosti komínov, vykurovacích telies alebo sušenie na nich.
• Žiaľ, niekedy aj úmyselné zapálenie.

Požiar však tak či onak spôsobí väčšinou človek.
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ZAPAMÄTÁME SI

Požiar je nežiaduce horenie. Pri jeho hasení treba odstrániť aspoň jednu z podmienok 
horenia: odstrániť horľavú látku, zabrániť prístupu vzdušného kyslíka alebo ochladiť 
horľavú látku pod zápalnú teplotu. V prípade, že je požiar veľký, zavoláme na integrovaný 
záchranný systém.

Riešime úlohy, bádame a hľadáme súvislosti (strana 78)

Ako hasiť požiar?
Pri hasení požiaru treba odstrániť aspoň jednu z troch podmienok, ktoré umožňujú horenie:

1. Odstránenie horľavej látky
Tento spôsob sa využíva najmä pri rozsiahlych lesných požia-
roch. Vyrúbaním ešte nehoriacich stromov pri lesnom požiari 
sa zabráni ďalšiemu šíreniu ohňa.

2. Zabránenie prístupu vzdušného kyslíka
Povrch horiacej látky zasypeme pieskom, hlinou, prikryjeme 
dekou. Aj poliatie vodou zabraňuje prístupu vzdušného kyslíka. 

Možno použiť rôzne typy hasiacich prístrojov, napr. snehový. 
Sneh je tvorený tuhým oxidom uhličitým. Oxid uhličitý vytvorí 
nad ohniskom vrstvu, ktorá bráni prístupu vzdušného kyslíka.

3. Ochladenie látky pod zápalnú teplotu
Tuhý oxid uhličitý má veľmi nízku teplotu (približne −70 °C), 
ochladzuje horiacu látku.
Horiacu látku ochladzuje pod zápalnú teplotu aj najbežnejšie 
používaný hasiaci prostriedok – voda. 

Voda sa nesmie použiť na hasenie zariadení pod elektrickým 
napätím, pretože vedie elektrický prúd a tým by bol ohrozený 
život hasičov.
Vodou sa nesmie hasiť ani horiaci benzín, nafta, oleje a náte-
rové látky. Všetky tieto látky majú menšiu hustotu ako voda, 
a keďže sú pri horení horúce, pri poliatí vodou by došlo k ich 
prudkému prskaniu. 

Chceme vedieť viac

Hľadáme súvislosti, informácie

Aký je priebeh požiaru?
Prvá fáza je časom od vzniku požiaru do začiatku intenzívneho horenia. V tejto fáze je najväčšia 
šanca uhasiť požiar. Trvá od 3 do 10 min, preto je dôležité rýchle nahlásenie požiaru.
Druhá fáza je od začiatku intenzívneho horenia až do okamihu, keď požiar zachváti všetky horľavé 
materiály. Požiar je v maximálnej intenzite, jeho hasenie je veľmi náročné.

Požiare môžu ohroziť naše zdravie, životné prostredie. Spôsobujú hospodárske škody.
Zistite, akým spôsobom môžu poškodiť požiare ropných vrtov, lesov alebo skládok odpadov 

životné prostredie.
Vyhľadajte informácie o poškodení zdravia ľudí v dôsledku požiarov. 
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Hasiace látky a hasiace prístroje

Najbežnejšími hasiacimi látkami sú voda a piesok.
Voda sa používa na hasenie väčšiny typov požiarov, kde postačuje chladenie 
horiacej látky. Vodou sa hasia horiace tuhé látky, ktoré s vodou nereagujú, nao-
pak, nesmú sa ňou hasiť elektrické zariadenia pod napätím, olej, benzín.

Piesok, rovnako ako voda, je nehorľavý, dobre dostupný materiál. Piesok zabraňuje prístupu kys-
líka k horiacej látke. Používame ho pri menších požiaroch, kde nemožno použiť vodu, napr. horiaci 
benzín. Nemožno ním však hasiť elektroniku a jemnú mechaniku.

Okrem vody a piesku sa využívajú na hasenie rôzne druhy hasiacich prístrojov. Pomocou tabuľky sa 
oboznámte, čo môžeme, resp. nemôžeme hasiť jednotlivými druhmi hasiacich prístrojov.

Druh hasiaceho prístroja,  
hasiacej látky Čo možno hasiť Čo sa nesmie hasiť

Snehový hasiaci prístroj
– oxid uhličitý

tuhé, kvapalné a plynné látky,
elektrické zariadenia pod napätím práškové látky

Penový hasiaci prístroj
– oxid uhličitý, voda tuhé a kvapalné látky elektrické zariadenia  

pod napätím
Práškový hasiaci prístroj
– napr. oxid hlinitý

tuhé, kvapalné a plynné látky,  
elektrické zariadenia pod napätím

jemnú mechaniku, elektroniku,
práškové látky

Pozorujeme a skúmame

Úloha: Pripravte model penového hasiaceho prístroja.

Pomôcky a chemikálie: 
odsávacia banka s dobre tesniacou zátkou, skúmavka, odmerný valec, saponát, sóda bikarbóna 
(nasýtený roztok), kyselina sírová (zriedená 1 : 3)

Postup práce:
1. Do odsávacej banky nalejeme asi do tretiny objemu nasýtený roztok sódy bikarbóny.
2. Pridáme asi 5 ml saponátu.
3. Do banky vložíme skúmavku, do ktorej sme naliali asi 15 ml roztoku kyseliny sírovej.
4. Banku uzavrieme zátkou a nakloníme tak, aby sa oba roztoky premiešali.

Pozorovanie:
Po zmiešaní roztokov v banke a v skúmavke sme pozorovali vznik peny, ktorá vystrekovala boč-
ným otvorom banky.

Vysvetlenie:
Spenený obsah banky vytlačil bočným otvorom plyn, ktorý vznikol chemickou reakciou sódy bi-
karbóny a kyseliny sírovej. Týmto plynom bol oxid uhličitý.

Riešime úlohy, bádame a hľadáme súvislosti (strana 78)
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6.3  Exotermické a endotermické reakcie

Už vieme, že horenie je chemická reakcia sprevádzaná 
uvoľňovaním tepla a svetla. Horľavá látka začne horieť 
len vtedy, ak sa zahreje na zápalnú teplotu – reaktan-
tom na začiatku dodáme energiu vo forme tepla. Je však 
priebeh všetkých reakcií, pri ktorých sa teplo uvoľní, 
 rovnaký?

Pozorujeme a skúmame

Úloha: Skúmajte priebeh chemickej reakcie draslíka s vodou.

