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PRÍLOHA 1 Zisťovanie postojov slovenských žiakov k prírodným vedám v medzinárodných 

porovnávajúcich meraniach PISA (doplnenie teoretickej časti práce) 

Informácie o výsledkoch slovenských žiakov z hľadiska postojov k prírodným vedám sme 

spracovali na základe dokumentu PISA 2015: Národná správa Slovensko, ktorý  zostavil kolektív autorov J. 

Miklovičová, A. Galádová, J. Valovič, a K. Gonžúrová v Bratislave v roku 2017.  

Na základe otázok v žiackom dotazníku štúdia PISA 2015 zisťovala postoje žiakov k prírodným 

vedám. Na analýzu boli zvolené tri premenné, u ktorých sa sledovali zmeny medzi cyklami v roku 2006 

a 2015, a to vonkajšia motivácia (motivácia zameraná na predpokladanú budúcu hodnotu a využiteľnosť 

prírodovedných predmetov v zamestnaní a príprave naň), vnútorná motivácia (záujem o prírodné vedy, 

vzťah k prírodným vedám) a sebahodnotenie vlastných schopností v rámci prírodných vied. 

Hodnotiaca škála k jednotlivým položkám žiackeho dotazníka bola rozhodne súhlasím, súhlasím, 

nesúhlasím, rozhodne nesúhlasím. Za kladné odpovede (súhlas) sa považovali vyjadrenia rozhodne 

súhlasím alebo súhlasím a za záporné odpovede (nesúhlas) vyjadrenia nesúhlasím alebo rozhodne 

nesúhlasím. 

Graf 1 zobrazuje porovnanie zastúpenia kladných odpovedí (súhlasím alebo rozhodne súhlasím) 

slovenských žiakov na položky žiackeho dotazníka zamerané na vonkajšiu motiváciu v PISA 2006 a PISA 

2015. 

 
Graf 1 Porovnanie zastúpenia kladných odpovedí slovenských žiakov na položky žiackeho dotazníka 

zamerané na vonkajšiu motiváciu v PISA 2006 a PISA 2015 (upravené podľa Miklovičová et al., 2017) 

 

V záveroch národnej správy (Miklovičová et al., 2017) sa uvádza, že väčšina žiakov v krajinách 

OECD uznáva štúdium prírodných vied ako spôsob zlepšiť si svoje kariérne vyhliadky a pracovať v 

požadovanom odbore. Slovenskí žiaci si oproti roku 2006 vo väčšej miere uvedomujú význam štúdia 

prírodných vied v súvislosti s ich uplatnením sa na trhu práce. Napriek uvedeným zisteniam sa v SR 

nepotvrdil vplyv vonkajšej motivácie na dosiahnuté výsledky  žiakov v teste prírodovednej gramotnosti. 

Na výsledky žiakov SR má výraznejší vplyv ich vnútorná motivácia. V súvislosti s vnútornou 

motiváciou sa žiaci v dotazníku vyjadrovali k nasledujúcim položkám: 1. Témy z oblasti prírodných vied ma 

obyčajne bavia; 2. Rád/rada čítam o prírodných vedách; 3. Veľmi rád/rada riešim problémy z oblasti 

prírodných vied; 4. Páči sa mi nadobúdať nové poznatky z oblasti prírodných vied; 5. Zaujímam sa o 

získavanie poznatkov z oblasti prírodných vied.  

 

 



 
 

Grafy 2 a 3 zobrazujú porovnanie zastúpenia odpovedí slovenských žiakov na vybrané položky (3, 

4) žiackeho dotazníka zamerané na vnútornú motiváciu v PISA 2006 a PISA 2015.  

 
Graf 2, 3 Porovnanie zastúpenia odpovedí slovenských žiakov na vybrané položky žiackeho dotazníka 

zamerané na vnútornú motiváciu v PISA 2006 a PISA 2015 (upravené podľa Miklovičová et al., 2017) 

 

V záveroch národnej správy (Miklovičová et al., 2017) sa uvádza, že vnútorná motivácia 

slovenských žiakov sa oproti roku 2006 znížila. Zníženie vnútornej motivácie žiakov zaznamenalo okrem 

Slovenska ďalších 13 krajín OECD. Naopak, jeho zvýšenie sa prejavilo v 16 krajinách a tiež v priemere krajín 

OECD. 

V sebahodnotení vlastných schopností v oblasti prírodných vied žiaci odpovedali v dotazníku na 

otázku Do akej miery si presvedčený/-á, že by si samostatne zvládol/-la nasledujúce úlohy: 1. Pochopiť 

vedecký problém, ktorý je základom novinového článku z oblasti zdravia; 2. Vysvetliť, prečo sa v určitých 

oblastiach vyskytujú zemetrasenia častejšie ako inde; 3. Opísať úlohu antibiotík pri liečení choroby; 4. Určiť 

vedecký problém, ktorý sa týka umiestnenia skládky odpadu; 5. Predpovedať vplyv zmien životného 

prostredia na prežitie určitých druhov; 6. Pochopiť informácie o zložení potravinárskych výrobkov, ktoré 

sú uvedené na ich obaloch; 7. Diskutovať o tom, ako by mohli nové poznatky zmeniť váš názor na možnosť 

života na Marse; 8. Vybrať z dvoch vysvetlení vzniku kyslých dažďov to lepšie. 

V tabuľke 1 uvádzame porovnanie zastúpenia odpovedí slovenských žiakov na vybrané položky 

(6, 8) žiackeho dotazníka zamerané na sebahodnotenie vlastných schopností v oblasti prírodných vied 

v PISA 2006 a PISA 2015. 

 

Tab. 1  Porovnanie zastúpenia odpovedí slovenských žiakov na vybrané položky žiackeho 

dotazníka zamerané na sebahodnotenie vlastných schopností v oblasti prírodných vied v PISA 

2006 a PISA 2015 (upravené podľa Miklovičová et al., 2017) 

Hodnotiaca škála/Položka 6. Pochopiť informácie o zložení 

potravinárskych výrobkov, ktoré 

sú uvedené na ich obaloch. 

8. Vybrať z dvoch vysvetlení vzniku 

kyslých dažďov to lepšie. 

2006 

v % 

2015 

v % 

2006 

v % 

2015 

v % 

Zvládol/zvládla by som to ľahko. 34,8 20,9 20,9 18,2 

S trochou úsilia by som to 

zvládol/zvládla. 

42,6 43,8 46,4 38,9 

Musel/musela by som sa veľmi 

namáhať, aby som to samostatne 

zvládol/zvládla. 

18,6 24,8 24,6 27,1 

Nezvládol/nezvládla by som to.  4,1 10,5 8,1 15,8 



 
 

V záveroch národnej správy (Miklovičová et al., 2017) sa uvádza, že u slovenských žiakov bol 

takmer vo všetkých položkách (okrem položky 5) zaznamenaný nárast percentuálneho podielu žiakov 

v hodnotiacej úrovni nezvládol/nezvládla by som to a že žiaci SR v rámci všetkých zúčastnených krajín 

zaznamenali najvýraznejší pokles v sebahodnotení vlastných schopností v oblasti prírodných vied. 

 

 

 

 



 
 

PRÍLOHA 2A Bádateľské aktivity vytvorené pre tematický celok Premeny látok pre chémiu 

7. ročníka základnej školy  

 

METODIKA 1   EXOTERMICKÉ A ENDOTERMICKÉ REAKCIE 

METODICKÝ LIST: EXOTERMICKÉ A ENDOTERMICKÉ REAKCIE 

Tematický celok / Téma ISCED / Ročník / Časový rozsah 

Premeny látok 

Energetické zmeny pri chemických reakciách 

ISCED 2 / 7. ročník / 1 vyuč. hod. 

 

Ciele 

Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti  Žiakom rozvíjané spôsobilosti 

• Poznať reakcie, pri ktorých sa teplo uvoľňuje 

(exotermické) a pri ktorých sa teplo 

spotrebúva (endotermické). 

• Overiť prakticky tepelné zmeny pri chemických 

reakciách. 

Spôsobilosti vedeckej práce 

• spôsobilosť pozorovať 

• spôsobilosť usudzovať 

• spôsobilosť klasifikovať 

• spôsobilosť merať 

• spôsobilosť konštruovať tabuľky a grafy 

• spôsobilosť tvoriť závery a zovšeobecnenia 
 

Spôsobilosti súvisiace s myslením a učením sa 

• spolupráca, komunikácia 

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti  

• Rozlíšiť reaktanty a produkty v chemických reakciách.  

• Vysvetliť pojmy: teplota, teplo, exotermická a endotermická reakcia. 

• Poznať príklady exotermických a endotermických reakcií.  

• Dodržiavať zásady bezpečnej práce s chemikáliami a laboratórnymi pomôckami.  

Význam metodiky 

Vonkajším merateľným prejavom energetických zmien počas exotermických a endotermických reakcií 

je zmena teploty sústavy. Zmenu teploty sústavy môžeme sledovať napríklad pri reakciách octu so 

sódou bikarbónou a sódy bikarbóny (roztok) s chloridom vápenatým.  

Úroveň bádania a organizačné formy Pomôcky a chemikálie 

• riadené bádanie 

• práca v dvojiciach alebo v skupinách (3-5 

žiakov) 

 

• Pomôcky: 2 kadičky (250 cm3), 2 odmerné 

valce (50 cm3), 2 teplomery, 2 lyžičky 

• Chemikálie: ocot, sóda bikarbóna 

(hydrogenuhličitan sodný), sóda bikarbóna 

(w = 0,05), chlorid vápenatý (bezvodý) 

• Počítač, dataprojektor 

PRIE BEH V ÝUČ BY  

ZAP OJEN IE  (CC A 8  M IN . ) :  

Učiteľ rozdelí žiakov do dvojíc alebo skupín (3 – 5 žiakov) a rozdá im pracovné listy. Žiaci postupujú 

podľa pokynov zadaných v pracovnom liste. Najprv si zopakujú poznatky o uvoľňovaní alebo spotrebe 

tepla pri skupenských premenách vody pomocou obrázka.  Potom riešia dve úlohy zamerané na 

poznatky o exotermických a endotermických reakciách. 
 

