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Dílčí výstupy 

Žák: 

Učivo Tematické okruhy 
průřezového tématu 

Přesahy, vazby, rozšiřující 
učivo, poznámky 

- zná zásady bezpečné práce 
v laboratoři, poskytne první pomoc a 
přivolá pomoc při úrazech  
- dokáže poznat a pojmenovat 
chemické nádobí  
- pozná skupenství a jejich přeměny  
- porovná společné a rozdílné 
vlastnosti vybraných látek 
- určí skupenství, barvu, zápach a 
rozpustnost vybraných látek ve vodě 
- rozlišuje směsi a chemické látky 
- uvede příklady plynných, kapalných 
a pevných směsí a čistých látek  
- u známých směsí rozliší, zda jsou 
různorodé nebo stejnorodé 
- zná pojmy rozpustnost, 
koncentrovaný, zředěný, nasycený a 
nenasycený roztok 
- správně používá termíny složka 
roztoku, rozpuštěná látka a 
rozpouštědlo 
- popíše různé faktory ovlivňující 
rozpustnost pevných látek (např. 
teplota, míchání apod.) 
 

Bezpečnost práce v laboratoři a při 
pokusech  
 
Chemické nádobí  
 
Látky, jejich vlastnosti, skupenství, 
rozpustnost  
 
 
 
Směsi různorodé, stejnorodé  
 
 
 
 
 
 
 
Složení roztoků 

  

 

 

F – vlastnosti látek 
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Dílčí výstupy 

Žák: 

Učivo Tematické okruhy 
průřezového tématu 

Přesahy, vazby, rozšiřující 
učivo, poznámky 

- vypočítá složení roztoků s využitím 
procentuálního vyjádření nebo pomocí 
hmotnostního zlomku 
- připraví prakticky roztok daného 
složení 
- 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 na 
konkrétním příkladu 
- vyjmenuje různé druhy vod a uvede 
příklady jejich výskytu a využití  
- vysvětlí, jak voda v závislosti na 
fyzikálních podmínkách mění své 
skupenství a uvede, jak se změny 
skupenství nazývají 
- uvede příklady využití vody 
v domácnosti, v průmyslu a 
v zemědělství a zhodnotí vliv využití 
vody v této činnosti na životní 
prostředí 
 

Chemický výpočet 
 
 
 
 
Oddělování složek směsí  
 
 
 
 
 
 
 
 
Voda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 M – trojčlenka, procenta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EV – voda, ovzduší  
(Základní podmínky života)  
EV – průmysl a životní  
prostředí  
(Lidské aktivity a problémy 
životního prostředí)  
EV – půda  
(Základní podmínky života)  
EV – zemědělství a životní  
prostředí  
(Lidské aktivity a problémy 
životního prostředí) 



Učební osnovy vyučovacího předmětu chemie se doplňují: 

2. stupeň 
Ročník: osmý 

215 

Dílčí výstupy 

Žák: 

Učivo Tematické okruhy 
průřezového tématu 

Přesahy, vazby, rozšiřující 
učivo, poznámky 

- zná hygienické požadavky na pitnou 
vodu 
- uvede základní složky čistého 
vzduchu 
- uvede příklady znečišťování vody a 
vzduchu v pracovním prostředí a 
domácnosti, vyjmenuje zdroje 
znečištění vzduchu a vody ve svém 
okolí a regionu, navrhne nejvhodnější 
preventivní opatření a způsoby 
likvidace znečištění 
- navrhne způsoby ochrany čistoty 
vod v přírodě a jak šetřit vodou 
v domácnosti 
- na základě výstražných symbolů a 
varování na etiketě posoudí 
nebezpečnost látky, popíše způsob 
bezpečné práce s chemikáliemi 
- objasní nejefektivnější jednání 
v modelových příkladech havárie 
s únikem nebezpečných látek 
- uvede všechna telefonní čísla 
integrovaného záchranného systému, 
popíše zásady první pomoci při úrazu 
(poleptání, popálení apod.) 
 

 
 
Vzduch 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nebezpečné látky. Hořlaviny  
 

 Z – hydrosféra, atmosféra 

 

 

 

 

 

 

VKZ – poskytnutí první 
pomoci 
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Dílčí výstupy 

Žák: 

Učivo Tematické okruhy 
průřezového tématu 

Přesahy, vazby, rozšiřující 
učivo, poznámky 

- zná způsoby hašení požáru, typy a 
užití hasicích přístrojů 
- používá pojmy atom, částice atomu a 
molekula ve správných souvislostech 
- popíše umístění a elektrický náboj 
protonů, neutronů a elektronů v atomu 
- rozlišuje chemické prvky a chemické 
sloučeniny, značku prvku a vzorec 
sloučeniny 
- rozliší anionty a kationty 
- orientuje se v periodické soustavě 
prvků (PSP), rozliší periody a skupiny 
v PSP 
- zná české názvy a značky vybraných 
prvků 
- rozliší mezi známými prvky kovy a 
nekovy, uvede jejich charakteristické 
vlastnosti 
- zná pojem elektronegativita, vyhledá 
elektronegativitu prvku v PSP, určí 
charakter chemické vazby podle 
elektronegativity 
- rozliší a pojmenuje výchozí látky a 
produkty chemických reakcí 
 

 
 
Atom. Molekula 
 
Ionty  
 
Chemické prvky. Chemické 
sloučeniny  
 
 
Periodická soustava prvků 
 
 
 
 
 
 
 
Elektronegativita 
Chemická vazba  
 
 
Chemické reakce  
 

  

F – částicové složení látek 
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Dílčí výstupy 

Žák: 

Učivo Tematické okruhy 
průřezového tématu 

Přesahy, vazby, rozšiřující 
učivo, poznámky 

- uvede zákon zachování hmotnosti a 
využije jej při řešení jednoduchých 
úloh 
- ovládá výpočet molární hmotnosti, 
látkového množství a látkové 
koncentrace 
- zapíše a přečte s porozuměním 
jednoduché chemické rovnice 
- aplikuje poznatky o faktorech 
ovlivňujících průběh chemických 
reakcí (např. teplota, koncentrace 
reaktantů apod.) 
- popíše správný způsob ředění 
hydroxidů a kyselin, popíše první 
pomoc při zasažení lidského těla 
těmito látkami 
- užívá vedle názvů i vzorce 
významných oxidů, kyselin, 
hydroxidů a solí, uvede jejich 
vlastnosti 
- dovede vyjmenovat přípony 
přídavného jména (-ný, -natý, …), 
vytvoří vzorec z názvu a naopak 
 

Zákon zachování hmotnosti  
 

 

 

 

 

 

 

 

Názvosloví anorganických sloučenin 
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Dílčí výstupy 

Žák: 

Učivo Tematické okruhy 
průřezového tématu 

Přesahy, vazby, rozšiřující 
učivo, poznámky 

- vysvětlí pojmy halogenid, oxid, 
sulfid, kyselina, hydroxid, zná 
pravidla jejich názvosloví 
- vysvětlí vznik kyselých dešťů, 
zhodnotí jejich vliv na životní 
prostředí a navrhne příklady opatření, 
kterými lze předcházet vzniku 
kyselých dešťů 
- rozliší kyselé a zásadité roztoky 
pomocí hodnot pH 
- zná pravidla názvosloví solí  
- má přehled o nejvýznamnějších 
zástupcích solí 
 

Halogenidy, oxidy, sulfidy, kyseliny, 
hydroxidy 
 
 
 
 
 
 
 
 
Soli 

 PŘ - mineralogie 

 


