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Dílčí výstupy 

Žák: 

Učivo Tematické okruhy 
průřezového tématu 

Přesahy, vazby, rozšiřující 
učivo, poznámky 

- zná pojmy oxidace, redukce, redoxní 
reakce 
- pozná redoxní reakci 
- určí oxidační číslo prvku ve 
sloučenině 
- popíše princip výroby surového 
železa a oceli 
- vysvětlí princip koroze a způsob 
ochrany kovů před korozí 
- vysvětlí děje na elektrodách při 
elektrolýze NaCl 
- zná princip galvanického článku 
- uvede příklady užití elektrolýzy a 
galvanického článku v praxi 
- vysvětlí rozdíl mezi exotermickou a 
endotermickou reakcí 
- uvede vlastnosti a příklady použití 
uhlí, ropy a zemního plynu jako paliv 
a suroviny pro chemický průmysl 
- dovede popsat zpracování ropy 
- uvede příklady produktů 
získávaných při frakční destilaci ropy 
- uvede příklady výrobků chemického 
průmyslu, kde výchozí surovinou je 
ropa nebo zemní plyn 

Redoxní reakce 
 
 
 
 
Výroba železa 
 
 
 
Elektrolýza 
 
Galvanický článek 
 
 
 
 
Zdroje energie 
Uhlí 
Ropa 
Zemní plyn 
 

  
EV – doprava a životní 
prostředí 
(Lidské aktivity a problémy 
životního prostředí) 
EV – energie 
(Lidské aktivity a problémy 
EV – průmysl a životní 
prostředí 
(Lidské aktivity a problémy 
životního prostředí) 
EV – půda 
(Základní podmínky života) 
 
 
 
PŘ - mineralogie 
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Dílčí výstupy 

Žák: 

Učivo Tematické okruhy 
průřezového tématu 

Přesahy, vazby, rozšiřující 
učivo, poznámky 

- rozliší obnovitelné a neobnovitelné 
zdroje energie 
- zná pravidla bezpečnosti práce s 
topnými plyny 
- zhodnotí z hlediska životního 
prostředí fosilní a recentní paliva, 
uvede výhody a nevýhody jejich 
využívání 
- seznámí se s výhodami a 
nevýhodami jaderné energie 
- umí vysvětlit pojem organická 
chemie 
- rozliší nejjednodušší uhlovodíky, 
uvede jejich zdroje, vlastnosti a 
použití 
- zařadí uhlovodíky mezi organické 
látky 
- užívá vedle názvů i vzorce 
nejjednodušších uhlovodíků, popíše 
jejich vlastnosti a příklady použití 
- napíše molekulové, racionální a 
strukturní vzorce základních 
uhlovodíků 
- zařadí uhlovodíky do skupin podle 
vazeb 
 

Alternativní zdroje energie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organická chemie 
 
Uhlovodíky 
 
 
 
 
Názvosloví uhlovodíků 
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Dílčí výstupy 

Žák: 

Učivo Tematické okruhy 
průřezového tématu 

Přesahy, vazby, rozšiřující 
učivo, poznámky 

- rozliší halogenderiváty, alkoholy a 
fenoly, uvede jejich zdroje, vlastnosti 
a použití 
- odvodí obecný vzorec derivátů 
uhlovodíků 
- zařadí derivát podle charakteristické 
skupiny 
- popíše používání freonů 
v praktickém životě a jejich vliv na 
životní prostředí 
- jmenuje nejjednodušší alkoholy a 
popíše jejich vlastnosti, zhodnotí 
rizika konzumace alkoholu z hlediska 
zdraví člověka 
- uvede příklady nejznámějších 
organický kyselin včetně triviálních 
názvů a jejich výskytu 
- rozliší výchozí látky a produkty 
fotosyntézy, vysvětlí význam 
fotosyntézy pro život na Zemi, určí 
podmínky postačující pro aktivní 
fotosyntézu 
- správně zařadí sacharidy jako 
produkt fotosyntézy 
 

Deriváty uhlovodíků 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alkoholy 
 