Pomôcky a chemikálie:
digestor (prípadne ochranný kryt), sklená nádoba, pinzeta, nôž,  
draslík, voda

Postup práce: 
1. Do tretiny objemu sklenej nádoby nalejeme vodu. Pracujeme v digestore alebo postavíme 

pred nádobu ochranný kryt z plexiskla.
2. Opatrne pomocou pinzety vhodíme do vody v nádobe malý kúsok draslíka (A) a pozorujeme.

Pozorovanie:
Po vhodení draslíka do vody prebiehala búrlivá reakcia. Draslík sa pohyboval po hladine, zapálil 
sa a zhorel fialovým plameňom (B, C).

Vysvetlenie: 
Reaktanty – draslík a voda zreagovali už pri ich vzájomnom kontakte. Vznikol vodík, ktorý sa pô-
sobením uvoľneného veľkého množstva tepla samovoľne zapálil a prudko horel. 

Chemické reakcie, pri ktorých sa teplo uvoľňuje, nazývame exotermické reakcie.

Riešime úlohy, bádame a hľadáme súvislosti (strana 78)

A CB

Je veľa reakcií, ktoré prebiehajú len vtedy, ak reaktantom na začiatku dodáme energiu (vo forme 
tepla). Poznáme ich z bežného života – horenie zemného plynu, uhlia alebo dreva. Potrebnú ener-
giu na začiatku dodáme napr. horiacou zápalkou. Ďalej už tieto reakcie prebiehajú samovoľne za 
uvoľňovania tepla.
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Veľa chemických reakcií prebieha len pri neustálom dodávaní tepla. Pri vysokých teplotách sa usku-
točňuje napríklad výroba železa – najvýznamnejšieho kovu. Železo sa vyrába tavením železnej 
rudy s vápencom, koksom a ďalšími prísadami vo vysokej peci.

ZAPAMÄTÁME SI

Exotermické reakcie sú chemické reakcie, pri ktorých sa uvoľňuje teplo.
Endotermické reakcie sú chemické reakcie, pri ktorých sa teplo spotrebúva.

Hľadáme súvislosti, informácie

Vápenec je minerál, ktorý tvorí veľkú časť 
zemského povrchu. Je zložený prevažne z uh-
ličitanu vápenatého. Môže obsahovať prímesi 
a zlomky skamenelín.

Zistite významné lokality s výskytom 
vápenca a odtlačkov skamenelín.

Chceme vedieť viac

Železná ruda je spoločný názov pre minerály, 
z ktorých sa vyrába železo hutníckymi metóda-
mi (magnetit, hematit, limonit, siderit).

Pálené vápno – oxid vápenatý, je biela tuhá 
látka. Používa sa v stavebníctve na prípravu 
vápennej malty, bielenie a dezinfekciu stien.

Významnou endotermickou reakciou chemického 
priemyslu je výroba páleného vápna rozkladom 
vápenca. Táto reakcia sa uskutočňuje v zariade-
ní, ktoré sa nazýva vápenka.

Zahrievaním vápenca na vysokú teplotu vznikajú 
dva produkty: pálené vápno a oxid uhličitý.

vápenec g pálené vápno + oxid uhličitý

Riešime úlohy, bádame a hľadáme súvislosti (strana 78)

Chemické reakcie, ktoré prebiehajú len pri neustálom dodávaní tepla, nazývame  endotermické 
reakcie.
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Riešime úlohy, bádame a hľadáme súvislosti

6.1 Horenie ako chemická reakcia

 1. Charakterizujte, čo je horenie.

 2. Vysvetlite, ktoré látky nazývame horľaviny. Uveďte aspoň dva príklady.

 3. Ktorá z výstražných značiek predstavuje horľavinu?

 4. Z uvedených látok vyberte horľaviny: 
a) papier, b) etanol, c) slama, d) sklo, e) nafta, f) voda, g) oxid uhličitý.

 5. Na horenie látky musia byť splnené tri podmienky. Uveďte, ktoré.

6.2 Požiar a jeho hasenie

 6. Vysvetlite, aký je rozdiel medzi horením a požiarom.

 7. Opíšte, čo budete robiť, keď niekomu začnú horieť šaty.

 8. V kuchyni pri vyprážaní vám začne horieť olej na panvici. Vysvetlite, ako by ste ho zahasili.

 9. Voda vedie elektrický prúd. Uveďte, čo by sa stalo, keby ste vodou hasili zapnuté elektrické 
zariadenia.

10. Ktoré hasiace látky sa nemajú používať na hasenie jemnej mechaniky a elektroniky?

11. Vysvetlite, ako ohrozuje svoj život človek, ktorý v uzavretej garáži nechá naštartovaný motor 
automobilu na benzínové palivo.

12. Zdôvodnite, prečo sa nesmú používať propán-butánové (a iné plynové) spotrebiče v uzavre-
tom priestore.

13. Z poškodenej propán-butánovej fľaše unikal do miestnosti plyn, ktorý sa zmiešal so vzdu-
chom. Vysvetlite, prečo nastal výbuch tejto zmesi až po zapálení zápalky v miestnosti.

14. Zistite, kde máte v škole umiestnené hasiace prístroje a hasiace zariadenia. Ktorú hasiacu 
látku obsahujú? Ako sú označené?

15. Čo je evakuácia? Opíšte spôsob evakuácie vo vašej škole.

16. Zistite, či je vo vašom okolí miesto, kde je zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru. Je toto 
miesto označené? Ako?

17. Z látok uvedených v tabuľke na s. 71 vyberte látku, ktorá predstavuje najväčšie nebezpečen-
stvo z hľadiska vzniku požiaru. Svoj výber zdôvodnite.

6.3 Exotermické a endotermické reakcie

18. Uveďte minimálne 2 deje, ktoré prebiehajú v domácnosti pri neustálom dodávaní tepla.

19. Výroba železa a páleného vápna patria medzi významné chemické výroby. Reakcie, ktoré 
počas nich prebiehajú, sú exotermické alebo endotermické? Zdôvodnite.

20. Uveďte chemické reakcie z bežného života, ktoré po dodaní tepla na začiatku reakcie pre-
biehajú ďalej už samovoľne.

A B C D
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21. Čo sú exotermické reakcie? Uveďte dva príklady.

22. Na základe obrázkov určte, či sa pri rozpúšťaní látok vo vode teplo uvoľnilo alebo spotrebovalo.

 a) sóda

 b) sóda bikarbóna

23. Prečítajte nasledujúci text a riešte v skupinách úlohy:
 a) Nájdite slovo, ktoré je spoločné pre všetky časti textu. b) Vymyslite k jednotlivým častiam 

priliehavé názvy a voľne ich prerozprávajte. Doplňte ich o svoje poznatky z tejto oblasti.

