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VŠEOBECNÁ CHÉMIA
Vymedzenie predmetu chémie. Základné chemické pojmy: látka, zmes, chemicky čistá látka,
chemický prvok, zlúčenina . Spôsoby delenia zmesí.
Chemické symboly, značky, vzorce. Chemická reakcia, chemická rovnica. Hmotnosť a
energia. Základné zákony empirickej chémie. Periodický zákon a historický vývin jeho objavu.
Štruktúra periodickej sústavy. Periodicita chemických a fyzikálnych vlastností. Periodická sústava a
elektrónové konfigurácie prvkov.
Základná charakteristika atómového jadra. Modely atómu, Bohrov model atómu. Základy
kvantovej mechaniky, vlnový charakter elektrónu. Vývin názorov na elektrón. Dualizmus častica vlna. Vlnová funkcia a jej zmysel. Pravdepodobnosť výskytu elektrónu. Schrödingerova vlnová
rovnica, jej zmysel. Priestorová orientácia orbitalov s, p, d, f . Kvantové čísla, ich význam,
vzájomné vzťahy.
Výstavba elektrónových obalov. Hundovo pravidlo. Pauliho vylučovací princíp. Výstavbový
princíp. Rozdelenie prvkov podľa ich elektrónových konfigurácií.
Štruktúra atómového jadra. Nuklidy, izotopy, izobary, izotony. Jadrové reakcie. Väzbová
energia jadier. Reťazové reakcie. Využitie jadrovej energie.
Rádioaktivita. Objav rádioaktívneho žiarenia. Prírodná a umelá rádioaktivita. Druhy
rádioaktívneho žiarenia. Veličiny charakterizujúce rádioaktívne žiarenie. Rozpadové rady. Zákonitosti
rádioaktívneho rozpadu.
Chemická väzba. Vývoj názorov na chemickú väzbu. Základné parametre molekúl. Iónová
väzba. Elektrónová štruktúra katiónov a aniónov. Ionizačná energia. Elektrónová
afinita,
elektronegativita, polarizácia iónov, oxidačné číslo.
Kovalentná väzba. Vznik kovalentnej väzby. Teória valenčných väzieb, polarita kovalentnej
väzby. Teória hybridizácie. Geometrické usporiadanie pri rôznych typoch hybridizácie. Teórie
molekulových orbitalov. Atómové a molekulové orbitaly. Energetický diagram MO molekuly vodíka.
Všeobecné zákonitosti vzniku MO. Priestorové rozloženie molekulových orbitalov s a p väzbových a
protiväzbových.
Donorovo - akceptorová väzba. Pojem donora a akceptora elektrónov, ich uplatňovanie pri
objasňovaní koordinačných zlúčenín. Základné pojmy koordinačnej chémie: centrálny atóm, ligandy,
rozdelenie, koordinačné číslo, izoméria koordinačných zlúčenín.
Vodíková väzba, kovová väzba, van der Waalsove sily.
Skupenské stavy látok. Skupenstvo plynné. Základné zákony ideálneho plynu. Stavová
rovnica. Plynová konštanta. Reálne plyny, skvapalňovanie plynov. Skupenstvo kvapalné. Povrchové
napätie, viskozita, vyparovanie, var.
Skupenstvo tuhé. Kryštálové mriežky, základná bunka. Základy kryštalografie. Druhy
kryštálových štruktúr. Klasifikácia tuhých látok podľa typu súdržných síl. Zmeny skupenstiev.

Roztoky. Rozpustnosť látok, krivky rozpustnosti. Teória roztokov. Vyjadrovanie zloženia
roztokov, hmotnostné a objemové zlomky, látková koncentrácia. Príklady výpočtov. Vlastnosti
zriedených roztokov. Koloidné roztoky.
Elektrolyty. Mechanizmus elektrolytickej disociácie kyselín, zásad a solí. Disociačná
konštanta, disociačný stupeň. Silné a slabé elektrolyty.
