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II 09     Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Předmět: Chemie (CH) 
 

Charakteristika předmětu: 

Obsahové vymezení předmětu: 
Předmět chemie se zabývá systémově poznáním přírody, chápáním důležitosti udržování přírodní rovnováhy 
a úkolem každého jedince tuto rovnováhu zachovávat. Dalším úkolem je aplikace získaných teoretických znalostí 

a poznatků, které spojuje a uvádí do praktického života. Obdobně rozvíjí dovednosti na základě objektivního 

a spolehlivého pozorování či pokusu. Vede také k ověřování zákonitostí, ze kterých je třeba vyvozovat závěry a ty 
se ústně i písemně učit interpretovat. 

 

Časové a organizační vymezení předmětu: 
- předmět se bude vyučovat v 8. a 9. ročníku v počtu 2 hodin týdně  

- výuka bude probíhat v učebně chemie 

- laboratorní práce budou probíhat skupinově v učebně chemie 
- zařazené exkurze budou probíhat v terénu 

 

Společné strategie směřující k utváření klíčových kompetencí: 

Kompetence k učení 

- motivujeme žáky k používání různých metod poznávání přírodních objektů, procesů, vlastností, jevů 

- vedeme žáky k vyhledávání a zpracování informací 
- umožňujeme žákům řešit úlohy ze života, ověřovat si nabytých vědomostí v praktických situacích 

Kompetence k řešení problémů 

- vyučující užívá přechodu od smyslového poznání k poznání založenému na pojmech, prvcích, modelech 
a chápání vzájemných souvislostí a zákonitostí přírodních faktů 

- vedeme žáky k zobecňování poznatků, s cílem jejich aplikace do každodenního života 

- vedeme žáky k základům logického vyvozování a předvídání závěrů přírodních zákonů, k rozvíjení 
schopností objevovat a formulovat problémy a hledat různé varianty řešení 

Kompetence komunikativní 

- dbáme na  přesné a logické vyjadřování a později i argumentaci 

- dbáme na používání stručného, přehledného a objektivního ústního i písemného projevu 

- motivujeme žáky k zápisu písemného postupu a výsledků svého pozorování  

Kompetence sociální a personální 
- vedeme žáka k osvojování dovedností a společného hledání optimálních řešení problémů 

- vytváříme situace pro posílení sebedůvěry, zapojování do skupinové práce a přínos jedince k této práci 

Kompetence občanské 
- motivujeme žáka k poznání možnosti prudkého rozvoje chemie, ale i zneužití chemie 

- vedeme žáka k odpovědnosti jednotlivce, ale i skupin, za zachování životního prostředí 

Kompetence pracovní 
- umožňujeme žákům provádět soustavná pozorování a pokusy, získaná data vyhodnocovat a aplikovat při 

řešení obdobných úloh 
- seznamuje žáka se zásadami bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, dbáme na dodržování těchto zásad 

- klademe důraz na prevenci proti úrazům 

- seznamujeme s důsledky havárií a nedodržování bezpečnosti práce 

 

Začlenění průřezových témat: 
Environmentální výchova (ENV) 

- Lidské aktivity a problémy životního prostředí 
- Vztah člověka k prostředí 

 

Klasifikace vyučovacího předmětu: 
V předmětu budeme hodnotit a klasifikovat podle následujících kritérií: 

- Průběžné ověřování znalostí – ústní zkoušení, písemné zkoušení, tematický test  

- Ověřování dovedností, aplikace získaných vědomostí – laboratorní práce, řešení úloh a otázek z praxe  
- Aktivita a iniciativa – referáty, soutěže, skupinové práce, projekty 

- Přístup k vyučování – vedení sešitu, příprava na hodinu 

V případě bodového hodnocení testů či písemného zkoušení budeme dodržovat procentovou tabulku pro jednotlivé 
stupně klasifikace. 

Hodnocení laboratorní práce obsahuje – praktické provedení úkolu, zápis (protokol) – správnost, úprava, vyvození 

závěrů z pozorování. Může být prováděno slovně, ale i přidělováním bodů – bodovací tabulka. 
 

