Tematický

plán

chemie

Vypracovaný podle ŠVP „Na cestěíí, verze 3.0., platný otl 1. 9. 2017,
pro školní rok 2019-2020 (2 hod. týdně, celkem 66h)

tercie V: vyučující Michaela Netíková
tercíc W: vyučující Michaela Netíková
6 hod/ 09.

l. Směsi

- pojem směsi
- metody dělení Směsi

2. Částiøøvć Složení látek

8 hna/ 09.-10.

- částicové Složení látek, stavba atomu

- chemické symboly, atomy, molekuly, prvky, Sloučeniny
- chemická vazba, ionty

20 hod./ l l.-Ol.

3. Prvky a periodická soustava prvků
- periodická Soustava, periodicky zákon
- významné kovy (alkalické kovy, železo ...)
- nekovy (vodík, kyslík, halogeny, Sira, uhlík, dusík, fosfor, křemík)

4. Dvouprvkové Sloučeniny
- názvosloví (halogenidy, oxidy, sulfidy)
- výskyt, vlastnosti a použití některých oxidů, sulﬁdů a halogenidů

14 hod./02.-03

5. Kyseliny a hydroxidy
- kyseloSt a zásaditost roztoků, pH, neutralizace
- kyseliny (názvosloví, vlast. a použití)
- hydroxidy (názvosloví, indikátory, vlast. a použití)

6 hod/O4.

6. Soli
- vznik Solí
- názvosloví Soli
- hydrogensoli
- hydráty
- použití, vlastnosti, technické názvy solí

lO hod./05.-06.

7. Závěrečné opakování

2 hod/06.

Pozn. Při probírání nebezpečných látek se zaměříme na jejich účinky, šíření, první pomoc, označení
/ chlor, kyseliny, hydrozidy. . _. /
Nrímëtv krb. prací : 1. Dělení Směsi: filtrace, Sublimace, krystalizace 2. Příprava a důkaz vodíku,
kyslíku 3. Reaktivita alkalických kovů, kovů alkalických zemin, 4. Stanovení kyseloSti a zásaditosti
vodnych roztoků

Předseda PK

TEMATICKÝ pl á ıı chemie (2 hna. týdne, øﬂııﬂžnı 66h)
Vypracovaný podle ŠVP „Na cestčíí, verze 2.2, platný od 1. 9. 2016,
pro školní rok 2019 - 2020

kvarta A: Vyučující Helena Karásková
kvarta B: vyučující Helena Karásková

l. Anorganická sloučeniny ajejich názvosloví

10 and. / (Ja-JU

- vznik solí
- názvosloví solí
- hydrogensoli
- hydráty
-ponžití, vlastnosti, technicke názvy solí

2. Chemická výpočty
-

H) and. / Ja. -1 J

látková množství
výpočty z chem. vzorců - hmotnostní zlomek
práce s chemickými tabulkami
roztoky _ koncentrace
chem.rovnice - stechiometr. koeficienty
výpočty z chem. rovnic ( trojčlenka )

3. Redoxní reakce

10 and. / 12.011.

oxidace, redukce
- redukční schopnosti kovů, řada napčtí kovů
- vyčíslování jednoduchých redozních rovnic
- elektrolýza, redoaní dčje na elektrodách, využití

4. Uhlovodíky a úvod do organické chemie

IO and. / 01402.

- homologická řada alkanů, vlastnosti, použití
- ncnasycenč uhl. - alkeny, alkyny

- areny
- zdroje uhlovodíků - ropa, uhlí, zemní plyn
- benzín - krakování, oktan. číslo, katalyzátory

5. Deriváty uhlovodíků
-

10 and. 02.-04.

halogenderiváty ( zneužití v BCHL, freony )
alkoholy
aldehydy a ketony
karbokylove kys.
esteriﬁkace, deriváty karbkyselin
org. sloučeniny v živote člověka (léčiva, pesticidy.)

6. Přírodní látky., malo'omolekulární látky

.12 had/04.05.

- bílkoviny
-tuky
- Sacharidy ( mono-, di-, polyn )
- plasty a syntetická vlákna
- využití tčchto sloučenin

7*. Chemie a společnost

2 and. / 06.

- výchova k ochrane životprostředí ( emise, imise )
- využití ch.látek pro každodenní život(konzervace potravin)
- prům. odvčtví ( fáze chemvýrob, automatizace, bezodpad. technologie)

- místa s nejvyznam. chemvyrobami v ČR
8. Závěrečné opakování

2 and / 06.