I. Pôsobením slnečného žiarenia vznikajú v rastlinách z jednoduchých látok (oxidu uhliči-
tého a vody) zložitejšie látky (cukry). Pri tomto procese sa spotrebúva slnečná energia 
(teplo a svetlo).

II. Z rastlinných organizmov – stromov môžeme nahromadenú energiu získať napr. spaľo-
vaním. Ako palivo využívame okrem dreva aj uhlie.

III. Z odumretých živočíšnych tiel vznikla v prírode ropa a zemný plyn, v ktorých je nahro-
madená energia z rastlín, teda aj zo slnečného žiarenia.

IV. Ťažba a využívanie palív, ako sú uhlie, ropa, zemný plyn a drevo, spôsobujú v životnom 
prostredí veľké škody. Preto je ľudstvo nútené využívať aj iné zdroje energie (slnečnú 
energiu, veternú energiu, energiu vodných tokov...). Napríklad ťažba uhlia, najmä v po-
vrchových lomoch, zapríčiňuje rozsiahle nežiaduce zmeny v prírode. Pri spaľovaní uhlia 
unikajú zasa do ovzdušia škodlivé látky (popolček a najmä oxid siričitý, ktorý vzniká spa-
ľovaním uhlia obsahujúceho ako prímes síru).

24. Uskutočnite chemickú reakciu a zmerajte tepelné zmeny.

Pomôcky a chemikálie: kužeľová banka, laboratórna lyžička, odmerný valec, sklená tyčin - 
ka, teplomer, zinok (piliny), kyselina sírová (w = 0,05)

Postup práce:
1. Do kužeľovej banky nalejte 100 ml roztoku kyseliny sírovej a odmerajte jeho teplotu.
2. Prisypte lyžičku zinkových pilín, reakčnú zmes premiešajte a po uplynutí jednej minúty  

odmerajte jej teplotu.
3. Doplňte do tabuľky namerané údaje a vyberte správne slovo v závere.

Pozorovanie:
Aká je teplota roztoku kyseliny sírovej pred pridaním zinku?
Aká je teplota roztoku po jednej minúte od pridania zinku?

Záver:
Pri chemickej reakcii sa teplo uvoľnilo alebo spotrebovalo?
Chemická reakcia bola exotermická alebo endotermická?
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7.1  Skúmanie rýchlosti chemických reakcií 

Pozorujeme a skúmame

Úloha: Pozorujte rýchlosť priebehu chemickej reakcie roztoku kyseliny sírovej s práškovými kovmi.

Pomôcky a chemikálie:
2 skúmavky, stojan na skúmavky, odmerný valec, laboratórna lyžička, stopky, horčík (práškový), 
železo (práškové), kyselina sírová (zriedená 1 : 20)

Postup práce:
1. Do dvoch skúmaviek nalejeme po 10 ml roztoku kyseli-

ny sírovej.
2. Do prvej skúmavky opatrne pridáme na špičku lyžičky 

práškového horčíka (A). Pozorujeme priebeh chemic-
kej reakcie. Stopkami zmeriame čas potrebný na zrea-
govanie celého množstva horčíka.

3. Podobne urobíme chemickú reakciu s práškovým žele-
zom (B).

Pozorovanie:
Po pridaní horčíka do kyseliny sírovej  sme pozorovali rýchle uvoľňovanie bubliniek plynu. 
Po pridaní železa do kyseliny sírovej sme pozorovali pomalšie uvoľňovanie bubliniek plynu. 

Vysvetlenie:
Pozorovaním rýchlosti vzniku plynného produktu - bubliniek a rýchlosti ubúdania tuhého reaktan-
tu – práškového kovu, získame predstavu o rýchlosti chemickej reakcie.
Reakcia horčíka s kyselinou prebiehala rýchlejšie ako reakcia železa s kyselinou.

Úloha: Pozorujte rýchlosť chemickej reakcie roztokov dusičnanu strieborného a chloridu sodného.

Pomôcky a chemikálie:
skúmavka, stojan na skúmavky, odmerný valec, roztok chloridu sodného (1 %), roztok dusičnanu 
strieborného (1 %)

Postup práce:
1. Do skúmavky nalejeme 10 ml roztoku chloridu sodného.
2. Prilejeme 1 ml roztoku dusičnanu strieborného a pozo-

rujeme priebeh chemickej reakcie (A).
3. Porovnáme sfarbenie produktu hneď po zreagovaní 

a po niekoľkých hodinách, prípadne dňoch (B).

Pozorovanie:
Po pridaní roztoku dusičnanu strieborného do roztoku chloridu sodného sme pozorovali okamžitý 
vznik tuhého produktu – bielej zrazeniny. Po čase biela zrazenina zmenila sfarbenie – stmavla.

Vysvetlenie:
Chemická reakcia dusičnanu strieborného s chloridom sodným bola rýchla. Produkt tejto chemickej 
reakcie však nie je stály a na svetle sa rozkladá, čo sa prejavuje zmenou sfarbenia. 
Následná chemická reakcia, pri ktorej sa produkt prvej reakcie rozkladal, bola pomalá.

ZAPAMÄTÁME SI

Predstavu o rýchlosti chemickej reakcie získavame pozorovaním ako rýchlo:
• vzniká plynný alebo tuhý produkt,
• ubúdajú tuhé reaktanty alebo sa mení  ich sfarbenie.
Rýchlosť chemickej reakcie určujeme časom potrebným na zmenu reaktantov na produkty.

Riešime úlohy, bádame a hľadáme súvislosti (strana 90)

A B

A B
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7.2  Pomalé a rýchle reakcie v bežnom živote

Hľadáme súvislosti, informácie

Kvasenie a hnitie sú chemické reakcie, pri ktorých dochádza účinkom baktérií a kvasiniek  
k rozkladu bielkovín, cukrov a tukov na jednoduchšie látky. Kvasenie a hnitie prebiehajú pomaly.

Zistite, akým spôsobom dochádza k urýchleniu týchto reakcií.
Čo môžeme pozorovať počas kvasenia a hnitia?
Vyhľadajte informácie o využití kvasenia pri výrobe potravín.
Pokúste sa vysvetliť význam týchto procesov v prírode.

Pomalé reakcie, s ktorými sa stretávame v prírode, sú krasové 
procesy. Ich základom je reakcia vzdušného oxidu uhličitého 
s vodou. V dažďových kvapkách sa počas dažďa rozpúšťa malé 
množstvo oxidu uhličitého prítomného vo vzduchu. Táto voda po-
stupne preniká puklinami vápencov a rozrušuje ich, pretože reak-
ciou s vápencom vzniká rozpustný produkt. Takto vznikajú priehl-
binky a v podzemných vrstvách sa môžu tvoriť jaskyne.