Riešenia úloh 1, 2:  

Úloha 1: Exotermická reakcia prebieha v kadičke A. Endotermická reakcia prebieha v kadičke B. 



 
 

Úloha 2: exotermické reakcie – obr. 4 (horenie dreva) a obr. 6 (hasenie páleného vápna),   

endotermické reakcie – obr. 3 (fotosyntéza) a obr. 5 (výroba železa vo vysokej peci)   

SKÚMANIE  (CC A 15  MI N . ) :  

Učiteľ diskutuje so žiakmi o vlastnostiach a použití octu, sódy bikarbóny a chloridu vápenatého.  

Poznámka: 

Informácie o chemikáliách: 

kyselina octová (kyselina etánová, CH3COOH) – je bezfarebná kvapalina s ostrým zápachom, žieravina a horľavina. 

Používa sa ako rozpúšťadlo, surovina na výrobu plastov, pri spracovaní koží. Jej soli sa nazývajú octany. Kyselina 

octová sa vyrába kvasením. Riedením sa z nej vyrába ocot (8 %). Ocot sa používa na dochucovanie jedál, pri 

konzervovaní potravín, ale aj na odstraňovanie vodného kameňa. Žltohnedé sfarbenie octu je spôsobené 

karamelom, ktorý sa do octu pridáva v malom množstve.  

 hydrogenuhličitan sodný (NaHCO3) sóda bikarbóna alebo tiež jedlá sóda je biely prášok so zásaditým pH. 

Použitie: 

         -  v potravinárstve: kypriaca látka, regulátor kyslosti (E500), šumivý prášok 

         -  na neutralizáciu žalúdočných štiav 

         -  na neutralizáciu poleptania kyselinou 

         -  v domácnosti: pri pečení, na čistenie, ekologické pranie, zmäkčovač vody, bielenie zubov  

         -  ako náplň do hasiacich prístrojov 

chlorid vápenatý (CaCl2) je biela, kryštalická až práškovitá látka. Bezvodý chlorid vápenatý je hygroskopický 

(pohlcuje vzdušnú vlhkosť za vzniku hydrátov). Je rozpustný vo vode, metanole, etanole a menej v acetóne. 

Pripravuje sa reakciou uhličitanu vápenatého (vápenca, CaCO3) a kyseliny chlorovodíkovej (HCl).  

Použitie: 

  -  elektrolýzou taveniny chloridu vápenatého sa pripravuje vápnik a chlór 

  -  sušiace činidlo do exikátorov pre látky, ktoré slabo viažu vodu  

  -  posyp vozoviek  

        -  chladiaca zmes (zmes ľadu a hexahydrátu chloridu vápenatého v pomere 1:1,5) 

        -  v potravinárstve (E509) a farmácii ako látka na úpravu pH 

Bezpečnostné upozornenia: P 102, 234, 260, 261, 262, 280, 303+361+353, 304+340, 305+351+338, 309+311 

 Výstražné upozornenie: H319  

Vzhľadom na to, že žiaci budú pracovať s chemikáliami a laboratórnymi pomôckami, je potrebné dbať 

na bezpečnosť práce. Učiteľ pripraví v predstihu pomôcky a chemikálie podľa počtu dvojíc alebo skupín 

žiakov.  

Žiaci následne overia prakticky tepelné zmeny pri dvoch reakciách, octu so sódou bikarbónou a sódy 

bikarbóny s chloridom vápenatým (úloha 3).   
 

Tab. 1  Tabuľka s nameranými teplotami 

Reakcia t1 

začiatočná 

teplota 

[°C] 

t2 

konečná 

teplota 

[°C] 

rozdiel 

t2 – t1 

[°C] 

exotermická/ 

endotermická 

reakcia 

ocot a sóda bikarbóna 
 

22  15  -7  endotermická 

sóda bikarbóna 

(roztok) a chlorid 

vápenatý 

22  42  +20  exotermická 

Pri reakcii sódy bikarbóny (roztok) a chloridu vápenatého je zvýšenie teploty spôsobené nielen 

samotnou reakciou, ale i rozpúšťaním chloridu vápenatého vo vode, pri ktorom sa uvoľňuje teplo.  
 

VYS VETLE NIE  (C CA 10  MI N . ) :  

Žiaci odpovedajú na otázky v pracovnom liste na základe pozorovania. 

1. Čo ste pozorovali po pridaní sódy bikarbóny do octu? 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/SAMANCTA/SK/Safety/HP_SK.htm
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/SAMANCTA/SK/Safety/HP_SK.htm


 
 

       vznik peny a uvoľňovanie bubliniek plynu 

2. Ako sa zmenila teplota po reakcii octu so sódou bikarbónou? 

       klesla/znížila sa 

3. Reakcia octu so sódou bikarbónou je exotermická alebo endotermická reakcia? 

endotermická reakcia 

4. Čo ste pozorovali po pridaní chloridu vápenatého do roztoku sódy bikarbóny? 

vznik peny a uvoľňovanie bubliniek plynu, vznik bielej zrazeniny (uhličitan vápenatý) 

5. Ako sa zmenila teplota po reakcii sódy bikarbóny s chloridom vápenatým? 

vzrástla/zvýšila sa 

6. Reakcia sódy bikarbóny s chloridom vápenatým je exotermická alebo endotermická reakcia? 

exotermická reakcia 

7. Napíšte názov plynu, ktorý sa uvoľňoval pri obidvoch reakciách. 

oxid uhličitý 

Žiaci v úlohe 4 vyvodia zovšeobecnenie o tepelných zmenách pri exotermických a endotermických 

reakciách.  

Riešenie úlohy 4: 

Pri exotermických reakciách sa uvoľňuje/spotrebúva teplo, čo sa prejavuje zväčšením/zmenšením 

teploty reakčnej zmesi. 

Pri endotermických reakciách sa uvoľňuje/spotrebúva teplo, čo sa prejavuje zväčšením/zmenšením 

teploty reakčnej zmesi. 
 

ROZŠÍ RE N IE  (CC A 7  MI N . ) :  

Učiteľ môže prezentovať žiakom informácie o samoohrievacích konzervách. 

 

HOD NO TEN IE  (CC A 5  M IN . ) :  

Žiaci hodnotia svoje vedomosti a zručnosti doplnením sebahodnotiacej karty (úloha 5). 
 

Poznámka: 

Alternatíva 

Sledovať tepelné zmeny pri chemických reakciách je možné aj pomocou meracích systémov Vernier alebo Coach. 

V tomto prípade by mali žiaci grafické záznamy priebehu sledovaných reakcií (závislosti teploty od času) prekresliť 

do pracovných listov a určiť pomocou funkcie Analyze - Statistics maximum ako začiatočnú teplotu a minimum 

ako konečnú teplotu. 

 

Samoohrievacie konzervy (MRE Meals, Ready to Eat, 1980) boli vyrobené pre potreby americkej 

armády tak, aby sa ľahko mohli previezť (i padákom) a vydržali pri teplotách od -15,6 °C do 48,9 

°C. Pre zachovanie dlhšej trvanlivosti sa pri ich výrobe nepoužívali chemické konzervanty. 

Trojvrstvová laminátová fólia chránila jedlo v konzervách pred oxidáciou a vlhkosťou, dvoch 

hlavných činiteľov kazenia potravín. Zahrievanie jedla v týchto konzervách prebieha na základe 

reakcie vody s oxidom horečnatým za prítomnosti kuchynskej soli. Produktami reakcie sú 

hydroxid horečnatý a vodík. Pri reakcii vzniká teplo a dochádza k varu vody. Vznikajúca 

para zahreje jedlo asi za 10 minút. Zahrievanie sa začína potiahnutím rukoväte na 

konzerve, čím sa uvoľní voda, a tak môže prebehnúť chemická reakcia. Takéto konzervy 

(Hot Can) sa neskôr začali používať aj v civilnom živote napríklad pri stanovaní, turistike 

či horolezectve. 

Zdroj: Hvízdalová, I. (2005, 15. august). Samoohřívací plastové konzervy. Meat Processing. Získaný z: 

http://www.agronavigator.cz/default.asp?ch=13&typ=1&val=38725&ids=176 

Ako sa aktivuje samoohrievacia konzerva? 

Hot can - Instructions. How to activate. Dostupné na: http://www.hotcan.com/instructions.html 

Blake, J. Hot Can Self Heating Emergency Food [video]. Zverejnené: 22. 8. 2013. Dostupné na: 

https://www.youtube.com/watch?v=D4lm-CQpZvI 

Obr. 10 
Samoohrievacia 

konzerva 
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PRACOVNÝ LIST: EXOTERMICKÉ A ENDOTERMICKÉ REAKCIE 
 

Prečítajte si text a riešte zadané úlohy. 

Už viete, že skupenské premeny vody (obr. 1) sú 

spojené s uvoľňovaním alebo spotrebou tepla. 

Aj priebeh chemických reakcií je sprevádzaný 

uvoľňovaním alebo spotrebou tepla. Chemické 

reakcie, pri ktorých sa teplo uvoľňuje, sa nazývajú 

exotermické. Chemické reakcie, pri ktorých sa teplo 

spotrebúva, sa nazývajú endotermické. 

Úloha 1. Na obr. 2 máte dve kadičky A aj B, v ktorých 

prebiehajú  uvedené chemické reakcie. 

Doplňte, v ktorej kadičke prebieha 

exotermická a endotermická reakcia.                                                                                                                    

                                                                                                              
 
 
 
                  Exotermická reakcia prebieha v kadičke ...... . 

Endotermická reakcia prebieha v kadičke ...... . 

 
 
 
 
 

Úloha 2. Diskutujte v skupine o obrázkoch 3 až 6, ktoré znázorňujú exotermické a endotermické 

reakcie. Učte typ chemickej reakcie pri každom obrázku.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Úloha 3. Overte prakticky tepelné zmeny pri chemických reakciách a odpovedzte na otázky. 