SYSTEMATICKÁ ANORGANICKÁ CHÉMIA
Kyslík. Postavenie kyslíka v PS. Spôsob väzby. Chemické a fyzikálne vlastnosti kyslíka.
Laboratórna príprava a priemyslová výroba kyslíka. Výskyt, význam, použitie kyslíka. Ozón. Oxidy –
rozdelenie, príprava. Vzduch - zloženie, význam pre život, čistota ovzdušia.
Vodík. Postavenie vodíka v PS. Spôsob väzby, izotopy vodíka. Chemické a fyzikálne
vlastnosti. Laboratórna príprava, priemyslová výroba vodíka. Hydridy. Voda - štruktúra molekuly,
vlastnosti. Výskyt vody v prírode. Tvrdosť vody. Čistota vôd z aspektu ochrany životného prostredia.
Peroxid vodíka. Oxidačné a redukčné vlastnosti.
Halogény. Postavenie v PS. Chemické a fyzikálne vlastnosti halogénov, lab. príprava, priem.
výroba. Výskyt v prírode, použitie. Halogenovodíky, halogenidy, oxozlúčeniny.
Síra. Postavenie v PS. Alotropické modifikácie. Chemické a fyzikálne vlastnosti. Výskyt,
výroba a použitie síry. Sulfán, kyselina sírovodíková, sulfidy – ich využitie v analytickej praxi.
Oxozlúčeniny síry. Oxid siričitý, oxid sírový, kyselina siričitá, kyselina sírová, siričitany a sírany.
Chemické a fyzikálne vlastnosti, príprava, výroba, použitie. Prehľad oxokyselín síry. Peroxokyseliny a
tiokyseliny síry.
Dusík. Postavenie v PS. Chemické vlastnosti dusíka, spôsob väzby. Výskyt, príprava, výroba,
použitie dusíka. Amoniak, amónne soli. Amidy, imidy, nitridy, hydrazín, azoimid. Oxidy a
oxokyseliny dusíka. Oxidy dusíka, príprava, vlastnosti. Kyselina dusná, dusitá, dusitany. Kyselina
dusičná, príprava, výroba, vlastnosti, použitie. Dusičnany, dusíkaté hnojivá.
Fosfor. Postavenie v PS. Alotropické modifikácie fosforu. Chemické vlastnosti fosforu.
Výskyt, výroba, použitie fosforu. Fosfán, fosfidy. Oxidy a oxokyseliny fosforu a ich soli. Fosforečné
hnojivá.
Uhlík. Postavenie v PS. Elektrónová konfigurácia uhlíka, spôsob väzby, hybridizácia.
Alotropické modifikácie. Výskyt v prírode. Oxidy uhlíka, vlastnosti, lab. príprava, priemyslová
výroba. Kyselina uhličitá, uhličitany, hydrogenuhličitany - výskyt a význam v prírode, tvrdosť vody.
Karbidy a acetylidy. Zlúčeniny uhlíka so sírou, dusíkom a halogénmi.
Kremík. Postavenie v PS. Výskyt v prírode. Chemické a fyzikálne vlastnosti. Silány. Oxid
kremičitý. Kyseliny kremičité, kremičitany, hlinitokremičitany, praktický význam.
Všeobecné vlastnosti kovov. Kryštálová štruktúra kovov. Kovová väzba. Postavenie kovov v
periodickej sústave. Elektródové potenciály. Elektrochemický rad napätia kovov a z neho vyplývajúce
chemické vlastnosti kovov. Spôsoby prípravy a výroby kovov.
Alkalické kovy. Postavenie v PS. Chemické a fyzikálne vlastnosti. Výskyt v prírode, výroba.
Zlúčeniny - oxidy, peroxidy, hydridy, hydroxidy a soli kyslíkatých kyselín. Sóda - význam, výroba,
použitie. Halogenidy, význam.
Berýlium. Horčík. Kovy alkalických zemín. Postavenie v PS. Výskyt v prírode, výroba. Ich
zlúčeniny - oxidy, hydridy, hydroxidy, soli oxokyselín. Význam a použitie.