Pozn. Při probírání nebezpečných látek se zaměříme na jejich účinky, šíření, první pomoc, označení i'
ethen,acetylen, PB, zemní plyn, benzín,formaldehyd,.... i' Viz . Ochrana člověka za mimořádných
okolností F učební dokument .
Náměty krb. prací: 1. Důkaz prvků v organických sloučeninách, 2. Alkoholy - oxidace, důkaz , 3.
Přírodní látky - např. rozdělení a důkaz cukrů, 4. Důkaz vitamínu C, 5. elektrolýza

Předseda PK

T e m a t i ck ý p l á ıı chemie (první ročník, kvinta)
pro šk. r. 2019/2020, vypracovaný pnılle ŠVP „I cesta může být cíl“, verze 2.0,
platný od 1. 9. 2019.
(2 hodiny týdně, celkem 66 h. + 15 hodin lab. cvičení)

první A
první B
kviııta A
kvinta B

vyučující Michaela Netíková
vyučující Veronika Balcarová
vyučující Veronika Balcarová
vyučující Michaela Netíková

1. Základní chemické poimv
-rozdělení základních chem. látek, názvosloví, vzorce Sloučenin
-charakteı'istika látek
(směs, látka chem.čístá, prvek, sloučenina, atom, molekula,
Ar, Mr, at. hm. jednotka)

151_1/září- říien

-látkově množství

-výpočty z chem. vzorců

2. Složení a struklıra látek
-Stavba atomu
(jádro, radioaktivita, elektronový obal, základní a eacitstav,
typy orbitalů, elektropozitivita, elektronegativita )
-PSP a závěry z ní vyplývající
-Stavba molekul
(chem. vazba, vaznost, koval.vazba, slabě vaz. interakce,
vlastnosti látek jako důsledek .struktury a povahy vazeb)

27h z' listopad - březen

3. Chemické reakce
- pojem a rozdělení reakcí
-chemická kinetika
-chemická rovnováha a její ovlivňování
-základní typy reakcí, jejich charakteristika, význam a použití
(reakce acidobazickě, redozní, srážeeí a komplexotvorně).
- základy teı'Inochemie

24h

/břczeg-červen

Laboratorní cvičení
Náplň 15 jednohodinových laboratorních cvičení:
l. Seznámení s chemickou laboratoří, laboratorní řád, bezpečnost práce vchern. laboratoři (význam a účel
práce v chem. laboratoři, práce s plynem a el. proudem, chemikálie, chemické sklo apod.)
2. Vybavení chemické laboratoře (chemické sklo, porcelánové nádobí, kovově pomůcky).
3. Dělící metody (fyzikální - chemický děj).
4. Dělící metody (filtrace, krystalizace, sublimace, destilace).
5. Roztoky - pojem roztok, složení roztoků (hmotnostní a objemová koncentrace, příklady výpočtů).
6. Roztoky - směšovací rovnice, příklady výpočtů.
7. Příprava roztoků.
8. Roztoky- molární koncentrace, příklady výpočtů.
9. Sledování závislosti rychlosti chem. reakce na koncentraci roztoku.
10. Sledování závislosti rychlostí chem. reakce na teplotě.
1 1. Výpočty z chemických rovnic - kvalitativní a kvantitativní význam c-hem. rovnice.
12. Výpočty z chemických rovnic - příklady výpočtů.

13. Acidobazíckě reakce
14. Redosní děje
15. Srážecí reakce

Předseda PK chemie

T e In a t i c ký p l á n chemie (druhý ročník, seXta) pro šli. r. 2019/2020, vypracovaný podle
SVP „I cesta může být cíl“, verze L3, platný od 1. 9. 2017.

(2 hodiny týdně, celkem 66 h. + 20 hodin lab. cvičení)

druhá A
druhá B
sexta V
sexta W

vyučující Hana Zikmundová
vyučující Hana Zikmundová
vyučující Hana Zikmundová
vyučující Veronika Balcarová

I. Opakování obecně chemie
- typy chemických reakcí, terınochemie, chemická kinetika
-chemickě názvosloví

2. Základy anorganické chemie
rozdělení prvků v PSP
~ vodík, kyslík
( výskyt, výroba, vlastností a použití )
- voda, peroxid vodíku
( Struktura, vlastnosti, roztoky)

3. Chemie nekovů
- obecná charakteristika
- vzácně plyny a halogeny
- chalkogeny, dusík, fosfor
- uhlík, křemík, bor
- Opakování, Shrnutí

10 I: / 09.-10.

9 h / .10. - 11.