Práce s nadanými žáky: 

- samostatná práce s pracovním sešitem a jeho komplexní vyplnění, zdůvodnění svých názorů, řešení 
- využít internetové odkazy v příručce učitele k další samostatné práci 

- zapojit tyto žáky do projektu, kde musí být hybnou silou 

- zaměřit se na referáty s využitím pro život, obhájit svůj názor, své myšlenky 
- zapojení těchto žáků do volitelného předmětu a chemické olympiády, ale v tom případě musí navštěvovat 

přírodovědná praktika, protože chemická olympiáda je založena také na praktických činnostech žáka 

 
Práce s žáky se speciálními potřebami: 

Podle potřeb poskytujeme: 

- předtištěné zápisy učiva  

- tištěné zadání otázek testu, znění příkladu 

- ověření pochopení písemné instrukce 

- delší čas na vypracování písemných odpovědí, řešení příkladu 
-   zohlednění písemného projevu – úroveň a úprava zápisu protokolů laboratorních prací 
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Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu: 

CH - 8. ročník 

výstupy RVP  v předmětu výstupy ŠVP  v předmětu učivo 
průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy 

POZOROVÁNÍ, POKUS A BEZPEČNOST PRÁCE 

CH-9-1-01 určí společné a rozdílné vlastnosti látek 

CH-9-1-01p rozliší společné a rozdílné vlastnosti látek 

 
 

 

 
CH-9-1-02 pracuje bezpečně s vybranými dostupnými a běžně 

používanými látkami a hodnotí jejich rizikovost; posoudí 
nebezpečnost vybraných dostupných látek, se kterými zatím 

pracovat nesmí 

CH-9-1-02p pracuje bezpečně s vybranými běžně 

používanými nebezpečnými látkami 

 

 
 

 

 
 

 

 
CH-9-1-03 objasní nejefektivnější jednání v modelových 

příkladech havárie s únikem nebezpečných látek 

CH-9-1-03p reaguje na případy úniku nebezpečných látek 
rozpozná přeměny skupenství látek 

 rozliší skupenství látek 

 pojmenuje změny skupenství látek 

 porovná společné a rozdílné vlastnosti vybraných látek 

 určí skupenství, barvu, zápach, rozpustnost ve vodě 

 rozliší společné a rozdílné vlastnosti látek 

 rozpozná přeměny skupenství látek 

 

 uvede zásady bezpečné práce v laboratoři 

 na základě výstražných symbolů a varování na etiketě posoudí 
nebezpečnost látky 

 popíše způsoby bezpečné práce s chemickými látkami ve školní 

laboratoři 

 pro práci s chemickými látkami volí vhodné ochranné pomůcky 

a správně je využívá 

 prakticky provede ředění roztoku kyseliny/hydroxidu s využitím 

takové/ho kyseliny/hydroxidu, se kterou/kterým může běžně 
pracovat 

 pracuje bezpečně s vybranými běžně používanými 

nebezpečnými látkami 
 

 uvede všechna telefonní čísla integrovaného záchranného 
systému důležitá pro případ havárie a popíše zásady volání na 

tísňové linky 

 popíše zásady první pomoci při úrazu (poleptání, popálení, 

pořezání, nadýchání se jedovatého plynu) v laboratoři nebo 

domácnosti 

 na příkladech ze svého okolí uvede způsob chování při úniku 

nebezpečných chemických látek 

 reaguje na případy úniku nebezpečných látek 

 vlastnosti látek 

 zásady bezpečné práce v chemii 

 nebezpečné látky a přípravky – H-věty, P-věty, 

piktogramy a jejich význam 

 mimořádné události 

F 

 vlastnosti látek, skupenství, změny 
skupenství 

ENV 

 vztah člověka k prostředí 

 lidské aktivity 

 životní prostředí 

SMĚSI 

CH-9-2-01 rozlišuje směsi a chemické látky 

CH-9-2-01p pozná směsi a chemické látky 
 

 

CH-9-2-02 vypočítá složení roztoků, připraví prakticky roztok 
daného složení 

CH-9-2-02p rozezná druhy roztoků a jejich využití v běžném 

životě 
 

 