Bór, hliník. Postavenie v PS. Porovnanie chemických vlastností bóru a hliníka. Zlúčeniny
bóru - oxid, oxokyseliny a ich soli, borány. Zlúčeniny hliníka s vodíkom, kyslíkom, soli hlinité.
Výroba hliníka, význam, použitie.
Prvky IV., V. a VI. hlavnej podskupiny. Podskupina germánia - Ge, Sn, Pb. Elektrónová
konfigurácia, chemické vlastnosti, zlúčeniny - oxidy, hydroxidy, soli. Podskupina arzénu - As, Sb, Bi.

Elektrónová konfigurácia, chemické vlastnosti, zlúčeniny - oxidy, hydroxidy, oxokyseliny arzénu, soli.
Podskupina selénu - Se, Te, Po. Elektrónová konfigurácia, najvýznamnejšie zlúčeniny.
Všeobecné vlastnosti prechodných kovov. Postavenie v PS. Chemické vlastnosti, odlišnosti
od ostatných kovov, sklon k tvorbe koordinačných zlúčenín, príklady. Pestrosť oxid. stavov,
porovnanie vlastností v nižších a vyšších oxidačných stupňoch
Koordinačné zlúčeniny. Základné pojmy: centrálny atóm, ligandy, koordinačné číslo.
Klasifikácia a názvoslovie koordinačných zlúčenín, príklady. Izoméria a teória väzby v koordinačných
zlúčeninách. Elektrostatická teória ligandového poľa, teória valenčných väzieb a molekulových
orbitalov.
Kovy podskupiny medi. Postavenie v PS. Výskyt v prírode, fyzikálne a chemické vlastnosti,
výroba a použitie. Oxidy, hydroxidy, soli kyslíkatých a bezkyslíkatých kyselín, koordinačné
zlúčeniny.
Kovy podskupiny zinku. Postavenie v PS. Výskyt v prírode, fyzikálne a chemické vlastnosti,
výroba a použitie. Oxidy, hydroxidy, soli kyslíkatých a bezkyslíkatých kyselín, koordinačné
zlúčeniny. Význam, použitie.
Kovy podskupiny skandia, titánu a vanádu. Lantanoidy a aktinoidy. Charakteristika na
základe elektrónových konfigurácií. Najvýznamnejšie zlúčeniny oxidy, hydroxidy, halogenidy,
sulfidy, soli oxokyselín.
Kovy podskupiny chrómu. Postavenie v PS. Elektrónová konfigurácia. Výskyt v prírode,
fyzikálne a chemické vlastnosti, výroba a použitie chrómu. Zlúčeniny chrómu v oxidačných stavoch
II, III, VI. Oxokyseliny chrómu, chrómany, dichrómany.
Kovy podskupiny mangánu. Postavenie v PS. Elektrónová konfigurácia. Výskyt v prírode,
chemické vlastnosti, výroba a použitie mangánu. Zlúčeniny mangánu v oxid. stavoch II, III, IV, VI a
VII.
VIII. A a B podskupina periodického systému. Vzácne plyny. Charakteristika triád na
základe ich elektrónových konfigurácií. Kovy triády železa, výskyt v prírode, výroba, hospodársky
význam. Chemické vlastnosti. Zlúčeniny oxidy, hydroxidy, soli oxokyselín, koordinačné zlúčeniny.
Výroba surového železa. Korózia. Kovy triády ľahkých a triády ťažkých platinových kovov.
Vlastnosti, význam a ich použitie. Najvýznamnejšie zlúčeniny.

ORGANICKÁ CHÉMIA
Názvoslovie organických molekúl.
Všeobecná charakteristika organických zlúčenín (väzby v org. zlúčeninách, hybridizácia,
atómové a molekulové orbitaly, teória mol. orbitalov)
Dĺžka a energia väzby, dipólový moment, polarita, polarizovateľnosť, indukčný a mezomerný
efekt.
Stereochémia, stereoizoméry - základné pojmy. Rovnováha a reakčná rýchlosť. Katalýza v
organickej chémii. Vplyv rozpúšťadiel na priebeh reakcií.