20 h / I 1. - 02.

11 h/ 02.- 03.
4. Chemie kovů
A) obecná charakteristika, výroba a vlastnosti kovů, kovová vazba,
základy elektrochemie
B) s- a p- prvky
charakteristika, výroba, použití ~ sodík,draslík, hořčík, kovy alkalických zemin,
hliník, cín olovo
16 hod. / 04. - 06.
C) d- a f- prvky
- obecná charakteristika
- chrom, mangan
- kovy podskupiny železa
- kovy podsku piny Cu a Zn
- důležité f- prvky
- shrnutí poznatků

Pozn. Při probírání vlastností nebezpečných látek se zaměříme na jej ich účinky, šíření, první pomoc,
označení látek ( chlor,sirouhlík,suIfan,kyanovodík,amoniak,ﬂı.ıorovodík,chloI'ovodík,fosgeIı,
oxid ulıeinatý,oxid sırıcıtý. . .) ...viz.Ochrana člověka za mimořádných okolností- učební
dokument.
ııııı

mﬂoweww~

LABORATORNÍ cVıčENí Z cHEMIE 2.ROČNÍK„ seš-(TA

9.
10.
II.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Typy chemických reakcí
Neutralizační titrace, hydl'olýza solí
Vodík (příprava, vlastnosti)
Kyslík (přípravaj vlastnosti)
Peľoxid vodíku (vlastnosti, oxida red.)
Halogeny a jejich Sloučcniny
Sira I (vlastnosti síry a sloučeniny)
Síta II (využití v ACH:i Vlastnosti kys. síťové)
Dusík I (bezkyslíkaté sloučeniny - amoniak)
Dusík II (oxidy, kys. dnsičná)
UhlíkI (vlastnosti, modifikace, oxid uhličitý)
Uhlík II (Sloučeniny, důkaz ultličitanů)
Vlastnosti kovů (Beketovova řada. redukční vlastnosti)
Alkalicke kovy
Kovy alkalických zemin
Sloučeniny chľčmu
Sloučeniny manganu
.sloučeniny Železa
Sloučeniny mčdi
Elektrochemic:I pokovovaní, galvanický článek

Uvedená témata lze po domluvě v PK nahradit tématy jinými.

Předseda PK

T 6 m 8. t Í C k ý p l á Il Cllčmíe (3. ročník, septima)
Vypracovaný dle ŠVP „ I cesta může být cíl „ verze 1.3. platného od 1.9.2017
pro školní rok 2019 - 2020

(Zhodiny týdnč, celkem 66h + 10 hodin laboratorních cvičení )
Vyučující Helena Karásková
třetí A
vyučující Veronika Balcarová
třetí B
Vyučující Helena Karásková
Septíma A
vyučující Veronika Balcarová
septima B

8 hod. / 09.

l. Základy organické chemie
- pojem organické chemie
- organické sloučeniny
( zdroje, Složení, charakteristika, rozdělení, názvosloví )
- organické reakce - rozdčlcní, průběh, reakční mechanismy

2. Uhlovodiky
- alkany, cykloalkany, alkeııy, alkadieny, alkyny
(obeccharakteristika, příprava, vlastnosti, představitelé, použití)
- aromatické uhlovodíky
- zpracování fosilních paliv ( ropa, uhlí, zemní plyn )

19/1011. /10. - 12.

3. Deriváty uhlovodíků
- halogenderiváty, nitroderiváty, amiııy, sulfonové kyseliny
- alkoholy a fenoly a jejich sirné obdoby
- aldehydy, ketony, karb.kyseliny

25 hod. / 01. - 04.

4. Deriváty karhoxylovych kyselin
- substituční deriváty
- funkční deriváty

Il hod. / 04. -05.

5. Organické deriváty anorganických kyselin
- deriváty kys. uhličité
- deriváty kys. dusičné
- deriváty kys. Sírové a fosforečné

3 hod. / 06.

Pozn. Při probírání vlastností nebezpečných látek Se zaměříme najejich účinky, šíření,
první pomoc, označení látek( ethen, ethyn, PB, ZP, formaldehyd, benzín. . .)