Spolu s týmto procesom prebieha aj opačný proces: zo vzniknu-
tého roztoku sa odparuje voda a oxid uhličitý. Vzniká znovu vápe-
nec, ktorý tvorí kvapľovú výzdobu jaskýň (Driny, Domica, Belian-
ska jaskyňa a ďalšie). 

Reakcia vápenca s vodou, v ktorej je rozpustený oxid uhličitý, ne-
prebieha len v jaskyniach. Pôsobením kyslých dažďov sa bu-
dovy a sochy z vápenca postupne rozpadávajú. Takto sa už zne-
hodnotili mnohé kultúrne pamiatky. Našťastie, tento dej prebieha 
veľmi pomaly.

Aj železné konštrukcie a mosty majú „nepriateľa“. Je ním pomalá 
chemická reakcia – hrdzavenie železa. Vzdušný kyslík a vlhkosť 
vnikajú do železného predmetu stále hlbšie, až zhrdzavie celý že-
lezný predmet. 

Hrdzavenie železa prebieha tým rýchlejšie, čím je vzduch teplejší, 
vlhkejší a najmä ak na povrch kovu pôsobí roztok soli.

Železné konštrukcie preto hrdzavejú najrýchlejšie, ak sú umiest-
nené pri mori alebo v teplom a vlhkom tropickom pásme.

Posýpanie ciest soľou v zime je príčinou rýchlejšieho hrdzavenia 
automobilov.

Riešime úlohy, bádame a hľadáme súvislosti (strana 90)

Väčšina reakcií, ktoré prebiehajú v prírode, predstavuje pomalé reakcie.
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Priebeh niektorých reakcií je veľmi rýchly až 
búrlivý. Horenie je rýchla reakcia. Pri horení sa 
uvoľňuje aj veľké množstvo tepla, ktoré priebeh 
reakcie urýchľuje. Hrozí nebezpečenstvo rýchle-
ho šírenia požiaru, výbuchu. Nesmieme preto na 
to zabúdať a dodržiavať pravidlá ochrany pred 
požiarmi.

Hľadáme súvislosti, informácie

1.  Na hodinách sme pozorovali priebeh rôznych reakcií. Spomeňte si na rýchlosť priebehu týchto 
reakcií.

Vyhľadajte informácie o rýchlosti priebehu reakcií z bežného života.

2.  Plasty sa využívajú na výrobu mnohých úžitkových predmetov, obalov. Najmä obaly tvoria veľkú 
časť objemu komunálneho odpadu. Pre mnohé mestá a obce predstavuje likvidácia odpadov 
veľký problém. Rozklad plastov v prírode prebieha veľmi pomaly. Jednou z možností ako zmenšiť 
objem odpadov je používanie plastov s rýchlejším rozkladom. Slovenským vedcom sa podarilo 
pripraviť nový druh biodegradovateľných plastov (v prírode sa rozkladajú približne rovnako rýchlo 
ako potraviny).

Zistite viac informácií o tomto projekte a o používaní týchto plastov.

Riešime úlohy, bádame a hľadáme súvislosti (strana 90)
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7.3  Priebeh chemických reakcií

Aby sme porozumeli princípom ovplyvňovania rýchlosti chemických reakcií, musíme si vysvetliť, ako 
prebiehajú chemické reakcie na úrovni častíc.

Vieme, že látky sú zložené z častíc. K chemickej reakcii dochádza vtedy, ak sa častice „zrazia“. Nie 
každá zrážka však spôsobí chemickú reakciu. Na to, aby zrážka spôsobila chemickú reakciu, musia 
byť splnené dve podmienky:

1. Častice musia mať určitú minimálnu energiu.

častice nemajú dostatočnú energiu – zrážka nespôsobí chemickú reakciu

častice majú dostatočnú energiu – zrážka spôsobí chemickú reakciu

2. Častice musia byť vhodne orientované.

častice nie sú vhodne orientované – zrážka nespôsobí chemickú reakciu

častice sú vhodne orientované – zrážka spôsobí chemickú reakciu

ZAPAMÄTÁME SI

Chemická reakcia prebehne, ak pri zrážke častíc:
• majú častice určitú minimálnu energiu,
• sú častice vhodne orientované.

Riešime úlohy, bádame a hľadáme súvislosti (strana 90)
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7.4  Faktory ovplyvňujúce rýchlosť chemických reakcií

Pozorujeme a skúmame

Úloha: Pozorujte rýchlosť chemickej reakcie zinku s roztokmi kyseliny sírovej s rôznym množ-
stvom reagujúcich častíc.

Pomôcky a chemikálie:
skúmavky, stojan na skúmavky, odmerný valec, laboratórna lyžička, zinok (granulovaný), kyselina 
sírová (w = 0,05), voda

Postup práce:
1. Do prvej skúmavky nalejeme 5 ml vody a 5 ml roztoku kyseliny 

sírovej.
2. Do druhej skúmavky nalejeme 10 ml roztoku kyseliny sírovej.
3. Do každej skúmavky pridáme granulku zinku a pozorujeme 

priebeh chemických reakcií.

Pozorovanie:
Po pridaní zinku do roztoku kyseliny sírovej sme pozorovali,  
že sa v prvej skúmavke uvoľňovalo menšie množstvo bubliniek  
plynu (A) ako v druhej skúmavke (B).

Vysvetlenie:
Roztok kyseliny sírovej v prvej skúmavke je zriedený, je v ňom menej častíc kyseliny sírovej, 
a preto je jeho reakcia so zinkom pomalšia.
V roztoku v druhej skúmavke je v rovnakom objeme viac častíc kyseliny, preto sa častejšie stretnú 
s časticami kovu. Keď sú zrážky častejšie, reakcia prebieha rýchlejšie.

Znázornenie vplyvu množstva častíc reaktantov na rýchlosť chemickej reakcie guľôčkovým 
modelom:

ZAPAMÄTÁME SI

Rýchlosť chemickej reakcie je tým väčšia, čím je v určitom objeme väčšie množstvo 
reagujúcich častíc, pretože dochádza za určitý čas k väčšiemu počtu zrážok.

viac častíc

menej častíc zriedkavejšie zrážky vedúce k chemickej reakcii:
pomalšia reakcia

častejšie zrážky vedúce k chemickej reakcii:
rýchlejšia reakcia

Riešime úlohy, bádame a hľadáme súvislosti (strana 90)

Vplyv množstva reagujúcich častíc na rýchlosť chemických reakcií

A B
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7.4  Faktory ovplyvňujúce rýchlosť chemických reakcií Vplyv teploty na rýchlosť chemických reakcií

Pozorujeme a skúmame

Úloha: Pozorujte rýchlosť chemickej reakcie zinku s roztokmi kyseliny sírovej s rôznou teplotou.