Pomôcky: 2 kadičky (250 cm3), 2 odmerné valce (50 cm3), 2 teplomery, 2 lyžičky 

Chemikálie: ocot, sóda bikarbóna (hydrogenuhličitan sodný), sóda bikarbóna (w = 0,05), chlorid 

vápenatý (bezvodý) 

Obr. 2 Chemické reakcie sprevádzané uvoľňovaním 
alebo spotrebou tepla 

Obr. 1 Skupenské premeny vody  

Obr. 6  .......................... 
             reakcia 

Obr. 5  .............................. 
              reakcia 

Obr. 4  ........................... 
             reakcia 

Obr. 3  ............................... 
                      reakcia 
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Postup práce:  

1. Nalejte 20 cm3 octu do prvej kadičky.  

2. Odmerajte a zapíšte začiatočnú teplotu t1 do tabuľky. 

3. Nasypte ½ lyžičky sódy bikarbóny a pozorujte chemickú 

reakciu. 

4. Počkajte, kým sa ustáli teplota na teplomere. Odčítajte a 

zapíšte konečnú teplotu t2 do tabuľky. 

5. Určte rozdiel t2 – t1 a napíšte typ reakcie do tabuľky.  

6. Nalejte 20 cm3 roztoku sódy bikarbóny do druhej kadičky. 

7. Odmerajte a zapíšte začiatočnú teplotu t1 do tabuľky. 

8. Nasypte ½ lyžičky chloridu vápenatého a pozorujte chemickú 

reakciu. 

9. Počkajte, kým sa ustáli teplota na teplomere. Odčítajte a 

zapíšte konečnú teplotu t2 do tabuľky. 

10. Určte rozdiel t2 – t1 a napíšte typ reakcie do tabuľky.  
 
 

 

Tabuľka s nameranými teplotami 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pozorovanie: 

1. Čo ste pozorovali po nasypaní sódy bikarbóny do octu? 

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 

2. Ako sa zmenila teplota po reakcii octu so sódou bikarbónou? 

.............................................................................................................................................................. 

3. Reakcia octu so sódou bikarbónou je exotermická alebo endotermická reakcia? 

.............................................................................................................................................................. 

4. Čo ste pozorovali po nasypaní chloridu vápenatého do roztoku sódy bikarbóny? 

..............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................. 

Reakcia t1 

začiatočná 

teplota  

[°C] 

t2 

konečná 

teplota 

[°C] 

rozdiel 

t2 – t1 

[°C] 

exotermická/ 

endotermická 

reakcia 

ocot a sóda bikarbóna     

sóda bikarbóna (roztok) 

a chlorid vápenatý 

    

Obr. 9   Chlorid vápenatý 

Obr. 7   Ocot Obr. 8   Sóda bikarbóna 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Chlorid_v%C3%A1penat%C3%BD#/media/File:Chorid_v%C3%A1penat%C3%BD.PNG
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5. Ako sa zmenila teplota po reakcii sódy bikarbóny s chloridom vápenatým? 

.............................................................................................................................................................. 

6. Reakcia sódy bikarbóny s chloridom vápenatým je exotermická alebo endotermická reakcia? 

.............................................................................................................................................................. 

7. Napíšte názov plynu, ktorý sa uvoľňoval pri obidvoch reakciách. 

.............................................................................................................................................................. 

Úloha 4. Upravte správne tvrdenia o exotermických a endotermických reakciách (prečiarknite to, čo 

do vety nepatrí).  

Pri exotermických reakciách sa uvoľňuje/spotrebúva teplo, čo sa prejavuje zvýšením/znížením teploty 
reakčnej zmesi. 
Pri endotermických reakciách sa uvoľňuje/spotrebúva teplo, čo sa prejavuje zvýšením/znížením teploty 
reakčnej zmesi. 

Úloha 5. Vyplňte tabuľku. 

Sebahodnotiaca karta žiaka  

po bádateľskej aktivite k téme Exotermické a endotermické reakcie 

Označte krížikom možnosť, ktorá vyjadruje Váš súhlas s 

uvedenými tvrdeniami.  

áno čiastočne nie 

Viem vysvetliť 

rozdiel medzi exotermickými a endotermickými reakciami. 

   

Viem vymenovať  

príklady exotermických reakcií.  

   

Viem vymenovať 

príklady endotermických reakcií. 

   

Viem prakticky overiť 

tepelné zmeny pri chemických reakciách.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

METODIKA 2   VPLYV MNOŽSTVA REAGUJÚCICH ČASTÍC NA RÝCHLOSŤ CHEMICKÝCH REAKCIÍ 

METODICKÝ LIST: VPLYV MNOŽSTVA REAGUJÚCICH ČASTÍC NA RÝCHLOSŤ CHEMICKÝCH 

REAKCIÍ  

Tematický celok / Téma ISCED / Ročník / Časový rozsah 

Premeny látok 

Faktory ovplyvňujúce rýchlosť chemických reakcií 

ISCED 2 / 7. ročník / 1 vyuč. hod. 

 

Ciele 

Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti  Žiakom rozvíjané spôsobilosti 

• Vysvetliť vplyv množstva reagujúcich častíc na 

rýchlosť chemických reakcií.  

• Overiť prakticky vplyv množstva reagujúcich 

častíc na rýchlosť chemických reakcií. 

• Poznať príklady chemických reakcií v bežnom 

živote, ktorých rýchlosť je ovplyvňovaná 

množstvom reagujúcich častíc.  

 

Spôsobilosti vedeckej práce 

• spôsobilosť pozorovať 

• spôsobilosť usudzovať 

• spôsobilosť predpokladať 

• spôsobilosť interpretovať dáta 

• spôsobilosť tvoriť závery a zovšeobecnenia 
 

Spôsobilosti súvisiace s myslením a učením sa 

• spolupráca, komunikácia 

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti  

• Vedieť definovať rýchlosť chemických reakcií.  

• Poznať príklady pomalých a rýchlych chemických reakcií.  

• Poznať faktory, ktoré ovplyvňujú rýchlosť chemických reakcií (množstvo reagujúcich častíc, teplota, 

veľkosť povrchu tuhého reaktantu, katalyzátory). 

• Dodržiavať zásady bezpečnej práce s chemikáliami a laboratórnymi pomôckami. 

Význam metodiky 

Naučiť žiakov chápať reakčnú rýchlosť ako dôležitú vlastnosť reakcií látok, pomocou ktorej môžeme 

reakcie poznávať, rozlišovať a určovať ich priebeh. Chemická reakcia potrebuje vždy určitý čas na svoj 

priebeh, to závisí od vlastností reaktantov a podmienok, za ktorých chemická reakcia prebieha.  

Žiaci si vytvárajú určitú predstavu o rýchlosti reakcií na základe pozorovania toho, ako rýchlo: vzniká 

plynná látka; sa mení intenzita sfarbenia reaktantov alebo produktov; sa zmenšuje množstvo tuhých 

látok; vzniká zrazenina a pod. 

Rýchlosť chemických reakcií je ovplyvňovaná množstvom reagujúcich častíc. Tento vplyv môžeme 

sledovať napríklad pri reakcii octu so sódou bikarbónou.  

Úroveň bádania a organizačné formy Pomôcky a chemikálie 

• riadené bádanie 

• práca v dvojiciach alebo skupinách (3-5 žiakov) 

 

• Pomôcky: 2 rovnaké odmerné banky (fľaše), 

odmerný valec (50 cm3), 2 balóniky rovnakej 

veľkosti, lievik, filtračný papier, lyžička, váhy  

• Chemikálie: ocot, sóda bikarbóna 

(hydrogenuhličitan sodný), voda 

• Počítač, dataprojektor 

PRIE BEH V ÝUČ BY  

ZAP OJEN IE  (CC A 8  M IN . ) :  

Učiteľ zopakuje so žiakmi poznatky o priebehu a rýchlosti chemických reakcií i faktoroch, ktoré ju 

ovplyvňujú. 

Otázky pre žiakov: 

1. Ktoré dve podmienky musia byť splnené, aby sa reaktanty premenili na produkty? 

2. Definujte pojem rýchlosť chemických reakcií.  



 
 

3. Uveďte príklady pomalých a rýchlych chemických reakcií. 

4. Ktoré faktory ovplyvňujú rýchlosť chemických reakcií?  

Poznámka: 

Učiteľ môže prezentovať priebeh chemických reakcií na úrovni častíc pomocou animácie dostupnej na: 

http://planetavedomosti.iedu.sk/index.php/resources/castice_chemicka_reakcia_katalyzator_koncentracia_rea

kcna_rychlost_teplota_tlak_urychlovanie_velkost_zrazkova_teoria_zrazky_t_page3.html 

SKÚMANIE  (CC A 15  MI N . ) :  

Učiteľ diskutuje so žiakmi o vlastnostiach a použití octu a sódy bikarbóny. 

Poznámka: 

Informácie o chemikáliách: 

kyselina octová (kyselina etánová, CH3COOH) – je bezfarebná kvapalina s ostrým zápachom, žieravina a horľavina. 

Používa sa ako rozpúšťadlo, surovina na výrobu plastov, pri spracovaní koží. Jej soli sa nazývajú octany. Kyselina 

octová sa vyrába kvasením. Riedením sa z nej vyrába ocot (8 %). Ocot sa používa na dochucovanie jedál, pri 

konzervovaní potravín, ale aj na odstraňovanie vodného kameňa. Žltohnedé sfarbenie octu je spôsobené 

karamelom, ktorý sa do octu pridáva v malom množstve.  

hydrogenuhličitan sodný (NaHCO3) sóda bikarbóna alebo tiež jedlá sóda je biely prášok so zásaditým pH. 

Použitie: 

         -  v potravinárstve: kypriaca látka, regulátor kyslosti (E500), šumivý prášok 

         -  na neutralizáciu žalúdočných štiav 

         -  na neutralizáciu poleptania kyselinou 

         -  v domácnosti: pri pečení, na čistenie, ekologické pranie, zmäkčovač vody, bielenie zubov  

         -  ako náplň do hasiacich prístrojov 

Učiteľ rozdelí žiakov do dvojíc alebo skupín (3 – 5 žiakov) a rozdá im pracovné listy. Žiaci vytvoria 

v úlohe 1 predpoklad o väčšej koncentrácii octu v roztoku, ktorý obsahuje 20 cm3 octu (fľaša A) 

v porovnaní s roztokom, ktorý obsahuje 5 cm3 octu a 15 cm3 vody (fľaša B).  