Seznam laboratorních prací z chemie pro 3.1*očrıík a Septimu
l. Důkaz uhlíku a ır'odiku Vazarıe'ho v organických sloučeninaclı;I Výpočet empirického a

'čﬂPﬂżJžaž-ﬁe-MM

molekulovélıo Vzorce
Důkaz dusikın síry„ halogenů Vázaných V organických sloučeninách
Příprava a vlastnosti acctylenu, důkaz násobne vazby
Příprava azolsıarviyř

Oxidace ethanolu
Fenoly - redukční schopnosti a barevné reakce

Reakce aldelıydů a ketonů

Vlastnosti karboxylových kyselin
Tepelný rozklad kyseliny salicylove

10. Okidace kyseliny šťavelové

l l. Práce s modely organických sloučenin

Uvedená témata lze po domluvě V PK nahradit tématy jinými.

Předseda PK

T e m a f i ø k ý p 1 á n SEMINÄRE A CVIČENÍ Z CHEMIE
(třetí ročník, Septima)
pro školní rok 2019 - 2020 vypracovaný [lle SVP „ I cesta může být cíl „ verze 1.3. platného
od 1.9.2017 (2hoııl.tý{lnč, celkem 66hodín)

Třetí A, B

Vyučující Balcaı'ová, Zikmundová

Septima V, W

vyučující Balcarová,I Zikmundová

-

22 hodin / 09.-11.
l. Úvod do Studia analytické chemie
- chem. nádobí a zákl. laboratorní vybavení
- základní typy výpočtů ﬂ roztoky
-chcnfıicke' reakce acidobazicke. redoxní, Srážecí, komplexotvorne
-příklady cheIn. reakcí a jejich Zápis
- výpočty z rovnic

2. Kvalitativní analýza
-tcoretJÍıvOd
- důkazy kationtů, Spec. reakce
- důkazy aniontů, Spec. reakce
- určení neznámých vzorků

28 hodin / JZ. - 04.

3. Kvantitativní chemická analýza
- princip graviınetrie,výpočty
- analytické váhy a vážení
- úlohy na graviınetrická Stanovení

16 hodin / 05. - 06.

Předseda PK

T B Il'l ii Í Í C li ý p l á Il Chemie (4. ročník, oktáva)
Vypracovaný podle ŠVP " I cesta může být cíl“r verze 1.3. platného od 1.9.2017r
pro školní rok 2019 -2020
2 hodiny týdně, celkem 50 hod.
čtvrtá A
vyučující Hana Zikmundová
čtvrtá B
Vyučující Hana Zikmundová
oktáva V
vyučující Veronika Balcaı'ová
vyučující Helena Karásková
oktáva W
6 hodin / 09.
l. Opnkowiniomonieke' chemie
- system, Souvislosti mezi jednotlivými typy sloučenin týkající se přípravy a vlastností,
základní představitele
- funkční a substituční deriváty karboxyl. kyselin ( aminokyseliny, hydrokykyseliny.)

2. Bioomonickťi chemie
- isoprenoidy
- heterocyklické sloučeniny a alkaloidy
- Iipidy
- Sacharidy ( ınono-, di-, polysacharidy, zpracování a Výroba celulosy )
- kvasný průmysl ( výroba lihu, octa, piva )
- bílkoviny
- nukleove kyseliny
3. Chemie živých Sonstnv
- fyzikální a chemické Znaky živých a neživých systémů,
- biokatalyzátory ( enzymy, vitaminy, hormony),
- metabolismus látek a energií,

20 hodin / O9. - 12.

15 hodin / 01. - 03.

- metabolismus cukrů, tuků a bílkovin,

4. Organická chemie v praxi
Synteticke makromolekulárni látky,

7 [rodin / 03.

-

- metabolismus a význam prvků

- obecná charakteristika a rozděleni,

- polymery, polykondenzáty, polyadukty,
Barviva, pesticidy, léčiva, pigmenty,

5. Sonin'nne' opnkovťini
- zákonitosti přemčn výchozích látek na produkty
- periodicky zákon a význam PSP

2 hodinv / 04.

Náměty /oboiznrnfnich cvičern':
l) Reakce sacharidů
2) Lipidy, reakce mýdel
3) Reakce bílkovin (barevné reakce, důkaz peptidicke vazby)
4) Enzymy a vitaminy

Předseda PK

04.