Pomôcky a chemikálie:
2 skúmavky, stojan na skúmavky, odmerný valec, laboratórna lyžička, kadička s horúcou vodou, 
zinok (granulovaný), kyselina sírová (w = 0,05)

Postup práce:
1. Do dvoch skúmaviek nalejeme po 10 ml roztoku  

kyseliny sírovej.
2. Do každej z nich vložíme granulku zinku.
3. Druhú skúmavku dáme do kadičky s horúcou vodou.
4. Pozorujeme priebeh chemických reakcií.

Pozorovanie: 
V druhej skúmavke (B), ktorú sme vložili do horúcej vody,  
sme pozorovali uvoľňovanie väčšieho množstva bubliniek  
plynu ako v prvej skúmavke (A). Chemická reakcia v druhej  
skúmavke prebieha rýchlejšie.

Vysvetlenie:
V roztoku s vyššou teplotou majú častice väčšiu energiu, rýchlejšie a častejšie sa zrážajú  
s časticami kovu. Reakcia prebieha rýchlejšie. 

Znázornenie vplyvu teploty na rýchlosť chemickej reakcie guľôčkovým modelom:

ZAPAMÄTÁME SI

Rýchlosť chemickej reakcie je tým väčšia, čím je vyššia teplota reaktantov.
Častice majú väčšiu energiu, rýchlejšie sa pohybujú, a preto dochádza za určitý čas 
k väčšiemu počtu zrážok.

nižšia teplota – menšia energia častíc

vyššia teplota – väčšia energia častíc častejšie zrážky vedúce k chemickej reakcii:
rýchlejšia reakcia

zriedkavejšie zrážky vedúce k chemickej reakcii:
pomalšia reakcia

Riešime úlohy, bádame a hľadáme súvislosti (strana 90)

A B
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Vplyv veľkosti povrchu tuhého reaktantu na rýchlosť chemických reakcií

Pozorujeme a skúmame

Úloha: Pozorujte rýchlosť horenia kusového a práškového hliníka.

Pomôcky a chemikálie:
kahan, chemické kliešte, sklená rúrka, zápalky, guľôčka z alobalu, práškový hliník

Postup práce:
1. V plameni kahana zahrievame guľôčku  

z alobalu a pozorujeme (A).
2. Do plameňa fúkneme cez sklenú rúrku  

práškový hliník a pozorujeme (B).

Pozorovanie:
Alobal sa v plameni kahana nepodarilo zapáliť.  
Práškový hliník reagoval hneď.

Vysvetlenie:
Na chemickej reakcii sa zúčastňujú najskôr častice na povrchu látky. Čím je tuhý reaktant jem-
nozrnnejší, tým má väčší povrch, na ktorom dochádza ku kontaktu reaktantov. Na povrchu je teda 
viac častíc, preto sa častejšie stretnú a reakcia prebieha rýchlejšie. 

ZAPAMÄTÁME SI

Rýchlosť chemickej reakcie je tým väčšia, čím má tuhý reaktant väčší povrch.  
Na povrchu je viac častíc, a preto dochádza za určitý čas k väčšiemu počtu zrážok.

Znázornenie vplyvu veľkosti povrchu tuhého reaktantu na rýchlosť chemickej reakcie guľôč-
kovým modelom:

menší povrch

väčší povrch častejšie zrážky vedúce k chemickej reakcii:
rýchlejšia reakcia

zriedkavejšie zrážky vedúce k chemickej reakcii:
pomalšia reakcia

Riešime úlohy, bádame a hľadáme súvislosti (strana 90)

A B
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Vplyv katalyzátorov na rýchlosť chemických reakcií

Pozorujeme a skúmame

Úloha: Skúmajte priebeh horenia cukru vplyvom katalyzátora.

Pomôcky a chemikálie:
kahan, chemické kliešte, laboratórna lyžička, zápalky, cukor (kockový), popol z tabakových listov

Postup práce:
1. Kocku cukru chytíme do chemických klieští, vložíme do plameňa kahana a pozorujeme (A, B).
2. Druhú kocku cukru posypeme popolom z tabakových listov, chytíme do chemických klieští, 

vložíme do plameňa kahana a pozorujeme (C, D).

A B C D

Pozorovanie: 
Cukor sa podarilo zapáliť až po posypaní popolom z tabakových listov.
Horel modrým plameňom.

Vysvetlenie:
Napriek tomu, že popol je produktom horenia a nemôže ďalej horieť, jeho prítomnosť ovplyvňuje 
horenie cukru so vzdušným kyslíkom. Pri tejto reakcii je popol katalyzátorom.

Katalyzátory sú látky, ktoré urýchľujú chemické reakcie. Po skončení reakcie zostávajú  
nezmenené.

ZAPAMÄTÁME SI

Rýchlosť chemickej reakcie možno zväčšiť použitím katalyzátora. 
Katalyzátor je látka, ktorá zväčšuje rýchlosť chemickej reakcie, po skončení reakcie 
však zostáva nezmenená.

Chceme vedieť viac

Katalyzátory sú látky, ktoré ovplyvňujú rýchlosť priebehu chemických reakcií. Zvyčajne pod  
pojmom rozumieme látky, ktoré chemické reakcie urýchľujú. Látky, ktoré spomaľujú chemické 
reakcie, sa nazývajú tiež inhibítory.

V popole z tabakových listov je látka obsahujúca lítium, ktorá má 
katalytický účinok.

Katalytické účinky má aj škorica. Ak ju použijeme namiesto popola, 
prevoniame celé laboratórium.

Riešime úlohy, bádame a hľadáme súvislosti (strana 90)
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7.5  Ovplyvňovanie rýchlosti chemických reakcií v praxi

V každodennom živote, ale aj vo výrobe využívame teoretické poznatky o rýchlosti priebehu chemic-
kých reakcii na ich urýchlenie (žiaduce reakcie), resp. spomalenie (nežiaduce reakcie).

Ovplyvňovanie rýchlosti reakcie zmenou množstva reagujúcich častíc
Zamedzenie prístupu kyslíka, a tým aj spomalenie, príp. zastavenie priebehu chemickej reakcie sa 
využíva pri hasení požiaru. Zabraňuje sa tak prístupu vzdušného kyslíka k horiacej látke. Reguláciou 
množstva vzduchu, ktorý vniká do kachlí na tuhé palivá, sa reguluje rýchlosť horenia paliva.