Základné typy reakcií organických zlúčenín.
Alkány. Cykloalkány, radikálové substitúcie.
Alkény. Diény. Cykloalkény adičné reakcie. Alkíny. Aromatické uhľovodíky, elektrofilné substitučné
reakcie.
Halogénderiváty uhľovodíkov, nukleofilné substitučné reakcie, eliminačné reakcie.
Hydroxyderiváty uhľovodíkov. Alkoholy. Fenoly. Optická izoméria. Organické zlúčeniny síry. Tioly.
Sulfidy. Arénsulfónové kyseliny. Dusíkové zlúčeniny. Nitroalkány. Nitroarény. Alifatické a
aromatické amíny. Diazóniové zlúčeniny. Nitrily. Organokovy.
Karbonylové zlúčeniny. Aldehydy a ketóny. Chinóny. Karboxylové kyseliny. Funkčné
deriváty karboxylových kyselín. Substitučné deriváty karboxylových kyselín. Nebenzoidné
aromatické zlúčeniny.

Heterocyklické zlúčeniny. Päťčlánkové heterocykly. Šesťčlánkové heterocykly. Syntetické
makromolekulové látky.
Alkaloidy. Terpény. Antibiotiká.

BIOCHÉMIA
Štruktúra proteinogénnych aminokyselín. Prírodné peptidy. Štruktúra bielkovín.
Imunoglobulíny.
Charakteristika a rozdelenie sacharidov. Vlastnosti mono i oligosacharidov a ich derivátov.
Polysacharidy.
Charakteristika a rozdelenie lipidov. Jednoduché a zložené lipidy. Steroly. Lipoproteiny.
Biologické membrány.
Enzýmy, charakteristika, klasifikácia, vlastnosti, mechanizmus katalýzy. Koenzýmy.
Inhibícia a aktivácia enzýmových reakcií. Regulácia enzýmovej aktivity.
Anaeróbna glykolýza, etanolové kvasenie. Citrátový cyklus. Dýchací reťazec.
Metabolizmus triacylglycerolov a mastných kyselín. Beta oxidácia mastných kyselín.
Reakcie odbúravania aminokyselín. Detoxikácia amoniaku.
Biochemické redukcie a systém NADPH / NADP+. Pentózafosfátový cyklus. Fotosyntéza.
Nukleové kyseliny, ich stavebné zložky, štruktúra a funkcia. Prenos genetickej informácie.
Proteosyntéza.
Rozdelenie biochemických procesov v bunke. Princípy regulácie biochemických pochodov.
Regulácia proteosyntézy. Regulácia prostredníctvom proteolýzy. Mechanizmus pôsobenia hormónov
a liečiv. Imunologická regulácia.
FYZIKÁLNA CHÉMIA
Základné pojmy termodynamiky. Sústava, okolie sústavy. Stavové veličiny. Ideálny plyn.
Boylov zákon. Gay-Lussacov zákon. Avogadrov zákon. Stavová rovnica ideálneho plynu. Kinetická
teória ideálneho plynu. Nultá veta termodynamická. Prvá veta termodynamická, práca a teplo,
vnútorná energia, entalpia, tepelná kapacita. Izotermický a adiabatický dej v ideálnom plyne.
Termochémia. Hessov zákon. Vzťah medzi U a H chemickej reakcie. Reakčné teplo a rozpúšťacie
teplo. Závislosť reakčného tepla na teplote. Výpočet reakčného tepla na základe zlučovacích a
spaľovacích tepiel. Druhá veta termodynamická. Spojená formulácia I.a II. vety termodynamickej.
Zmena entropie pri nevratných dejoch. Štatistická interpretácia entropie. Gibbsova a Helmholtzova
funkcia. Gibbsove-Helmholtzove rovnice. Termodynamické kritériá rovnováhy, užitočná práca.
Závislosť voľnej energie a voľnej entalpie na stavových premenných. Tretia veta termodynamická,
výpočet absolútnej hodnoty entropie.