TEMATICKÝ PLÁN SEMINÁŘE A CVIČENÍ Z CHEMIE
Vypı'acovaný dle ŠVP „ I cesta může být cíl „ verze 1.3. platného od 1.9.2017
pro školní rok 2019 - 2020
Čtvrtý r. A, B, oktáva V, W ( 2lı týdně, celkem 50 vyučovacích hodin )
Vyučující: Zikmundová, Karásková

září

(celkem 6 hodin)
l) Opakování
_ typy chemických reakcí v analytické chemii
_ gl'avimetric - základní pojmy, postup Stanovení, výpoěty

2) ıZitladv odměrnýelı metod

září - prosinec

( celkem 20 hodin)

_ základní pojmy odměrné analýzy
_ dělení odměrnýeh Stanovení
_ praktické úlohy - neutralizaění titraee _ Stanovení koncentrace octa, prodejné kyseliny
chloi'ovodíkové, Sírové, NaOl-l, vápenné vody,
Stanovení uhliěitanů.
- Srážecí titrace _ Stanovení chloridů (argentometrie)
- redoxııí titrace _ man ganometrické Stanovení Feˇíí, HzOz,

jodometrické Stanovení Fe:H (titrace NagSzO3)
- komplexometrické titraee _ Stanovení Ca2+ iontů ve vodě,
_ Stanovení Co2+ iontů v modré Skalici.

3) Separaění metody

leden

(celkem 6 hodin)

VII-III'

_ praktické úlohy - extrakce, dialýzy, papírová chromatografie

4) Elektroanalvtieké metody

( celkem lO hodin)

únor - březen

_ pojem a dělení elektroanalytickýelı metod, základní pojmy
_ praktické úlohy - porci-remote!!'řekni S'Ianoi-Iení
- - potenciometrická Stanovení Feíí iontů bichromatometrieky
- - potenciometrieká Stanovení kyseliny fosforeěné
- konalo/tamiefríckfi Stanovení
- - konduktometrická kalibrační křivka
- - Stanovení Silné a Slabé kyseliny vedle Sebe

5) Optické analvtieűké metody

(celkem 6 hodin)

březen - duben

_ pojem a dělení optických metod (úvod)
_ praktické úlohy -technika vizuální koloriınetrie
- Studium rovnováhy při reakci iontů Fe2+ S ionty rhodanidovymi CNS_
- měření na polariınetrn

6) Závěrečné opakování a Shrnutí učiva

(celkem 2 hodiny)

Předseda PK chemie

T e m a t i c k ý p l á n předmětu SEMINÁŘ Z CHEMIE (4. ročník, oktáva)
Vypracovaný dle SVP „ I cesta může být cíl „ verze 1.3. platného od 1.9.2017

pro školní rok 2019 - 2020
Čtvrtý roč., oktáva ( 2h týdně, celkem 50 hodin )
Oktáva V, W Vyučující Zikmundová
Ctvrtá A, B vyučující Zikmundová

l. Základní pojmy a veličiny v chemii

(9)

Září -říz'en

a) chemické zákonyJíımota a její formy, látka,p1`vek, Sloučenina, atom, molekula,

hmotnosti atomů a molekul, látkové množství, výpočty z látkového množství
b) chemické vzorce _ význam, typy chem. vzorců, výpočty ze vzorců
c) roztoky, výpočty koncentrací
2. Stavba atomu a molekul
(12)
řrj'en - prosinec
a) atomové jádro: Stabilita atomových jader, jaderné reakce, radioaktivita
b) elektronový obal: stavba, základní a excitovaný Stav, ionty, elektronegativita
chemická vazba: pojem chemické vazby, teorie hybridizace, tvary molekul,
teorie MO
prosinec
3. Koordinační sloučeniny
(5)
Pojem, Složení, Stavba a vlastnosti k.S., příklady, význam
M

4. Chemická termodynamika

Termochemické zákony, enthalpie, entropie, Gibbsova energie, spontánnost chemických
(4)
reakcí.
m

5. Chemická kinetika

Rychlost chemické reakce a její ovlivňování, dčlení chemických reakcív, mechanismy
(5)
organických reakcí.
březen
6. Chemické rovnováhy
(5)
Uzavřená Soustava, rovnovážné stavy.
březen - duben
7. Elektrochemie
(4)
Elektrolyt, elektrodový potenciál, elektrolýza, galvanický článek
duben
8. Témata na základě požadavků Studentů
(6)
Budou zařazována průběžné, např. výpočty z rovnic, testové úlohy. .....

=t= u acidobázických reakcí - výpočet pH roztoků silných a slabých kyselin a zásad;
u Srážecích reakcí - výpočet koncentrace iontů v nasyceném roztoku nad Sraženinou,
výpočet rozpustností látek z íontového součinu a naopak
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