Riešime úlohy, bádame a hľadáme súvislosti (strana 90)

Skladovaním potravín v chladničke sa znižuje rýchlosť viacerých nežiaducich reakcií a spomaľuje sa 
kazenie potravín. Zvýšením teploty varu v tlakovom hrnci sa varenie potravín urýchľuje (v porovnaní 
s varením pri atmosférickom tlaku).

Voľba najvhodnejšej teploty reakčnej zmesi má veľký význam najmä v priemyselných výrobách. 
Rýchlosť reakcií, ktoré v bežných podmienkach prebiehajú pomaly, sa urýchľuje zahrievaním. 

Ovplyvňovanie rýchlosti reakcie zmenou teploty

Potraviny, ktoré sa kazia účinkom vzdušného kyslíka, sa uchovávajú vo vákuovom balení. 

Kovové predmety môžeme chrániť pred hrdzavením zabránením prístupu vzduchu a vody k po-
vrchu. Možno to uskutočniť natieraním farbou či lakom alebo vytvorením ochranných kovových 
povlakov, napr. pozinkovaním (odkvapové rúry), pochrómovaním (okrasné časti auta).



89

RÝCHLOSŤ CHEMICKÝCH REAKCIÍ A JEJ OVPLYVŇOVANIE

Ovplyvňovanie rýchlosti reakcie zmenou veľkosti povrchu tuhého reaktantu
Potravu by sme mali dobre rozhrýzť, aby sa z nej mohli pri trávení využiť živiny.
Pri priemyselných výrobách sa rýchlosť reakcie tuhých reaktantov zväčšuje drvením, mletím a mie-
šaním.

Väčšie kúsky uhlia horia v kachliach pomaly, menšie kúsky horia rýchlejšie.

Uhoľný prach v baniach môže dokonca vytvoriť so vzduchom výbušnú zmes, preto platia pre prácu 
v bani prísne bezpečnostné opatrenia.

ZAPAMÄTÁME SI

Rýchlosť reakcií v prírode a bežnom živote môžeme ovplyvniť zmenou podmienok 
reakcií – množstva reagujúcich častíc, teploty, veľkosti povrchu tuhých reaktantov 
a katalyzátormi.

Mnoho látok by sa bez katalyzátorov vôbec ne-
dalo vyrábať. Katalyzátory  sa  používajú  pri  vý-
robe  jednej z najdôležitejších chemikálií v che-
mickom priemysle – kyseliny sírovej.

Katalyzátory sa používajú aj pri odstraňovaní je-
dovatých látok vo výfukových plynoch automobi-
lov. Urýchľujú dej, pri ktorom z jedovatých látok 
vznikajú nejedovaté látky.

Katalyzátory, ktoré ovplyvňujú rýchlosť chemic-
kých reakcií v živých organizmoch, sa nazývajú 
biokatalyzátory (enzýmy). Pôsobením biokataly-
zátorov v ľudskom tele sa napr. štiepia jednotlivé 
zložky potravy (tuky, cukry, bielkoviny) na jedno-
duchšie látky.

Na pôsobení enzýmov, ktoré produkujú niektoré 
organizmy (napr. kvasinky, plesne), sú založe-
né niektoré priemyselné výroby. Takto sa vyrába 
pivo, víno, syr, lieh (etanol), kyselina octová, pe-
nicilín a iné látky.

Ovplyvňovanie rýchlosti reakcie použitím katalyzátora

Riešime úlohy, bádame a hľadáme súvislosti (strana 90)

Hľadáme súvislosti, informácie

Spomeňte si, ako ste pripravovali ohnisko. 
Prezrite si obrázok. Pomocou poznatkov zís-
kaných na hodinách chémie vysvetlite:

Aké drevo začína horieť ako prvé? 
Aké drevo horí najdlhšie?

Akým spôsobom zabránite šíreniu ohňa
mimo ohniska?

Popíšte, ako zahasíte oheň. Na čo musíte 
dávať pozor?
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Riešime úlohy, bádame a hľadáme súvislosti

7.1  Skúmanie rýchlosti chemických reakcií
7.2  Pomalé a rýchle reakcie v bežnom živote

 1. Rozdeľte reakcie na pomalé a rýchle:
a) hrdzavenie,
b) horenie,
c) vznik kvapľov,
d) výbuch zemného plynu.

 2. Uveďte, prečo treba železné predmety pred nanesením ochranného náteru zbaviť hrdze 
a vlhkosti.

7.4  Faktory ovplyvňujúce rýchlosť chemických reakcií  
7.5  Ovplyvňovanie rýchlosti chemických reakcií v praxi

 3. Uveďte, prečo potraviny skladujeme v chladničke. Vysvetlite princíp, ktorým je ovplyvnená 
rýchlosť reakcií prebiehajúcich v potravinách.

 4. Vysvetlite, prečo by sme mali potravu dobre rozhrýzť.

 5. Pri práci s rozpúšťadlami (etanolom, acetónom, benzí-
nom) v uzavretej miestnosti sa hromadia pary týchto lá-
tok. Vysvetlite, ako zabránime ich výbuchu.

 6. Uveďte, ktorý faktor ovplyvňujúci rýchlosť chemickej  
reakcie je znázornený pomocou obrázka vpravo.

 Kde sa v bežnom živote využíva?

 7. Zdôvodnite, prečo sa do výfukov automobilov montujú katalyzátory.

 8. Na obrázkoch je chemická reakcia zinku s jódom.

 Po premiešaní zinku a jódu nedošlo k žiadnej chemickej reakcii. Po kvapnutí niekoľkých kva-
piek vody však nastala búrlivá reakcia, pri ktorej sa uvoľňovali fialové pary. 

a) Aká je úloha vody pri tomto pokuse? 
b) Pani učiteľka robila túto chemickú reakciu v zariadení, ktoré vznikajúce pary odsávalo, 

a tak ich ona ani žiaci nevdychovali. Ako sa toto zariadenie volá?
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 9. Overte vplyv rôznych podmienok na hrdzavenie klincov.

 Pomôcky a chemikálie:
 5 skúmaviek, stojan na skúmavky, laboratórna lyžička, 4 zátky na skúmavky, odmerný valec,  

drobné železné klinčeky (odmastené), chlorid vápenatý, chlorid sodný (soľ), pitná voda,  
destilovaná voda, vata

 Postup práce:
1. Do každej z piatich skúmaviek vložte rovnaké množstvo drobných železných klinčekov 

(5 – 6 klinčekov).
2. Prvú skúmavku nechajte otvorenú (pôsobí vzdušný kyslík a vodná para).
3. Do druhej skúmavky vložte vatu, nasypte na ňu niekoľko kryštálikov chloridu vápenatého 

(pohlcuje vzdušnú vlhkosť) a uzavrite ju.
4. Do tretej skúmavky nalejte 10 ml pitnej vody a uzavrite ju.
5. Do štvrtej skúmavky nalejte 10 ml destilovanej vody a uzavrite ju.
6. Do piatej skúmavky nalejte 10 ml pitnej vody, pridajte lyžičku soli a uzavrite ju.
7. Po niekoľkých dňoch zapíšte do tabuľky pozorované zmeny a určte poradie.