Vzhľadom na to, že žiaci budú pracovať s chemikáliami a laboratórnymi pomôckami, je potrebné dbať 

na bezpečnosť práce. Učiteľ pripraví v predstihu pomôcky a chemikálie podľa počtu dvojíc alebo skupín 

žiakov. 

Žiaci podľa postupu v pracovnom liste overia prakticky vplyv množstva reagujúcich 

častíc na rýchlosť reakcie octu a sódy bikarbóny (úloha 2). Po nasypaní rovnakého 

množstva sódy bikarbóny z balónikov do octu o rôznej koncentrácii vznikajúci oxid 

uhličitý nafúkne rôzne balóniky nad fľašami, v ktorých prebieha uvedená chemická 

reakcia. 

Ocot reaguje so sódou bikarbónou, pričom vzniká oxid uhličitý, voda a octan sodný, 

látka, ktorá je rozpustná vo vode a vo vznikajúcom roztoku nie je viditeľná.  

Oxid uhličitý je bezfarebný a nehorľavý plyn, ťažší ako vzduch. Vo vode sa rozpúšťa, 

pričom sa sčasti (asi z 0,003 %) zlučuje s vodou na kyselinu uhličitú (H2CO3). V roztoku 

oxidu uhličitého je vo vode iba veľmi malé množstvo kyseliny uhličitej (aj 

to ionizovanej do prvého alebo druhého stupňa), väčšinu molekúl tvorí nezreagovaný oxid uhličitý, 

ktorý je s kyselinou uhličitou v chemickej rovnováhe: CO2 + H2O ⇌ H2CO3  

 

 
 

http://planetavedomosti.iedu.sk/index.php/resources/castice_chemicka_reakcia_katalyzator_koncentracia_reakcna_rychlost_teplota_tlak_urychlovanie_velkost_zrazkova_teoria_zrazky_t_page3.html
http://planetavedomosti.iedu.sk/index.php/resources/castice_chemicka_reakcia_katalyzator_koncentracia_reakcna_rychlost_teplota_tlak_urychlovanie_velkost_zrazkova_teoria_zrazky_t_page3.html


 
 

VYS VETLE NIE  (C CA 10  MI N . ) :  

Žiaci odpovedajú na otázky v pracovnom liste na základe pozorovania: 

1. Napíšte, čo ste pozorovali po 10 sekundách od nasypania sódy bikarbóny do octu. 

vznik peny a uvoľňovanie bubliniek plynu  

2. Zakreslite na obrázok vznik bubliniek plynu vo fľašiach A a B. Tam, kde ich vznikalo viac, zakreslite 

väčším počtom bubliniek.   

väčší počet bubliniek plynu vznikal vo fľaši A 

3. V ktorej fľaši vznikal väčší počet bubliniek plynu? 

vo fľaši A 

4. Nad ktorou fľašou sa balónik nafúkol skôr? 

nad fľašou A 

5. Napíšte názov plynu, ktorý nafúkol balóniky. 

oxid uhličitý 

6. Zakrúžkujte správne tvrdenie: 

a) Vo fľaši A bola väčšia koncentrácia octu, preto reakcia prebiehala rýchlejšie. 

b) Vo fľaši B bola väčšia koncentrácia octu, preto reakcia prebiehala rýchlejšie.  
 

Žiaci v úlohe 3 vyvodia zovšeobecnenie o vplyve množstva reagujúcich častíc na rýchlosť chemických 

reakcií.  

Riešenie úlohy 3: 

Rýchlosť chemických reakcií je tým väčšia/menšia, čím je v určitom objeme viac/menej reagujúcich 

častíc, pretože dochádza za určitý čas k väčšiemu/menšiemu počtu zrážok.  

alebo 

Rýchlosť chemických reakcií je tým väčšia/menšia, čím je v určitom objeme viac/menej reagujúcich 

častíc, pretože dochádza za určitý čas k väčšiemu/menšiemu počtu zrážok.  

Poznámka: 

Učiteľ môže prezentovať vplyv množstva reagujúcich častíc na rýchlosť chemických reakcií na úrovni častíc 

pomocou animácie dostupnej na: 

http://planetavedomosti.iedu.sk/index.php/resources/castice_chemicka_reakcia_katalyzator_koncentracia_rea

kcna_rychlost_teplota_tlak_urychlovanie_velkost_zrazkova_teoria_zrazky_t_page10.html 

ROZŠÍ RE N IE  (CC A 5  MI N . ) :  

Úlohou žiakov je napísať príklady ďalších látok, ktoré by chceli vyskúšať, ako reagujú s octom (úloha 4). 

Poznámka: 

Učiteľ môže prezentovať ako príklady reakcie octu s vaječnými škrupinami, školskou kriedou či mušľami pomocou 

videí. Videoodkazy: 

Reakcia octu a vaječných škrupín https://youtu.be/B4wghv4zdHI  

Reakcia octu a školskej kriedy https://youtu.be/mHLVGzMkX4Q 

Reakcia octu a mušlí https://youtu.be/jfO62sYXFJo 

HOD NO TEN IE  (CC A 7  M IN . ) :  

Žiaci hodnotia svoje vedomosti a zručnosti vyplnením karty mapujúcej vlastný proces učenia (úloha 5). 
 

Zdroje: 

Portál Planéta vedomostí. Chémia. Úroveň 2. XIII. Chemické reakcie. 66. Faktory ovplyvňujúce rýchlosť chemických 

reakcií. Kedy môže prebehnúť chemická reakcia? [animácia]. Získané 10. marca 2017  z 

http://planetavedomosti.iedu.sk/index.php/resources/castice_chemicka_reakcia_katalyzator_koncentracia_reakcna_rychlost_teplota_tlak_urychlovanie_velkost_zrazkova_teoria_zrazky_t_page10.html
http://planetavedomosti.iedu.sk/index.php/resources/castice_chemicka_reakcia_katalyzator_koncentracia_reakcna_rychlost_teplota_tlak_urychlovanie_velkost_zrazkova_teoria_zrazky_t_page10.html
https://youtu.be/B4wghv4zdHI
https://youtu.be/mHLVGzMkX4Q
https://youtu.be/jfO62sYXFJo


 
 

http://planetavedomosti.iedu.sk/index.php/resources/castice_chemicka_reakcia_katalyzator_koncentracia_rea

kcna_rychlost_teplota_tlak_urychlovanie_velkost_zrazkova_teoria_zrazky_t_page3.html 

Obrázok 2. Ocot. [upravený]. Získané 27. februára 2017 z http://www.prelika.sk/wpimages/full/o_1.jpg 

Obrázok 3. Sóda bikarbóna. Získané 27. februára 2017 z http://www.flora.sk/obr/2014/soda-bicarbona-

florask.jpg 

Obrázok 4. Voda. Získané 27. februára 2017 z http://www.waterpurifier.org/wp-content/uploads/best-tap-water-

filters.jpg 

Reakcia octu a vaječných škrupín [video]. Získané 8. marca 2017  z https://youtu.be/B4wghv4zdHI  

Reakcia octu a školskej kriedy [video]. Získané 8. marca 2017  z https://youtu.be/mHLVGzMkX4Q 

Reakcia octu a mušlí [video]. Získané 8. marca 2017  z https://youtu.be/jfO62sYXFJo 

Szarka, K. & Brestenská, B. (2014). Prostriedky rozvíjajúceho hodnotenia vo vyučovaní prírodovedných predmetov. 

In: Inovácie a trendy v prírodovednom vzdelávaní. Bratislava: Univerzita Komenského. 

Vicenová, H. & Ganajová (2017). Chémia pre 7. ročník základnej školy a 2. ročník gymnázia s osemročným štúdiom. 

Bratislava: EXPOL PEDAGOGIKA 

Portál Planéta vedomostí. Chémia. Úroveň 2. XIII. Chemické reakcie. 66. Faktory ovplyvňujúce rýchlosť chemických 

reakcií. Vplyv zvýšenia koncentrácie reaktantov na rýchlosť chemických reakcií na úrovni častíc [animácia]. Získané 

10. marca 2017 z 

http://planetavedomosti.iedu.sk/index.php/resources/castice_chemicka_reakcia_katalyzator_koncentracia_rea

kcna_rychlost_teplota_tlak_urychlovanie_velkost_zrazkova_teoria_zrazky_t_page10.html 
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PRACOVNÝ LIST: VPLYV MNOŽSTVA REAGUJÚCICH ČASTÍC NA RÝCHLOSŤ CHEMICKÝCH 

REAKCIÍ 

Úloha 1. Na obr. 1 máte dve fľaše A a B s octom o rôznej koncentrácii. Určte, v ktorej fľaši je väčšia         

koncentrácia octu. 

Väčšia koncentrácia octu je vo fľaši ..... . 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1 Ocot o rôznej koncentrácii vo fľašiach A, B 
 

Reakcia octu a sódy bikarbóny 

Úloha 2. Overte prakticky vplyv množstva reagujúcich častíc na rýchlosť chemických reakcií 

a odpovedzte na otázky. 

Pomôcky: 2 rovnaké odmerné banky (fľaše), odmerný valec (50 cm3), 2 balóniky rovnakej veľkosti, 

lievik, lyžička, filtračný papier, váhy  

Chemikálie: ocot, sóda bikarbóna (hydrogenuhličitan sodný), voda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Postup práce: 

1. Označte fľaše písmenami A a B. 

2. Nalejte ocot a vodu do fliaš podľa úlohy 1.  

3. Odvážte dvakrát 1 g sódy bikarbóny. 

4. Naplňte dva balóniky sódou bikarbónou 

pomocou lievika. 

5. Natiahnite na hrdlo každej fľaše balónik 

tak, aby sóda bikarbóna zostala ešte v 

balóniku. 

6. Prevráťte balóniky tak, aby sa sóda 

bikarbóna z balónika nasypala do fľaše.  