CH-9-2-03 vysvětlí základní faktory ovlivňující rozpouštění 
pevných látek 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 uvede příklady plynných, kapalných a pevných směsí 

 rozliší u známých směsí, zda jsou různorodé, nebo stejnorodé 

 uvede příklady směsí a čistých látek 

 pozná směsi a chemické látky 

 

 vypočítá složení roztoku s využitím procentuálního vyjádření 
nebo pomocí hmotnostního zlomku 

 navrhne přípravu roztoku daného složení v domácnosti 

 rozezná druhy roztoků a jejich využití v běžném životě 

 
 

 rozlišuje mezi pojmy nasycený a nenasycený roztok 

 správně používá termíny: složka roztoku, rozpuštěná látka 

a rozpouštědlo, koncentrovanější a zředěnější roztok 

 popíše vliv teploty, míchání a plošného obsahu povrchu 

rozpouštěné pevné látky na rychlost jejího rozpouštění 

 
 

 
 

 

 
 

 směsi – různorodé, stejnorodé roztoky; hmotnostní 

zlomek a koncentrace roztoku; koncentrovanější, 
zředěnější, nasycený a nenasycený roztok; vliv teploty, 

míchání a plošného obsahu pevné složky na rychlost 

jejího rozpouštění do roztoku; oddělování složek směsí  
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CH-9-2-04 navrhne postupy a prakticky provede oddělování 

složek směsí o známém složení; uvede příklady oddělování 

složek v praxi 

 

 

 

 

 samostatně sestaví filtrační aparaturu s využitím laboratorních 

pomůcek 

 vysvětlí princip usazování a destilace na konkrétním příkladu 

 aplikuje poznatky o oddělování složek směsí na příkladech 
z běžného života 

 prakticky provede oddělení složek směsí, které využívá 

v běžném osobním životě (dekantace, filtrace, krystalizace) 

ČÁSTICOVÉ SLOŽENÍ LÁTEK A CHEMICKÉ PRVKY 

CH-9-3-01 používá pojmy atom a molekula ve správných 

souvislostech 

 
CH-9-3-02 rozlišuje chemické prvky a chemické sloučeniny 

a pojmy užívá ve správných souvislostech 

CH-9-3-02p zná nejobvyklejší chemické prvky a jednoduché 
chemické sloučeniny a jejich značky 

 

 
 

 

 
 

CH-9-3-03 orientuje se v periodické soustavě chemických 

prvků, rozpozná vybrané kovy a nekovy a usuzuje na jejich 
možné vlastnosti 

CH-9-3-03p rozpozná vybrané kovy a nekovy a jejich možné 

vlastnosti 

 rozlišuje částice atomu, atomy a molekuly 

 popíše umístění protonů, elektronů a neutronů v atomu 

 uvede znaménko elektrického náboje elektronu a protonu 

 

 používá pojmy chemický prvek a chemická sloučenina ve 

správných souvislostech 

 rozliší chemickou značku prvku a chemický vzorec sloučeniny 

 vyjádří složení chemické látky ze vzorce chemické sloučeniny 

 rozliší anionty, kationty a atomy 

 používá značky a názvy vybraných chemických prvků (zejména 
prvků hlavních skupin a významných zástupců kovů) 

 zná nejobvyklejší chemické prvky a jednoduché chemické 
sloučeniny a jejich značky 

 

 rozliší periody a skupiny v periodické soustavě chemických 
prvků a vyhledá známé prvky s podobnými vlastnostmi 

 rozliší mezi známými prvky kovy a nekovy 

 uvede charakteristické vlastnosti kovů a nekovů 

 rozpozná vybrané kovy a nekovy a jejich možné vlastnosti 

 částicové složení látek – molekuly, atomy, atomové 

jádro, protony, neutrony, elektronový obal, elektrony 

 prvky – názvy, značky, vlastnosti a použití vybraných 

prvků, skupiny a periody v periodické soustavě 

chemických prvků; protonové číslo 

 chemické sloučeniny – chemická vazba, názvosloví 

jednoduchých anorganických a organických sloučenin 

F 

 stavba atomu 

ANORGANICKÉ SLOUČENINY 

CH-9-5-01 porovná vlastnosti a použití vybraných prakticky 

významných oxidů, kyselin, hydroxidů a solí a posoudí vliv 

významných zástupců těchto látek na životní prostředí 
CH-9-5-01p popíše vlastnosti a použití vybraných prakticky 

využitelných oxidů, kyselin, hydroxidů a solí a zná vliv těchto 

látek na životní prostředí 
 

 

