Tézy pre bakalársku štátnu skúšku
CHEMICKÉ DISCIPLÍNY I
Chemické symboly, znacky, vzorce. Chemická reakcia, chemická rovnica. Základné
zákony chémie. Periodický zákon a štruktúra periodickej sústavy. Štruktúra atómového jadra.
Modely atómu. Kvantové císla, ich význam, vzájomné vztahy. Výstavba elektrónových
obalov.
Chemická väzba (iónová väzba, kovalentná väzba, donorovo-akceptorová väzba, kovová
väzba,
vodíková väzba, van der Waalsove sily). Skupenské stavy látok. Zmeny skupenstiev.
Roztoky.
Rozpustnost látok, krivky rozpustnosti. Vyjadrovanie zloženia roztokov. Silné a slabé
elektrolyty. Disociacná konštanta. Disociacný stupen. Teórie kyselín a zásad. Neutralizácia.
Iónový súcin vody. Exponent vodíkových iónov pH. Disociácia kyselín, zásad a solí.
Hydrolýza
solí. Tlmivé roztoky. Rozdelenie chemických reakcií (acidobázické, redoxné, zrážacie,
komplexotvorné reakcie). Oxidácia a redukcia. Redoxný potenciál. Elektrochemický rad
napätia. Súcin rozpustnosti. Konštanta stability a nestability komplexov.
Trendy vo vlastnostiach prvkov a zlúcenín (primárna a sekundárna periodicita v PSP).
Urcovanie geometrického usporiadania molekúl (metóda VSEPR). Základy kryštalografie.
Rozdelenie a charakteristika tuhých kryštalických látok. Mriežková entalpia a jej súvis
s vlastnostami kryštalických látok. Systematická anorganická chémia (vlastnosti, výskyt,
príprava a použitie prvkov a ich zlúcenín): vodík; alkalické kovy; berýlium, horcík, kovy
alkalických zemín; prvky 13.-17. skupiny. Všeobecné vlastnosti d-prvkov. Koordinacné
zlúceniny. Kovy podskupiny medi; kovy podskupiny zinku; kovy podskupiny skandia
(lantanoidy a aktinoidy); kovy podskupín titánu, vanádu, chrómu a mangánu. Kovy triády
železa, triády lahkých a triády tažkých platinových kovov.
Základné pojmy termodynamiky. Stavové veliciny. Základné zákony ideálneho plynu.
Nultá veta termodynamická. Prvá veta termodynamická, práca, teplo, vnútorná energia,
entalpia
a tepelná kapacita. Termochémia. Druhá veta termodynamická. Zmena entropie pri
nevratných
dejoch. Štatistická interpretácia entropie. Gibbsova a Helmholtzova funkcia.
Termodynamické
kritériá rovnováhy Tretia veta termodynamická, výpocet absolútnej hodnoty entropie. Reálne
plyny, van der Waalsova rovnica. Rozpustnost plynov v kvapalinách. Difúzia. Kvapaliny,
vyparovanie a tlak nasýtenej pary nad kvapalinou. Povrchové napätie a povrchová energia
kvapaliny, viskozita. Röntgenová štruktúrna analýza tuhých látok. Fázové rovnováhy v
jednozložkových a vo viaczložkových sústavách. Raoultov zákon. Zníženie teploty tuhnutia
roztokov. Zvýšenie teploty varu roztokov.
Osmotický tlak. Fázové diagramy. Destilácia a rektifikácia. Nernstov rozdelovací zákon.
Extrakcia. Kinetika chemických reakcií. Rýchlost chemických reakcií. Molekulovost a
poriadok
reakcie. Teória reakcnej rýchlosti. Katalýza. Výpocet aktivacných parametrov. Rovnováha
chemických reakcií. Cinitele ovplyvnujúce chemickú rovnováhu. Elektrochémia. Elektrická
vodivost látok a jej meranie. Elektrolýza. Faradayove zákony. Prevodové císla. Elektródové
procesy. Polarizácia elektród. Rozkladné napätie a nadpätie. Termodynamika galvanického
clánku. Klasifikácia elektród. Nerstova rovnica. Akumulátory. Korózia kovov.
Odmerná analýza. Titrácie acidobázické, redoxné, zrážacie a komplexometrické.

Metódy kvantitatívnej analýzy. Gravimetria. Elektrochemické metódy. Potenciometria.