Reálne plyny, odchýlky od ideálneho chovania, viriálne rovnice, van der Waalsová rovnica,
kompresibilitný faktor, teoréma korešpondujúceho stavu. Kritický stav, skvapaľňovanie plynov.
Rozpustnosť plynov v kvapalinách. Difúzia plynov. Kvapaliny, vyparovanie a tlak nasýtenej pary
nad kvapalinou. Povrchové napätie a povrchová energia kvapaliny, viskozita. Tuhé látky. Röntgenová
štruktúrna analýza.
Fázové rovnováhy v jednozložkových a vo viaczložkových sústavách. Termodynamika
viaczložkových sústav. Raoultov zákon. Zníženie teploty tuhnutia roztokov. Zvýšenie teploty varu
roztokov. Osmotický tlak. Fázové diagramy. Destilácia a rektifikácia. Destilácia vodnou parou.
Nernstov rozdeľovací zákon. Extrakcia.
Kinetika chemických reakcií. Rýchlosť chemických reakcií. Molekulovosť a poriadok reakcie.
Rovnováha chemických reakcií. Činitele ovplyvňujúce chemickú rovnováhu. Teória reakčnej
rýchlosti. Katalýza. Izolované reakcie, zložité reakcie. Výpočet aktivačných parametrov.
Elektrochémia. Elektrická vodivosť látok a jej meranie. Elektrolýza. Faradayove zákony.
Prevodové čísla. Elektródové procesy. Polarizácia elektród. Rozkladné napätie a nadpätie.
Termodynamika galvanického článku. Klasifikácia elektród. Štandardný potenciál. Akumulátory.
Korózia kovov. Meranie pH.
Koloidné sústavy. Rozdelenie koloidných sústav. Elektrokinetické javy.

ANALYTICKÁ CHÉMIA
Analytické reakcie. Pojem a podstata analytickej reakcie. Vlastnosti a rozdelenie analytických
reakcií. Citlivosť analytických reakcií. Technika práce v analytickej chémii. Metódy kvalitatívneho
rozboru látok. Skupinové reakcie katiónov a aniónov. Delenie katiónov a aniónov. Zrážacie reakcie.
Súčin rozpustnosti.
Chemické rovnováhy. Kinetika chemických reakcií. Teórie chemickej kinetiky. Činitele
ovplyvňujúce rýchlosť chemickej reakcie. Chemická rovnováha.
Acidobázické reakcie. Disociácia kyselín, zásad a solí. Brönstedt - Lowryho teória kyselín a
zásad. Neutralizácia. Acidobázické indikátory. Iónový produkt vody. Exponent vodíkových iónov pH.
Hydrolytické štiepenie látok. Tlmivé roztoky.
Redoxné reakcie. Oxidácia a redukcia. Redox potenciál. Elektrochemický rad napätia.
Využitie redoxných reakcií na dôkaz a delenie prvkov. Využitie redoxných reakcií pri elektrolytickom
vylučovaní kovov.
Iónové reakcie, hydrolýza.
Komplexotvorné reakcie. Koordinačné zlúčeniny. Komplexotvorné reakcie. Konštanta
stability a nestability komplexov. Analyticky významné zlúčeniny komplexov a ich využívanie v
analytickej chémii.
Metódy kvantitatívnej analýzy. Charakteristika látky a chemických reakcií. Gravimetria.
Odmerná analýza. Princípy odmerného stanovenia. Štandardné roztoky. Bod ekvivalencie. Indikátory.
Typy titrácií. Titrácie acidobázické, redoxné, zrážacie a komplexometrické.
Elektrochemické metódy. Potenciometria. Polarografia. Konduktometria.
Optické metódy. Emisná spektrálna analýza. Atómová absorpčná
spektrometria.
Kolorimetria. Spektrofotometria.
Separačné metódy. Extrakcia. Chromatografické metódy. Adsorpčná, rozdeľovacia, ionexová
a gélová chromatografia.
Elektromigračné metódy. Elektroforéza. Izotachoforéza. Elektroanalytické metódy delenia
kovov.