CH-9-5-02 vysvětlí vznik kyselých dešťů, uvede jejich vliv na 
životní prostředí a uvede opatření, kterými jim lze předcházet 

 

 
 

 

CH-9-5-03 orientuje se na stupnici pH, změří reakci roztoku 

univerzálním indikátorovým papírkem a uvede příklady 

uplatňování neutralizace v praxi 
CH-9-5-03p orientuje se na stupnici pH, změří pH roztoku 

univerzálním indikátorovým papírkem - poskytne první 

pomoc při zasažení pokožky kyselinou nebo hydroxidem 

 uvede vlastnosti a použití prakticky významných nebo mediálně 

známých oxidů, kyselin, hydroxidů a solí 

 užívá vedle názvů i vzorce vybraných oxidů, kyselin, hydroxidů 

a solí, které souvisejí s bezpečností a zdravím člověka 
a s ochranou životního prostředí 

 popíše vlastnosti a použití vybraných prakticky využitelných 

oxidů, kyselin, hydroxidů a solí a zná vliv těchto látek na životní 
prostředí 

 

 popíše vznik kyselých dešťů, včetně látek, jež je způsobují 

 zhodnotí vliv kyselých dešťů na životní prostředí i různé 
objekty 

 navrhne příklady opatření, kterými lze předcházet vzniku 

kyselých dešťů 
 

 rozliší kyselé a zásadité roztoky pomocí hodnot pH 

 prakticky změří pH roztoku, se kterým se setká v běžném životě 

 uvede příklady neutralizace prováděné v běžném životě 

 orientuje se na stupnici pH, změří pH roztoku univerzálním 

indikátorovým papírkem - poskytne první pomoc při zasažení 
pokožky kyselinou nebo hydroxidem 

 oxidy – názvosloví, vlastnosti a použití vybraných 

prakticky významných oxidů 

 kyseliny a hydroxidy – kyselost a zásaditost roztoků; 

vlastnosti, vzorce, názvy a použití vybraných prakticky 
významných kyselin a hydroxidů 

 soli kyslíkaté a nekyslíkaté – vlastnosti, použití 

vybraných solí, oxidační číslo, názvosloví, vlastnosti 
a použití vybraných prakticky významných halogenidů 

ENV 

 Vztah člověka k prostředí 
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CH - 9. ročník 

výstupy RVP  v předmětu výstupy ŠVP  v předmětu učivo 
průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy 

CHEMICKÉ REAKCE 

CH-9-4-01 rozliší výchozí látky a produkty chemických 
reakcí, uvede příklady prakticky důležitých chemických 

reakcí, provede jejich klasifikaci a zhodnotí jejich využívání 

CH-9-4-01p pojmenuje výchozí látky a produkty 
nejjednodušších chemických reakcí 

 

 
CH-9-4-02 přečte chemické rovnice a s užitím zákona 

zachování hmotnosti vypočítá hmotnost výchozí látky nebo 
produktu 

 

 

 

CH-9-4-03 aplikuje poznatky o faktorech ovlivňujících 

průběh chemických reakcí v praxi a při předcházení jejich 
nebezpečnému průběhu 

 rozliší výchozí látky a produkty chemických reakcí 

 pojmenuje správně výchozí látky a produkty jednoduchých 
chemických reakcí 

 rozliší neutralizaci od ostatních chemických reakcí, pojmenuje 

výchozí látky a produkty nejjednodušších chemických reakcí 

 pojmenuje výchozí látky a produkty nejjednodušších 

chemických reakcí 
 

 uvede zákon zachování hmotnosti 

 využije zákon zachování hmotnosti při řešení jednoduchých 

úloh 

 přečte s porozuměním jednoduché chemické rovnice 

 zapíše jednoduché chemické rovnice 

 

 popíše vliv teploty, plošného obsahu povrchu, koncentrace 

reaktantů a katalyzátorů na rychlost chemické reakce 

 popíše správný způsob ředění hydroxidů a kyselin 

 popíše první pomoc při zasažení lidského těla roztoky 
hydroxidů a kyselin 

 chemické reakce – zákon zachování hmotnosti, 
chemické rovnice, látkové množství, molární hmotnost 

 klasifikace chemických reakcí  

 faktory ovlivňující rychlost chemických reakcí – 

teplota, plošný obsah povrchu výchozích látek, katalýza 

 chemie a elektřina 

 