Konduktometria. Optické metódy. Kolorimetria. Spektrofotometria. Separacné metódy.
Extrakcia. Chromatografické metódy. Papierová chromatografia. Chromatografia na tenkých
vrstvách. Ionexová chromatografia.
CHEMICKÉ DISCIPLÍNY II
Názvoslovie organických zlúcenín. Väzby v organických zlúceninách, polárne a radikálové,
štiepenie väzieb. Indukcné a mezomérne efekty, rezonancné štruktúry, tautoméria.
Konjugované systémy, aromaticita, podmienky aromaticity. Stereochémia: hybridizácia,
dlžka väzieb, valencné uhly, stereoizoméry E, Z, stereoizoméry R, S (enantioméry),
konfigurácia, Fischerove vzorce, symboly D a L, projekcné vzorce, konformácie,
Newmannova projekcia. Organické kyseliny (O-, S-, N- C- kyseliny) a organické zásady.
Kyslost, zásaditost, acidobázické reakcie. Metódy zistovania štruktúry organických
zlúcenín, 1H NMR a 13C NMR spektrá, IC spektrá, UV-VIS spektrá. Vztah medzi štruktúrou
a fyzikálnochemickými vlastnostami organických zlúcenín, intra- a intermolekulové
interakcie, vodíkové väzby. Základné typy organických reakcií, nukleofilné, elektrofilné
a radikálové cinidlá.
Charakteristika, metódy prípravy, reaktivita a reakcie: Alkány, alkény, diény,
alkíny, aromáty, halogénderiváty, alkoholy, fenoly, étery, aldehydy, ketóny, aldolizácia,
Cannizzarova reakcia, karboxylové kyseliny, estery, mechanizmus esterifikácie, amidy,
halogenidy , aminokyseliny, amíny, bázicita amínov, diazotácie a kopulácie, amidy, nitrily,
5- a 6-clánkové heterocyklické zlúceniny, syntetické polyméry.
Štruktúra proteinogénnych aminokyselín. Prírodné peptidy. Štruktúra bielkovín.
Charakteristika a rozdelenie sacharidov. Vlastnosti monosacharidov, oligosacharidov a ich
derivátov. Polysacharidy. Charakteristika a rozdelenie lipidov. Mastné kyseliny v lipidoch.
Jednoduché a zložené lipidy. Izoprenoidné lipidy. Lipoproteíny. Micely, lipozómy, biologické
membrány. Enzýmy, charakteristika, klasifikácia, vlastnosti, mechanizmus katalýzy.
Koenzýmy. Inhibícia a aktivácia enzýmových reakcií. Regulácia enzýmovej aktivity.
Anaeróbna glykolýza, mliecne a etanolové kvasenie. Citrátový cyklus. Dýchací retazec.
Metabolizmus triacylglycerolov a mastných kyselín. Beta oxidácia mastných kyselín.
Detoxikácia amoniaku, ureogenetický cyklus. Biochemické redukcie a systém NADPH /
NADP+. Pentózafosfátový cyklus. Fotosyntéza. Nukleové kyseliny, ich stavebné zložky,
štruktúra. Typy nukleových kyselín a ich funkcia. Prenos genetickej informácie.
Proteosyntéza,
transkripcia a translácia. Mechanizmus pôsobenia hormónov.
MONITORING ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Environmentálny monitorovací systém v Slovenskej republike. Kvalita údajov v
monitoringu životného prostredia. Presnost a správnost analýz. Analytické metódy používané
na
stanovenie a monitorovanie škodlivín v životnom prostredia. Jednotný systém kontroly
ovzdušia, rozmiestnenie a hustota monitorovacích staníc. Imisný odber plynných a tuhých
znecistenín ovzdušia. Emisný odber znecistenín ovzdušia, vyjadrovanie a prepocet
koncentrácie ZL. Metódy stanovenia tuhých a plynných znecistujúcich látok v ovzduší.
Monitoring vody v SR. Ukazovatele stavu vody. Odber vzoriek vody, vzorkovacia technika.
Analýza vzoriek na mieste odberu a ich konzervovanie. Urcenie jednotlivých vlastností
a stanovenie zloženia vôd. Hodnotenie, prezentácia a interpretácia stavu útvarov povrchovej
vody a podzemnej vody. Odber vzoriek pôdy. Metódy stanovenia rizikových látok v pôdach.