7. Pozorujte priebeh chemickej reakcie vo 

fľašiach asi 5 minút. 

 

20 cm3 ocot 5 cm3 ocot + 15 cm3 voda 

Obr. 2   Ocot Obr. 3   Sóda bikarbóna Obr. 4    Voda 

http://www.flora.sk/obr/2014/soda-bicarbona-florask.jpg
http://www.prelika.sk/wpimages/full/o_1.jpg


 
 

Pozorovanie:  

1. Napíšte, čo ste pozorovali po 10 sekundách od nasypania sódy bikarbóny do octu.  

............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

2. Zakreslite na obr. 5  vznik bubliniek plynu vo fľašiach A a B. Tam, kde ich vznikalo viac, zakreslite 

väčším počtom bubliniek.   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3. V ktorej fľaši vznikalo viac bubliniek plynu? 

............................................................................................................................................................. 

4. Nad ktorou fľašou sa balónik nafúkol skôr? 

............................................................................................................................................................. 

5. Napíšte názov plynu, ktorý nafúkol balóniky. 

............................................................................................................................................................. 

6. Zakrúžkujte správne tvrdenie: 

a) Vo fľaši A bola väčšia koncentrácia octu, preto reakcia prebiehala rýchlejšie. 

b) Vo fľaši B bola väčšia koncentrácia octu, preto reakcia prebiehala rýchlejšie.  

Úloha 3. Upravte správne tvrdenie o rýchlosti chemických reakcií (prečiarknite to, čo do vety nepatrí). 

Rýchlosť chemických reakcií je tým väčšia/menšia, čím je v určitom objeme viac/menej reagujúcich 

častíc, pretože dochádza za určitý čas k väčšiemu/menšiemu počtu zrážok.  

Úloha 4. Napíšte príklady ďalších látok, ktoré by ste chceli vyskúšať ako reagujú s octom.  

................................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5   Vznik bubliniek plynu vo fľašiach A, B 



 
 

Úloha 5. Vyplňte tabuľku. 

 

Inštrukcie 1: Prečítajte si tvrdenia v stĺpci „Už som sa to naučil/a“. Uveďte pri každom tvrdení číslo 

zo stĺpca „Ako som sa to naučil/a“. Zoznam „Ako som sa to naučil/a“ môžete doplniť.  

Už som sa to naučil/a: Ako som sa to naučil/a: 

Poznám podmienky, ktoré musia byť 

splnené, aby sa reaktanty premenili na 

produkty, lebo ... . 

1. Počúval/a som výklad učiteľa o téme. 

2. Pozoroval/a som činnosť učiteľa. 

3. Robil/a som si poznámky. 

4. Pozrel/a som si to v učebnici. 

5. O téme som diskutoval/a so spolužiakmi. 

6. O téme som diskutoval/a s rodičmi/s niekým iným. 

7. Získal/a som poznatok/zručnosť pri realizácii 

pokusov. 

8. Použil/a som informačno-komunikačné technológie. 

9. Precvičoval/a som si to doma. 

10. Naučil/a som sa to naspamäť. 

11. Iné ... 

Poznám príklady chemických reakcií, 

ktoré prebiehajú rýchlo, lebo ... . 

Poznám príklady chemických reakcií, 

ktoré prebiehajú pomaly, lebo ... . 

Viem vymenovať faktory, ktoré 

ovplyvňujú rýchlosť chemických 

reakcií, lebo ... . 

Viem vysvetliť, ako množstvo 

reagujúcich častíc ovplyvňuje rýchlosť 

chemických reakcií, lebo ... . 

Viem prakticky overiť vplyv množstva 

reagujúcich častíc na rýchlosť 

chemických reakcií, lebo... . 

Inštrukcie 2:  

Po vyplnení spočítaj, koľkokrát si priradil k jednotlivým tvrdeniam rôzne čísla a zistíš, ako sa 

najčastejšie učíš.  

Najčastejšie sa učím nasledujúcim spôsobom: 

Chcel/a by som si vyskúšať učenie pomocou: 

Zatiaľ som nepoužil/a spôsob, ako sa učiť: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

METODIKA 3   VPLYV TEPLOTY NA RÝCHLOSŤ CHEMICKÝCH REAKCIÍ 

METODICKÝ LIST: VPLYV TEPLOTY NA RÝCHLOSŤ CHEMICKÝCH REAKCIÍ 

Tematický celok / Téma ISCED / Ročník / Časový rozsah 

Premeny látok 

Faktory ovplyvňujúce rýchlosť chemických reakcií 

ISCED 2 / 7. ročník / 1 vyuč. hod. 

 

Ciele 

Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti  Žiakom rozvíjané spôsobilosti 

• Vysvetliť vplyv teploty na rýchlosť chemických 

reakcií.  

• Overiť prakticky vplyv teploty na rýchlosť 

chemických reakcií. 

• Poznať príklady chemických reakcií v bežnom 

živote, ktorých rýchlosť je ovplyvňovaná 

teplotou. 

Spôsobilosti vedeckej práce 

• spôsobilosť pozorovať 

• spôsobilosť usudzovať 

• spôsobilosť predpokladať 

• spôsobilosť interpretovať dáta 

• spôsobilosť tvoriť závery a zovšeobecnenia 
 

Spôsobilosti súvisiace s myslením a učením sa 

• spolupráca, komunikácia 

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti  

• Vedieť definovať rýchlosť chemických reakcií.  

• Poznať príklady pomalých a rýchlych chemických reakcií.  

• Poznať faktory, ktoré ovplyvňujú rýchlosť chemických reakcií (množstvo reagujúcich častíc, teplota, 

veľkosť povrchu tuhého reaktantu, katalyzátory). 

• Dodržiavať zásady bezpečnej práce s chemikáliami a laboratórnymi pomôckami. 

Riešený didaktický problém 

Naučiť žiakov chápať reakčnú rýchlosť ako dôležitú vlastnosť reakcií látok, pomocou ktorej môžeme 

reakcie poznávať, rozlišovať a určovať ich priebeh. Chemická reakcia potrebuje vždy určitý čas na svoj 

priebeh, to závisí od vlastností reaktantov a podmienok, za ktorých chemická reakcia prebieha. 

Žiaci si vytvárajú určitú predstavu o rýchlosti reakcií na základe pozorovania toho, ako rýchlo: vzniká 

plynná látka; sa mení intenzita sfarbenia reaktantov alebo produktov; sa zmenšuje množstvo tuhých 

látok; vzniká zrazenina a pod. 

Rýchlosť chemických reakcií je ovplyvňovaná zmenou teploty. Tento vplyv môžeme sledovať napríklad 

pri reakcii octu so sódou bikarbónou. 

Úroveň bádania a organizačné  formy Pomôcky a chemikálie 

• riadené bádanie 

• práca v dvojiciach alebo v skupinách (3 – 5 

žiakov) 

 

• Pomôcky: 3 rovnaké odmerné banky (fľaše), 

odmerný valec (50 cm3), 2 kadičky (400 cm3), 

3 balóniky rovnakej veľkosti, lievik, filtračný 

papier, lyžička, váhy  

• Chemikálie: ocot, sóda bikarbóna 

(hydrogenuhličitan sodný), voda 

PRIE BEH V ÝUČ BY  

ZAP OJEN IE  (CC A 8  M IN . ) :  

Učiteľ rozdelí žiakov do dvojíc alebo skupín (3 – 5 žiakov) a rozdá im pracovné listy. Žiaci vytvoria 

v úlohe 1 predpoklad o tom, ako by mohla ovplyvniť teplota octu jeho reakciu so sódou bikarbónou. 

Učiteľ diskutuje so žiakmi o vlastnostiach a použití octu a sódy bikarbóny.  

 

 



 
 

Poznámka: 

Informácie o chemikáliách: 

kyselina octová (kyselina etánová, CH3COOH) – je bezfarebná kvapalina s ostrým zápachom, žieravina a horľavina. 

Používa sa ako rozpúšťadlo, surovina na výrobu plastov, pri spracovaní koží. Jej soli sa nazývajú octany. Kyselina 

octová sa vyrába kvasením. Riedením sa z nej vyrába ocot (8 %). Ocot sa používa na dochucovanie jedál, pri 

konzervovaní potravín, aj na odstraňovanie vodného kameňa. Žltohnedé sfarbenie octu je spôsobené karamelom, 

ktorý sa do octu pridáva v malom množstve.  

hydrogenuhličitan sodný (NaHCO3) sóda bikarbóna alebo tiež jedlá sóda je biely prášok so zásaditým pH. 

Použitie: 

         -  v potravinárstve: kypriaca látka, regulátor kyslosti (E500), šumivý prášok 

         -  na neutralizáciu žalúdočných štiav 

         -  na neutralizáciu poleptania kyselinou 

         -  v domácnosti: pri pečení, na čistenie, ekologické pranie, zmäkčovač vody, bielenie zubov  

         -  ako náplň do hasiacich prístrojov 

SKÚMANIE  (CC A 15  MI N . ) :  

Vzhľadom na to, že žiaci budú pracovať s chemikáliami a laboratórnymi pomôckami, je potrebné dbať 

na bezpečnosť práce. Učiteľ pripraví v predstihu pomôcky a chemikálie podľa počtu dvojíc alebo skupín 

žiakov.  

Žiaci v úlohe 2 overia prakticky priebeh chemickej reakcie octu a sódy 

bikarbóny pri rôznej teplote (vo vodných kúpeľoch – 400 cm3 kadičky naplnené 

do polovice studenou a horúcou vodou). Po nasypaní sódy bikarbóny 

z balónikov do octu vznikajúci oxid uhličitý nafúkne rôznou rýchlosťou balóniky 

nad fľašami, v ktorých prebieha uvedená reakcia. 

Ocot reaguje so sódou bikarbónou, pričom vzniká oxid uhličitý, voda a octan 

sodný, látka ktorá je rozpustná vo vode a vo vznikajúcom roztoku nie je 

viditeľná.  