 Pozorovanie:
 Zapíšte svoje pozorovania vo forme tabuľky.
 Uveďte poradie rýchlosti hrdzavenia klincov pre jednotlivé podmienky.

 Záver:
 Porovnajte rýchlosti chemických reakcií a zdôvodnite ich.

10. Skúmajte vplyv rôznych faktorov na rýchlosť chemickej reakcie vápenca s octom.
a) Pozorujte, ako vplýva množstvo reagujúcich častíc a veľkosť povrchu vápenca na  

rýchlosť  chemickej reakcie.
b) Overte, či možno plynom vzniknutým reakciou hasiť plameň.

 Pomôcky a chemikálie:
 3 kadičky, odmerný valec, laboratórna lyžička, sklená tyčinka, drevená špajdľa, kahan, zápal-

ky, ocot, vápenec (kusový, práškový)

 Postup práce:
1. Do troch kadičiek nalejte po 20 ml octu.
2. Do prvej kadičky pridajte jeden malý kúsok vápenca a pozorujte.
3. Do druhej kadičky pridajte dva malé kúsky vápenca a pozorujte.
4. Do tretej kadičky nasypte práškový vápenec, ktorý má približne rovnakú hmotnosť, ako 

mali dva kúsky vápenca. Premiešajte.
5. Do ústia tretej kadičky vložte horiacu špajdľu a pozorujte.

 Pozorovanie:
Čo ste pozorovali v kadičkách s octom po pridaní vápenca?
Porovnajte rýchlosti chemických reakcií v prvej a druhej kadičke.
Porovnajte rýchlosti chemických reakcií v druhej a tretej kadičke.
Uveďte, čo ste pozorovali po vložení horiacej špajdle do tretej kadičky.

 Záver:
Zdôvodnite odlišné rýchlosti chemických reakcií.

 Rozhodnite, či plyn vzniknutý chemickou reakciou octu a vápenca bol kyslík alebo oxid  
uhličitý. Využite pritom pozorovanie z bodu 5 v postupe a svoju odpoveď zdôvodnite.
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5 ČO SÚ CHEMICKÉ REAKCIE

Pri fyzikálnych dejoch sa látky nemenia na iné látky. 

Pri chemických dejoch sa látky menia na iné látky. 

Chemické reakcie sú deje, pri ktorých sa látky menia a vznikajú 
iné 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.

6 ENERGETICKÉ ZMENY PRI CHEMICKÝCH REAKCIÁCH 

Horenie je chemická reakcia, pri ktorej sa uvoľňuje svetlo 
a teplo. Pri horení sa látky zlučujú so vzdušným kyslíkom.

Požiar je nežiaduce horenie. Pri jeho hasení treba odstrá-
niť aspoň jednu z podmienok horenia: odstrániť horľavú 
látku, zabrániť prístupu vzdušného kyslíka alebo ochladiť 
horľavú látku pod zápalnú teplotu. V prípade, že je požiar 
veľký, zavoláme na číslo integrovaného záchranného sys-
tému.

Priebeh chemických reakcií môžeme zapísať schémou: reaktanty → produkty.

Zákon zachovania hmotnosti pri chemických reakciách:
Súčet hmotností všetkých reaktantov sa rovná súčtu hmotností všetkých produktov.

Chemické zlučovanie je chemická reakcia, pri ktorej z dvoch alebo viacerých jednoduchších 
reaktantov vzniká jeden zložitejší produkt. 

R1 R2 P
produktreaktanty

+

+

+ ... g

g

Chemický rozklad je chemická reakcia, pri ktorej z jedného zložitejšieho reaktantu vznikajú dva 
alebo viaceré jednoduchšie produkty.

Exotermické reakcie sú chemické reakcie, pri ktorých sa uvoľňuje teplo.

Endotermické reakcie sú chemické reakcie, pri ktorých sa teplo spotrebúva.

R1
reaktant

+

produkty
+ + ...

g

g P1 P2
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7 RÝCHLOSŤ CHEMICKÝCH REAKCIÍ A JEJ OVPLYVŇOVANIE

Predstavu o rýchlosti chemickej reakcie získavame pozorovaním, ako rýchlo:

vzniká plynný produkt alebo ako rýchlo ubúda tuhý reaktant, tvorí sa tuhý produkt z reaktantov 
v roztoku, mení sa sfarbenie reagujúcich látok. Rýchlosť chemickej reakcie určujeme časom po-
trebným na zmenu reaktantov na produkty.

Zrážka spôsobí chemickú reakciu, ak:

Rýchlosť chemickej reakcie je tým väčšia, 
čím je v určitom objeme väčšie množstvo 
reagujúcich častíc, pretože dochádza za 
určitý čas k väčšiemu počtu zrážok.

Rýchlosť chemickej reakcie je tým väčšia, 
čím je vyššia teplota reaktantov.

Častice majú väčšiu energiu, rýchlejšie sa 
pohybujú, a preto dochádza za určitý čas 
k väčšiemu počtu zrážok.

Rýchlosť chemickej reakcie je tým väčšia, čím má tuhý reaktant 
väčší povrch. Na povrchu je viac častíc, a preto dochádza za určitý 
čas k väčšiemu počtu zrážok.

Rýchlosť chemickej reakcie možno zväčšiť použitím katalyzátora. 
Katalyzátor je látka, ktorá zväčšuje rýchlosť chemickej reakcie, po 
skončení reakcie však zostáva nezmenená.