ORGANICKÉ SLOUČENINY 

CH-9-6-01 rozliší nejjednodušší uhlovodíky, uvede jejich 

zdroje, vlastnosti a použití 
 

 

 

CH-9-6-02 zhodnotí užívání fosilních paliv a vyráběných 

paliv jako zdrojů energie a uvede příklady produktů 

průmyslového zpracování ropy 
CH-9-6-02p zhodnotí užívání paliv jako zdrojů energie 

CH-9-6-02p zná příklady produktů průmyslového zpracování 

ropy 
 

 
 

CH-9-6-03 rozliší vybrané deriváty uhlovodíků, uvede jejich 

zdroje, vlastnosti a použití 
 

 

 
 

 

 
 

 

CH-9-6-04 orientuje se ve výchozích látkách a produktech 
fotosyntézy a koncových produktů biochemického zpracování, 

především bílkovin, tuků, sacharidů. 

 
 

 

CH-9-6-05 určí podmínky postačující pro aktivní fotosyntézu 

 

 

 

 zařadí uhlovodíky mezi organické látky 

 užívá vedle názvů i vzorce nejjednodušších uhlovodíků 

 popíše vlastnosti nejjednodušších uhlovodíků 

 uvede příklady použití nejjednodušších uhlovodíků 

 uvede příklady zdrojů uhlovodíků 
 

 rozliší fosilní a ostatní paliva 

 uvede výhody a nevýhody využívání fosilních a ostatních druhů 

paliv vzhledem k životnímu prostředí a vyčerpatelnosti zdrojů 

 uvede příklady produktů získávaných při frakční destilaci ropy 

 uvede příklady výrobků chemického průmyslu, jejichž výchozí 
surovinou je ropa nebo zemní plyn 

 zhodnotí užívání paliv jako zdrojů energie 

 zná příklady produktů průmyslového zpracování ropy 

 

 rozliší halogenderiváty uhlovodíků, alkoholy a organické 

kyseliny 

 popíše používání freonů v praktickém životě a jejich vliv na 
životní prostředí 

 pojmenuje nejjednodušší alkoholy a popíše jejich vlastnosti 

 zhodnotí rizika konzumace alkoholu z hlediska zdraví člověka 

 uvede příklady nejznámějších organických kyselin (i triviálních 
názvů) a jejich výskytu 

 

 rozliší výchozí látky a produkty fotosyntézy 

 vysvětlí význam fotosyntézy pro život na Zemi 

 rozliší bílkoviny, tuky, sacharidy a vitaminy z hlediska výživy 

 orientuje se v rostlinných a živočišných tucích a ve způsobech 
jejich uchovávání 

 

 určí nezbytné podmínky pro průběh fotosyntézy 

 

 
 

 uhlovodíky – příklady v praxi významných alkanů, 
uhlovodíků s vícenásobnými vazbami a aromatických 

uhlovodíků 

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

 deriváty uhlovodíků – příklady v praxi významných 

alkoholů a karboxylových kyselin 

 přírodní látky – zdroje, vlastnosti a příklady funkcí 
bílkovin, tuků, sacharidů a vitaminů v lidském těle 

ENV 

 Lidské aktivity a problémy životního 
prostředí 

Zd 

 zásady zdravé výživy 
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CH-9-6-06 uvede příklady zdrojů bílkovin, tuků, sacharidů 

a vitaminů 

CH-9-6-06p uvede příklady bílkovin, tuků, sacharidů a 

vitaminů v potravě z hlediska obecně uznávaných zásad 

správné výživy 

 uvede příklady zdrojů bílkovin a jejich význam pro člověka 

 uvede příklady zdrojů tuků a jejich význam pro člověka 

 uvede příklady zdrojů sacharidů a jejich význam pro člověka 

 uvede příklady zdrojů vitaminů a jejich význam pro člověka 

 uvede příklady bílkovin, tuků, sacharidů a vitaminů v potravě 

z hlediska obecně uznávaných zásad správné výživy 

 

 