Oxid uhličitý je bezfarebný a nehorľavý plyn, ťažší ako vzduch. Vo vode sa 

rozpúšťa, pričom sa sčasti (asi z 0,003 %) zlučuje s vodou na kyselinu 

uhličitú (H2CO3). V roztoku oxidu uhličitého je vo vode iba veľmi malé množstvo kyseliny uhličitej (aj 

to ionizovanej do prvého alebo druhého stupňa), väčšinu molekúl tvorí nezreagovaný oxid uhličitý, 

ktorý je s kyselinou uhličitou v chemickej rovnováhe: CO2 + H2O ⇌ H2CO3 

VYS VETLE NIE  (C CA 10  MI N . ) :  

Žiaci odpovedajú na otázky v pracovnom liste na základe pozorovania. 

1. Napíšte, čo ste pozorovali po 10 sekundách od nasypania sódy bikarbóny do octu. 

uvoľňovanie bubliniek plynu a vznik peny 

2. Zakreslite na obrázok vznik bubliniek plynu vo fľašiach v studenej a teplej vode. Tam, kde ich 

vznikalo viac, zakreslite väčším počtom bubliniek.     

väčší počet bubliniek plynu vznikal vo fľaši v teplej vode 

3. Upravte správne tvrdenia (preškrtnite to, čo do vety nepatrí). 

a) Vo fľaši v studenej vode vznikalo viac/menej bubliniek, reakcia prebiehala rýchlejšie/pomalšie.  

b) Vo fľaši v teplej vode vznikalo viac/menej bubliniek, reakcia prebiehala rýchlejšie/pomalšie. 

4. Nad ktorou fľašou sa balónik nafúkol skôr? 

nad fľašou v teplej vode 

5. Napíšte názov plynu, ktorý nafúkol balóniky. 

oxid uhličitý 

6. Vyššia teplota octu rýchlosť reakcie zväčšila alebo zmenšila? 

zväčšila  



 
 

7. Usporiadajte chemické reakcie zostupne podľa rýchlosti na základe pozorovania (chemická reakcia 

pri teplote miestnosti, chemická reakcia v studenej vode, chemická reakcia v teplej vode) 

1. chemická reakcia v teplej vode 

2. chemická reakcia pri teplote miestnosti 

3. chemická reakcia v studenej vode 

Žiaci v úlohe 3  vysvetľujú, ako teplota ovplyvňuje rýchlosť chemických reakcií.   

Poznámka: 

Učiteľ môže prezentovať vplyv teploty na rýchlosť chemických reakcií na úrovni častíc pomocou animácie 

dostupnej na: 

http://planetavedomosti.iedu.sk/index.php/resources/castice_chemicka_reakcia_katalyzator_koncentracia_rea

kcna_rychlost_teplota_tlak_urychlovanie_velkost_zrazkova_teoria_zrazky_t_page7.html 

ROZŠÍ REN IE  (CC A 5  MI N . ) :  

V úlohe 4 žiaci diskutujú v skupine a odpovedajú na nasledujúce otázky: 

1. Prečo uchovávame potraviny v chladničke alebo v mrazničke? 

Pri uchovávaní potravín v chladničke alebo mrazničke sa zmenšuje rýchlosť nežiaducich reakcií 

(vznik plesne, hnitie) a spomaľuje sa kazenie potravín. 

2. Prečo sa potraviny uvaria v tlakovom hrnci skôr ako v bežnom hrnci? 

Tlakový hrniec umožňuje variť za väčšieho tlaku než je bežný atmosférický tlak. Pri väčšom tlaku 

potom dosiahne väčšie teploty varenia. Vďaka väčšej teplote sa jedlo v tlakovom hrnci uvarí 

rýchlejšie ako v bežnom hrnci, uchová si viacej vitamínov, je šťavnatejšie a zachová sa aróma. 

HOD NO TEN IE  (CC A 7  M IN . ) :  

Žiaci hodnotia svoje vedomosti a zručnosti doplnením tabuľky s otázkami zameranými na 

metakogníciu (úloha 5). 

Zdroje: 

Ganajová, M. & Sotáková, I. (2015). Možnosti aplikácie formatívneho hodnotenia do výučby chémie so zameraním 

na overovanie porozumenia prírodovedných poznatkov. In: Dnešná škola — človek a príroda. Roč. III, č. 1, s. 17-

21. 

Portál Planéta vedomostí. Chémia. Úroveň 2. XIII. Chemické reakcie. 66. Faktory ovplyvňujúce rýchlosť chemických 

reakcií. Kedy môže prebehnúť chemická reakcia? [animácia]. Získané 15. marca 2017  z 
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Obrázok 2. Sóda bikarbóna. Získané 27. februára 2017 z http://www.flora.sk/obr/2014/soda-bicarbona-

florask.jpg 

Obrázok 3. Voda. Získané 29. marca 2017 z http://be-

tech.bplaced.net/inhalt/01be/be/warm_kalt_kontrast/alltagsaesthetik/wasserhahn.jpg 

Obrázok 5. Chladnička. Získané 29. marca 2017 z http://golladayfit.com/wp-content/uploads/2013/02/fridge.jpg 

Obrázok 6. Tlakový hrniec. Získané 29. marca 2017 z 

https://www.panvice.sk/files/products_images/big/b/Barazzoni_Amelia_12L.jpg 

Vicenová, H. & Ganajová (2017). Chémia pre 7. ročník základnej školy a 2. ročník gymnázia s osemročným štúdiom. 

Bratislava: EXPOL PEDAGOGIKA 
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PRACOVNÝ LIST: VPLYV TEPLOTY NA RÝCHLOSŤ CHEMICKÝCH REAKCIÍ 

Úloha 1. Ak nasypeme sódu bikarbónu do octu, začne prebiehať chemická reakcia. Pokúste sa 

odhadnúť, ako môže teplota octu ovplyvniť priebeh tejto chemickej reakcie. Napíšte svoje predpoklady. 

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 
 

Reakcia octu a sódy bikarbóny pri rôznej teplote 

Úloha 2. Overte prakticky vplyv teploty na rýchlosť chemických reakcií  a odpovedzte na otázky. 

Pomôcky: 3 rovnaké odmerné banky (fľaše), odmerný valec (50 cm3), 2 kadičky (400 cm3), 3 balóniky 

rovnakej veľkosti, lievik, filtračný papier, lyžička, váhy  

Chemikálie: ocot, sóda bikarbóna (hydrogenuhličitan sodný), voda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Postup práce: 

1. Nalejte 20 cm3 octu do každej fľaše. 

2. Odvážte trikrát 1 g sódy bikarbóny. 

3. Naplňte tri balóniky sódou bikarbónou 

pomocou lievika. 

4. Natiahnite na hrdlo každej fľaše balónik 

tak, aby sóda bikarbóna zostala ešte v 

balóniku. 

5. Nechajte jednu fľašu na porovnanie. 

6. Postavte druhú fľašu do kadičky so 

studenou vodou a tretiu fľašu do kadičky 

s teplou vodou.  

7. Prevráťte balóniky tak, aby sa sóda 

bikarbóna z balónika nasypala do fľaše. 

8. Pozorujte priebeh chemickej reakcie vo 

fľašiach asi 5 minút.  
 

Pozorovanie: 

1. Napíšte, čo ste pozorovali po 10 sekundách od nasypania sódy bikarbóny do octu. 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 

Obr. 1   Ocot Obr. 2  Sóda bikarbóna Obr. 3  Voda 
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2. Zakreslite na obr. 4 vznik bubliniek plynu vo fľašiach v studenej a teplej vode. Tam, kde ich vznikalo 

viac, zakreslite väčším počtom bubliniek. 

 
 

 

 

 

                                                      
                                        

Obr. 4  Vznik bubliniek plynu vo fľašiach 
 

3. Upravte správne tvrdenia (preškrtnite to, čo do vety nepatrí). 

a) Vo fľaši v studenej vode vznikalo viac/menej bubliniek, reakcia prebiehala rýchlejšie/pomalšie.  

b) Vo fľaši v teplej vode vznikalo viac/menej bubliniek, reakcia prebiehala rýchlejšie/pomalšie. 

4. Nad ktorou fľašou sa balónik nafúkol skôr? 

............................................................................................................................................................. 

5. Napíšte názov plynu, ktorý nafúkol balóniky. 

.............................................................................................................................................................  

6. Vyššia teplota octu rýchlosť reakcie zväčšila alebo zmenšila? 

............................................................................................................................................................. 

7. Usporiadajte chemické reakcie zostupne podľa rýchlosti na základe pozorovania (chemická reakcia 

pri teplote miestnosti, chemická reakcia v studenej vode, chemická reakcia v teplej vode) 

1. .................................................................................................... 

2. .................................................................................................... 

3. .................................................................................................... 

Úloha 3. Vysvetlite, ako ovplyvňuje zmena teploty rýchlosť chemických reakcií. 

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

Úloha 4. Diskutujte v skupine a napíšte odpovede na nasledujúce otázky. 

1. Prečo uchovávame potraviny v chladničke alebo v mrazničke? 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

.......................................................................................................................                

 

2. Prečo sa potraviny uvaria v tlakovom hrnci skôr ako v bežnom hrnci?  

     ....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

               

studená voda  teplá voda 

Obr. 5  Chladnička 

Obr. 6  Tlakový hrniec 



 
 

Úloha 5. Vyplňte tabuľku. 
 

Otázky Odpovede 

Čo sme dnes robili?  

Prečo sme to robili?  

 

Čo som sa dnes naučil/a?  

 

Kde to môžem ešte využiť?  

 

Aké otázky stále mám k tejto 

téme?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

METODIKA 4   VPLYV VEĽKOSTI POVRCHU TUHÉHO REAKTANTU NA RÝCHLOSŤ CHEMICKÝCH 

REAKCIÍ 

METOD IC KÝ L IST :  VP LY V VE ĽKOST I  P OVR CH U T UHÉHO REAKTA NTU N A RÝCHLOSŤ 

CHEM ICKÝCH REA KCI Í  

Tematický celok / Téma ISCED / Ročník / Časový rozsah 

Premeny látok 

Faktory ovplyvňujúce rýchlosť chemických reakcií 

 

ISCED 2 / 7. ročník / 1 vyuč. hod. 