častice majú dostatočnú energiu – zrážka spôsobí chemickú reakciu

častice sú vhodne orientované – zrážka spôsobí chemickú reakciu
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A
alobal 86

B
benzín 22, 39, 71, 75
biokatalyzátory (enzýmy) 89

C
cukor 8, 15, 32, 87
– glukóza 45, 54

Č
častice 18, 19, 30, 40, 42, 46, 50, 53, 57,  
60, 62, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 93
čistiareň odpadových vôd 39, 42, 51
čistenie vody 32, 41, 42

D
destilácia 31, 33, 39, 45, 50
destilovaná voda 33, 39, 40, 51
dezinfekcia 26, 41, 67, 77
digestor 11, 33, 72, 76
draslík 76
dusičnan strieborný 80
dusík 22, 45, 51
dýchanie 45, 54, 60
dym 46, 73

E
endotermická reakcia 77, 92
etanol 14, 19, 31, 33, 58, 70, 71, 72, 89
exotermická reakcia 76, 77, 92

F
filtrácia 30, 32, 33, 38, 41, 42, 44, 50, 63
– filter 30, 32, 33, 44
fotosyntéza 45, 54, 60
fyzikálnochemické tabuľky 19, 23
fyzikálny dej 53, 55, 56, 57, 58, 92

G
globálne otepľovanie 47, 51

H
hasenie 73, 74, 75
– hasiaci prístroj 10, 71, 73, 74, 75
hlina 20, 38, 74
hliník 22, 86
hmla 20, 46, 66
hmotnostný zlomok 24, 25, 26, 27, 28
hnitie 81
horčík 59, 60, 70, 80
horenie 46, 54, 58, 59, 60, 66, 70, 71,  
72, 73, 74, 76, 82, 86, 87, 88, 92

horľavosť 14, 50, 70
– horľavá látka/horľavina 10, 12, 14, 70, 71,  

72, 73, 74, 76, 92
hrdzavenie 65, 81, 88
hypermangán 66, 67, 72, 73

CH
chémia 7
chemikálie 7, 10, 11, 12, 50
chemické deje 54, 56, 58, 59, 61, 65, 92
– prvky 18
– reakcie 60, 61, 65, 67, 70, 92, 93

• podmienky priebehu 83, 93
• schéma 80
• zákon zachovania hmotnosti 62, 63, 92

– zlučovanie 64, 65, 92
chemicky čisté látky 18, 19, 40, 50
chemický priemysel 7, 24, 33, 36, 38, 39, 41,  
46, 51, 77, 88, 89
– rozklad 66, 67, 77, 92
chlorid sodný 23, 29, 80

I
inhibítor 87
integrovaný záchranný systém 10, 92

K
katalyzátory 87
korózia 65, 81
krasové procesy 81
kryštalizácia 31, 32, 50, 57
kryštály 31, 50, 57, 67
kvasenie 81
kyselina chlorovodíková 63
– octová 21, 22, 26, 89
– sírová 65, 72, 75, 80, 84, 85, 89
kyslé dažde 47, 51, 81
kyslík 18, 19, 45, 51, 54, 58, 59, 60, 65, 67, 70, 
72, 74, 81, 87, 88

L
laboratórium 10, 50 
laboratórne pomôcky 10, 11, 96
laboratórny poriadok 10
látka hasiaca 75
– chemicky čistá 18, 19, 40, 50
– kvapalná 9, 14
– nebezpečná pre zdravie 12
– nerozpustná vo vode 9
– rozpustená 8, 9, 22, 23, 24
– toxická 12
– tuhá 8, 9
lekárnička 10
lieh 14, 22, 31, 54, 89

Register
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M
modrá skalica 15, 24, 31, 56, 57, 61, 62
mydlo 40

N
nasýtený roztok 23, 24, 31, 50, 75
nenasýtený roztok 24

O
ocot 9, 21, 22, 26, 68, 91
odparovanie 31, 50 
olej 9, 21 
oxid hlinitý 75
– horečnatý 60, 70
– uhličitý 7, 18, 19, 45, 47, 54, 58, 63,  

67, 70, 74,  75, 77, 81
– vápenatý 77
oxidy dusíka, síry 47, 65
ozón 41, 47
ozónová diera 47
– vrstva 47, 51

P
pálené vápno 67, 77
parafín 55, 70
pena 21
peroxid vodíka 26, 67
piesok 20, 21, 30, 31, 32, 38, 42, 75
plameň 14, 58, 59, 60, 70
plast 9, 15, 82
popol 87
požiar 70, 73, 74, 92
prachové častice 46
produkt reakcie 60, 65, 67, 70, 80, 92

R
reaktant 60, 65, 67, 92
rozpustená látka 22, 23, 24
rozpustnosť 23
rozpúšťadlo 22, 23, 24
roztok 50
– kvapalný 22
– nasýtený 23, 24, 31, 50, 75
– nenasýtený 24
– plynný 22
– tuhý 22
– vodný 22, 23
rýchlosť reakcie 80, 81, 82, 93
– ovplyvňovanie rýchlosti reakcie 93

• katalyzátor 87, 89
• množstvo reagujúcich častíc 84
• teplota reaktantov 85
• veľkosť povrchu reaktantu 86

S
síra 64
síran meďnatý 57

skleníkový efekt 47
sklo 9
smog 46
sóda 62
soľ 15, 23, 28, 31, 32, 81
– kuchynská 8, 20
splodiny horenia 47, 51

U
uhličitan sodný 62, 63
– vápenatý 47, 77
usadzovanie 30, 32, 41, 42 50
utajený var 15

V
vápenec 32, 67, 77, 81
vlastnosti látok 8, 50
voda 36, 51, 75
– destilovaná 33, 39, 40, 51
– minerálna 22, 38, 40, 51
– morská 22, 32
– obeh v prírode 37, 41, 45
– odpadová 39
– pitná 32, 39, 40, 41, 51
– povrchová 38, 51
– splašková 51
– skupenstvo 37, 51, 53
– úžitková 39, 42
vodáreň 41
vodný kúpeľ 15
výstražné značky 12, 50
vzduch 20, 21, 22, 33, 38, 45, 46, 47, 51, 54

Z
zahrievanie látok 15
záchranný systém 10, 92
zákon zachovania hmotnosti 62, 63, 92
zápalná teplota 70, 71
zemný plyn 14, 22, 71
zinok 64, 85
zloženie látky 18, 65 
– roztoku 24
zlúčenina 18, 65
zmäkčovanie vody 62
zmes 19, 20, 40, 45, 50
– oddeľovanie zložiek 30, 31, 32
– rovnorodá 21, 22, 50
– rôznorodá 21, 50
znečistenie vody 38, 39, 41, 42
– vzduchu 32, 46, 47, 51
zrazenina 42, 62, 80

Ž
železo 61, 64, 65, 80, 81
– výroba 77
žieravina 12
žula 21



Laboratórne pomôcky

skúmavka

Petriho miska

odmerný valec

stojan na skúmavky

laboratórny stojan

filtračný lievik

kužeľová banka

kryštalizačná miska

chladič

plynový kahan

držiak

trojnožka

kadička

hodinové sklíčko 
(sklo)

pipeta

laboratórna lyžička

držiak na skúmavku

kovová sieťka 
s keramickou vložkou

destilačná banka

odparovacia miska

liehový kahan

chemické kliešte

svorka

železný kruh