 
 
Organické kyseliny 
 
 
Přírodní látky 
 
 
 
 
Sacharidy 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VKZ – prevence drogových 
závislostí 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VKZ – zásady zdravé 
životosprávy 
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Dílčí výstupy 

Žák: 

Učivo Tematické okruhy 
průřezového tématu 

Přesahy, vazby, rozšiřující 
učivo, poznámky 

- umí vysvětlit rozdíl mezi mono-, di- 
a polysacharidy, vyjmenuje jejich 
jednotlivé zástupce a užití 
- zná název lipidy a různé metody 
získávání lipidů 
- dovede nastínit, z čeho se skládá 
mýdlo 
- zná základní stavební jednotku 
bílkovin, dovede vysvětlit pojem 
esenciální a neesenciální 
aminokyselina 
- dokáže vysvětlit pojem enzym, 
popíše, jak enzym ovlivní reakci 
- dokáže vyjmenovat biokatalyzátory 
- rozliší vitamíny podle rozpustnosti 
ve vodě popř. v tucích 
- u jednotlivých vitamínů je schopen 
uvést jejich zdroj, vliv na organismus 
člověka a riziko nedostatku vitamínů 
- zná hormony a místa jejich 
vylučování 
- rozliší bílkoviny, tuky, sacharidy a 
vitaminy z hlediska výživy, uvede 
příklady jejich zdrojů a jejich význam 
pro člověka 
 

 
 
 
Lipidy 
 
Mýdla 
 
Bílkoviny 
 
 
 
Enzymy 
 
Biokatalyzátory 
Vitamíny 
 
 
 
 
Hormony 
 

  

 

 

 

 

 

 

PŘ – biologie člověka 
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Dílčí výstupy 

Žák: 

Učivo Tematické okruhy 
průřezového tématu 

Přesahy, vazby, rozšiřující 
učivo, poznámky 

- orientuje se v rostlinných a 
živočišných tucích, posoudí různé 
typy potravin z hlediska obecně 
uznávaných zásad zdravé výživy 
- zhodnotí využívání prvotních a 
druhotných surovin z hlediska trvale 
udržitelného rozvoje na Zemi, uvede 
příklady 
- popíše význam ropy a uhlí pro 
chemický průmysl i pro praktický 
život člověka 
- vysvětlí rozdíl mezi plastem a 
přírodním materiálem z hlediska 
užitných vlastností a vlivu 
na životní prostředí 
- jmenuje zástupce významných plastů 
a jejich vlastnosti, posoudí vliv 
používání plastů na životní prostředí 
- popíše bezpečné a k životnímu 
prostředí šetrné zacházení s mycími a 
čisticími prostředky v domácnosti 
- uvede výhody a nevýhody použití 
přírodních a syntetických vláken 
 

 
 
 
 
Umělé látky 
 
 
 
 
 
 
Plasty 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
Přírodní a syntetická vlákna 
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Dílčí výstupy 

Žák: 

Učivo Tematické okruhy 
průřezového tématu 

Přesahy, vazby, rozšiřující 
učivo, poznámky 

- zná jednotlivé alkaloidy – jejich 
zdroj a účinky na lidský organismus 
- vyjmenuje skupiny běžně 
dostupných léčiv (sedativa, analgetika 
apod.) a způsoby jejich použití 
- dokáže rozeznat pesticidy podle 
jejich účinku (herbicidy, insekticidy, 
fungicidy a rodenticidy) 
- zhodnotí dopad pesticidů na přírodu 
- uvede zástupce látek, které nejčastěji 
znečišťují životní prostředí 
- vysvětlí pojem drogová závislost 
- uvede příklady zákonně i nezákonně 
prodávaných omamných látek a 
popíše možné následky nadměrné 
konzumace drog na lidský organismus 
- zná pojem doping a látky s ním 
spojené 

Alkaloidy 
 
Léčiva 
 
 
Pesticidy 
 
 
 
 
 
Drogy 
 
 
 
 
Doping 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VKZ – prevence drogových 
závislostí 

 