Metodika je súčasťou sady metodík k téme 

Premeny látok 

Ciele 

Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti  Žiakom rozvíjané spôsobilosti 

• Vysvetliť vplyv veľkosti povrchu tuhého 

reaktantu na rýchlosť chemických reakcií.  

• Overiť prakticky vplyv veľkosti povrchu tuhého 

reaktantu na rýchlosť chemických reakcií. 

• Poznať príklady chemických reakcií v bežnom 

živote, ktorých rýchlosť je ovplyvňovaná 

veľkosťou povrchu tuhého reaktantu.  

Spôsobilosti vedeckej práce 

• spôsobilosť pozorovať 

• spôsobilosť usudzovať 

• spôsobilosť predpokladať 

• spôsobilosť interpretovať dáta 

• spôsobilosť tvoriť závery a zovšeobecnenia 
 

Spôsobilosti súvisiace s myslením a učením sa 

• spolupráca, komunikácia 

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti žiakov 

• Vedieť definovať rýchlosť chemických reakcií. 

• Poznať príklady pomalých a rýchlych chemických reakcií.  

• Poznať faktory, ktoré ovplyvňujú rýchlosť chemických reakcií (množstvo reagujúcich častíc, teplota, 

veľkosť povrchu tuhého reaktantu, katalyzátory). 

• Dodržiavať zásady bezpečnej práce s chemikáliami a laboratórnymi pomôckami. 

Význam metodiky 

Naučiť žiakov chápať reakčnú rýchlosť ako dôležitú vlastnosť reakcií látok, pomocou ktorej môžeme 

reakcie poznávať, rozlišovať a určovať ich priebeh. Chemická reakcia potrebuje vždy určitý čas na svoj 

priebeh, to závisí od vlastností reaktantov a podmienok, za ktorých chemická reakcia prebieha.  

Žiaci si určitú predstavu o rýchlosti reakcií vytvárajú na základe pozorovania toho, ako rýchlo vzniká 

plynná látka; sa mení intenzita sfarbenia reaktantov alebo produktov; sa zmenšuje množstvo tuhých 

látok a vzniká zrazenina. Rýchlosť chemických reakcií môžeme zväčšiť zväčšením povrchu tuhého 

reaktantu rozdrvením či mletím.  

Úroveň bádania a organizačné formy Pomôcky a chemikálie 

• riadené bádanie 

• práca v dvojiciach alebo v skupinách (3 – 5 

žiakov) 

 

 

• Pomôcky: 2 rovnaké odmerné banky (fľaše), 

odmerný valec (50 cm3), 2  balóniky rovnakej 

veľkosti, lievik, lyžička, filtračný papier, 

trecia miska s tĺčikom 

• Chemikálie: ocot, sóda bikarbóna - 

hydrogenuhličitan sodný (tablety) 

• Počítač, dataprojektor 

 

 

 

 

 

 



 
 

PRIE BEH V ÝUČ BY  

ZAP OJEN IE  (CC A 8  M IN . ) :  

Učiteľ rozdelí žiakov do dvojíc alebo skupín (3-5 žiakov) a rozdá im pracovné listy. Žiaci vytvoria 

v úlohe 1 predpoklad o tom, ako by mohlo rozdrvenie tablety sódy bikarbóny ovplyvniť jej reakciu 

s octom. 

Doplňujúce otázky pre žiakov: 

1. Drvenie je fyzikálny alebo chemický dej? 

fyzikálny dej 

2. Ktorú laboratórnu pomôcku použijeme na drvenie? 

treciu misku s tĺčikom 
 

SKÚMANIE  (CC A 10  MI N . ) :  

Učiteľ diskutuje so žiakmi o vlastnostiach a použití octu a sódy bikarbóny. 

Poznámky: 

Informácie o chemikáliách: 

kyselina octová (kyselina etánová, CH3COOH) – je bezfarebná kvapalina s ostrým zápachom, žieravina a 

horľavina. Používa sa ako rozpúšťadlo, surovina na výrobu plastov, pri spracovaní koží. Jej soli sa nazývajú octany. 

Kyselina octová sa vyrába kvasením. Riedením sa z nej vyrába ocot (8 %). Ocot sa používa na dochucovanie jedál, 

pri konzervovaní potravín, aj na odstraňovanie vodného kameňa. Žltohnedé sfarbenie octu je spôsobené 

karamelom, ktorý sa do octu pridáva v malom množstve.  

hydrogenuhličitan sodný (NaHCO3) sóda bikarbóna alebo tiež jedlá sóda je biely prášok so zásaditým pH. 

Použitie: 

       -  v potravinárstve: kypriaca látka, regulátor kyslosti (E500), šumivý prášok 

       -  na neutralizáciu žalúdočných štiav 

       -  na neutralizáciu poleptania kyselinou 

       -  v domácnosti: pri pečení, na čistenie, ekologické pranie, zmäkčovač vody, bielenie zubov 

       -  ako náplň do hasiacich prístrojov 

 
Vzhľadom na to, že žiaci budú pracovať s chemikáliami a laboratórnymi pomôckami, je potrebné dbať na 

bezpečnosť práce. Učiteľ pripraví v predstihu pomôcky a chemikálie podľa počtu dvojíc alebo skupín žiakov.  

Žiaci v úlohe 2 overia prakticky priebeh chemickej reakcie octu s celou a rozdrvenou 

tabletou sódy bikarbóny. Po nasypaní celej a rozdrvenej tablety sódy bikarbóny 

z balónikov do octu vznikajúci oxid uhličitý nafúkne rôznou rýchlosťou balóniky nad 

fľašami, v ktorých prebieha uvedená chemická reakcia. 

Ocot reaguje so sódou bikarbónou, pričom vzniká oxid uhličitý, voda a octan sodný, 

látka, ktorá je rozpustná vo vode a vo vznikajúcom roztoku nie je viditeľná.  

Oxid uhličitý je bezfarebný a nehorľavý plyn, ťažší ako vzduch. Vo vode sa rozpúšťa, 

pričom sa sčasti (asi z 0,003 %) zlučuje s vodou na kyselinu uhličitú (H2CO3). V roztoku 

oxidu uhličitého je vo vode  iba veľmi malé množstvo kyseliny uhličitej (aj 

to ionizovanej do prvého alebo druhého stupňa), väčšinu molekúl tvorí nezreagovaný oxid uhličitý, 

ktorý je s kyselinou uhličitou v chemickej rovnováhe: CO2 + H2O ⇌ H2CO3 

VYS VETLE NIE  (C CA 15  MI N . ) :  

Žiaci odpovedajú na otázky v pracovnom liste na základe pozorovania. 

1. Ak vysypete rozdrvenú tabletu sódy bikarbóny na papier a vedľa položíte celú tabletu, ktorá 

zaberie väčšiu plochu (má väčší povrch), celá alebo rozdrvená? 

      rozdrvená 

2. Napíšte, čo ste pozorovali po 10 sekundách od nasypania sódy bikarbóny do octu. 

      uvoľňovanie bubliniek plynu a vznik peny 
3. Porovnajte rýchlosť reakcie octu s celou a rozdrvenou tabletou sódy bikarbóny. 

      reakcia s rozdrvenou tabletou sódy bikarbóny prebiehala rýchlejšie 



 
 

4. Zakreslite na obrázok vznik bubliniek plynu vo fľašiach s celou a rozdrvenou tabletou sódy 

bikarbóny. Tam, kde ich vznikalo viac, zakreslite väčším počtom bubliniek. 

väčší počet bubliniek plynu vznikal vo fľaši s rozdrvenou sódou bikarbónou 

5. Nad ktorou fľašou sa balónik nafúkol skôr? 

      nad fľašou s rozdrvenou tabletou sódy bikarbóny 

6. Napíšte názov plynu, ktorý nafúkol balóniky.  

      oxid uhličitý 

7. Rozdrvenie tablety sódy bikarbóny rýchlosť reakcie zväčšilo alebo zmenšilo? 

     zväčšilo rýchlosť reakcie 
 

V úlohe 3 žiaci vysvetľujú, ako ovplyvňuje zväčšenie povrchu tuhého reaktantu (napr. rozdrvením, 

mletím) rýchlosť chemických reakcií.   

Poznámka: 

Ak má učiteľ k dispozícii počítač s dataprojektorom môže prezentovať vplyv veľkosti povrchu tuhého reaktantu 

na rýchlosť chemických reakcií na úrovni častíc pomocou animácie dostupnej na: 

http://planetavedomosti.iedu.sk/index.php/resources/castice_chemicka_reakcia_katalyzator_koncentracia_re
akcna_rychlost_teplota_tlak_urychlovanie_velkost_zrazkova_teoria_zrazky_t_page13.html 

ROZŠÍ REN IE  (CC A 7  MI N . ) :  

V úlohe 4 žiaci diskutujú v skupine a odpovedajú na nasledujúce otázky: 

1. Prečo potravu žujeme a nehltáme?  

Rozhryzením sa zväčšuje povrch potravy a môžu sa lepšie využiť živiny z potravy. Uľahčuje sa 

proces trávenia. 

2. Prečo kúsky uhlia horia malým plameňom a uhoľný prach v baniach so vzduchom vytvára výbušnú 

zmes?  

Uhoľný prach má väčší povrch. Častice uhoľného prachu sú rozptýlené vo vzduchu, spolu 

s metánom a kyslíkom vytvárajú výbušnú zmes. 

3. Prečo sa oheň zakladá s trieskami a nie s polenami?  

Rýchlosť horenia závisí od veľkosti horiacej plochy (povrchu) rovnakého množstva dreva (polienka, 

triesky, hobliny).  

HOD NO TEN IE  (CC A 5  M IN . ) :  

Žiaci hodnotia svoje vedomosti a zručnosti vyplnením sebahodnotiacej karty (úloha 5). 

Poznámka: 

Alternatíva 

V bádateľskej aktivite žiaci môžu skúmať priebeh reakcie kyseliny chlorovodíkovej (w = 0,05) s uhličitanom 

vápenatým (kúsky, práškový). 

 
Zdroje: 

Ganajová, M. & Sotáková, I. (2015). Možnosti aplikácie formatívneho hodnotenia do výučby chémie so 

zameraním na overovanie porozumenia prírodovedných poznatkov. In: Dnešná škola — človek a príroda. Roč. 

III, č. 1, s. 17 – 21. 

Portál Planéta vedomostí. Chémia. Úroveň 2. XIII. Chemické reakcie. 66. Faktory ovplyvňujúce rýchlosť 

chemických reakcií. Kedy môže prebehnúť chemická reakcia? [animácia]. Získané 15. marca 2017  z 

http://planetavedomosti.iedu.sk/index.php/resources/castice_chemicka_reakcia_katalyzator_koncentracia_re

akcna_rychlost_teplota_tlak_urychlovanie_velkost_zrazkova_teoria_zrazky_t_page3.html 

Obrázok 1. Ocot. [upravený]. Získané 20. februára 2017 z http://www.prelika.sk/wpimages/full/o_1.jpg                                                         

Obrázok 2. Sóda bikarbóna (tablety). Získané 27. februára 2017 z 

https://www.magister.sk/produkt/detail/produkty-od-a-po-z/vitar-soda-tablety-150ks/ 

Obrázok 3.   Vznik bubliniek plynu vo fľašiach. Zdroj: Vlastný obrázok.  
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Obrázok 4. Jedenie. Získané 20. marca 2017 z http://undergroundhealthreporter.com/wp/wp-

content/uploads/2011/08/chewing-food.jpg 

Obrázok 5. Horenie uhlia.  

Získané 20. marca 2017 z http://static1.1.sqspcdn.com/static/f/879072/17533890/1333815709327/coal-

burning.jpg?token=XzFc3RLmJwEKDIR%2F909%2Bx7AQwm4%3D 

Obrázok 6. Oheň. Získané 20. marca 2017 z 

https://www.nepocujucedieta.sk/buxus/images/uploads/attachments/12764/ohe%C5%88.JPG 

Vicenová, H. & Ganajová (2017). Chémia pre 7. ročník základnej školy a 2. ročník gymnázia s osemročným 

štúdiom. 1. vyd. (inovované). Bratislava: EXPOL PEDAGOGIKA.  ISBN 978-890-8091-427-1 

Portál Planéta vedomostí. Chémia. Úroveň 2. XIII. Chemické reakcie. 66. Faktory ovplyvňujúce rýchlosť 

chemických reakcií. Vplyv veľkosti povrchu tuhých látok [animácia]. Získané 15. marca 2017  z 

http://planetavedomosti.iedu.sk/index.php/resources/castice_chemicka_reakcia_katalyzator_koncentracia_re

akcna_rychlost_teplota_tlak_urychlovanie_velkost_zrazkova_teoria_zrazky_t_page13.html 

http://undergroundhealthreporter.com/wp/wp-content/uploads/2011/08/chewing-food.jpg
http://undergroundhealthreporter.com/wp/wp-content/uploads/2011/08/chewing-food.jpg
http://static1.1.sqspcdn.com/static/f/879072/17533890/1333815709327/coal-burning.jpg?token=XzFc3RLmJwEKDIR%2F909%2Bx7AQwm4%3D
http://static1.1.sqspcdn.com/static/f/879072/17533890/1333815709327/coal-burning.jpg?token=XzFc3RLmJwEKDIR%2F909%2Bx7AQwm4%3D
https://www.nepocujucedieta.sk/buxus/images/uploads/attachments/12764/ohe%C5%88.JPG
http://planetavedomosti.iedu.sk/index.php/resources/castice_chemicka_reakcia_katalyzator_koncentracia_reakcna_rychlost_teplota_tlak_urychlovanie_velkost_zrazkova_teoria_zrazky_t_page13.html
http://planetavedomosti.iedu.sk/index.php/resources/castice_chemicka_reakcia_katalyzator_koncentracia_reakcna_rychlost_teplota_tlak_urychlovanie_velkost_zrazkova_teoria_zrazky_t_page13.html


 
 

PRACOVNÝ LIST: VPLYV VEĽKOSTI POVRCHU NA RÝCHLOSŤ CHEMICKÝCH REAKCIÍ 

Úloha 1. Ak vložíme tabletu sódy bikarbóny do octu, začne prebiehať chemická reakcia. Pokúste sa 

odhadnúť, ako môže rozdrvenie tablety ovplyvniť priebeh tejto chemickej reakcie. Napíšte svoje 

predpoklady.  

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

Úloha 2. Overte prakticky vplyv veľkosti povrchu tuhého reaktantu na rýchlosť chemických reakcií a 

odpovedzte na otázky. 

Pomôcky: 2 rovnaké odmerné banky (fľaše), odmerný valec (50 cm3), 2 balóniky rovnakej veľkosti, 

trecia miska s tĺčikom, lievik, lyžička, filtračný papier   

Chemikálie: ocot, sóda bikarbóna – hydrogenuhličitan sodný (tablety)   

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Postup práce:  

1. Pripravte si dve tablety sódy bikarbóny na papier.  

2. Rozdrvte jednu tabletu sódy bikarbóny na prášok tĺčikom 

v trecej miske a dajte ju na papier vedľa celej tablety. 

3. Porovnajte plochu celej a rozdrvenej tablety sódy 

bikarbóny.  

4. Naplňte dva balóniky celou a rozdrvenou tabletou sódy 

bikarbóny. 

5. Nalejte 20 cm3 octu do dvoch fliaš. 

6. Natiahnite na hrdlo každej fľaše balónik tak, aby sóda 

bikarbóna zostala ešte v balóniku. 

7. Prevráťte naraz balóniky tak, aby sa sóda bikarbóna 

z balónika nasypala do fľaše.  

8. Pozorujte priebeh chemickej reakcie vo fľašiach asi 5 

minút. 
 

Pozorovanie:  

1. Ak vysypete rozdrvenú tabletu sódy bikarbóny na papier a vedľa položíte celú tabletu, ktorá zaberie 

väčšiu plochu (má väčší povrch), celá alebo rozdrvená? 

.............................................................................................................................................................. 

2. Napíšte, čo ste pozorovali po 10 sekundách od nasypania sódy bikarbóny do octu? 

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

3. Porovnajte rýchlosť reakcie octu s celou a rozdrvenou tabletou sódy bikarbóny. 

............................................................................................................................................................. 

Obr. 1   Ocot 
Obr. 2   Sóda bikarbóna 

 
 
 

http://www.prelika.sk/wpimages/full/o_1.jpg
https://www.magister.sk/produkt/detail/produkty-od-a-po-z/vitar-soda-tablety-150ks/


 
 

4.  Zakreslite na obr. 3 vznik bubliniek plynu vo fľašiach s celou a rozdrvenou tabletou sódy bikarbóny. 

Tam, kde ich vznikalo viac, zakreslite väčším počtom bubliniek. 

 

 

                                                      

                               
                           

 

Obr. 3   Vznik bubliniek plynu vo fľašiach 

 

5. Nad ktorou fľašou sa balónik nafúkol skôr? 

............................................................................................................................................................. 

6. Napíšte názov plynu, ktorý nafúkol balóniky. 

............................................................................................................................................................. 

7. Rozdrvenie tablety sódy bikarbóny rýchlosť reakcie zväčšilo alebo zmenšilo? 

............................................................................................................................................................. 

Úloha 3. Vysvetlite, ako ovplyvňuje zväčšenie povrchu tuhého reaktantu (napr. rozdrvením, mletím) 

rýchlosť chemických reakcií. 

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

Úloha 4. Diskutujte v skupine a napíšte odpovede na nasledujúce otázky. 

1.   Prečo potravu žujeme a nehltáme? 

      ............................................................................................................................... 

      ...............................................................................................................................  

      .............................................................................................................................. 
                 

2.   Prečo kúsky uhlia horia malým plameňom a uhoľný   

      prach v baniach so vzduchom vytvára výbušnú zmes?  

      ................................................................................................................................ 

      ................................................................................................................................ 

      .............................................................................................................................. 

 

3.   Prečo sa oheň zakladá s trieskami a nie s polenami?                        

       ............................................................................................................................. 

       ............................................................................................................................. 

       ............................................................................................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ocot + celá tableta 
sódy bikarbóny  

ocot + rozdrvená tableta 
sódy bikarbóny 

Obr. 4   Jedenie 

Obr. 5   Horenie 
                uhlia 

Obr. 6   Oheň 



 
 

Úloha 5. Vyplňte tabuľku. 
 

Označte krížikom možnosť, ktorá vyjadruje Váš súhlas s 
uvedenými tvrdeniami.  

áno čiastočne nie 

Viem vysvetliť, 
aký vplyv má zväčšenie povrchu tuhého reaktantu na 
rýchlosť chemických reakcií. 

   

Poznám 
príklady reakcií v bežnom živote, ktorých rýchlosť je 
ovplyvňovaná veľkosťou povrchu tuhého reaktantu. 

   

Poznám 
spôsob, ktorým môžeme zväčšiť povrch tuhého reaktantu. 

   

Viem prakticky overiť 
vplyv zväčšenia povrchu tuhého reaktantu na rýchlosť 
chemických reakcií. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

METODIKA 5   VPLYV KATALYZÁTOROV NA RÝCHLOSŤ CHEMICKÝCH REAKCIÍ 

METODICKÝ LIST: VPLYV KATALYZÁTOROV NA RÝCHLOSŤ CHEMICKÝCH REAKCIÍ 

Tematický celok / Téma ISCED / Ročník / Časový rozsah 

Premeny látok 

Faktory ovplyvňujúce rýchlosť chemických reakcií 

ISCED 2 / 7. ročník / 1 vyuč. hod. 

 

Ciele 

Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti  Žiakom rozvíjané spôsobilosti 

• Vysvetliť pojem katalyzátor.  

• Overiť prakticky vplyv katalyzátorov na rýchlosť 

chemických reakcií. 

• Poznať príklady látok, ktoré sú katalyzátormi.   

Spôsobilosti vedeckej práce 

• spôsobilosť pozorovať 

• spôsobilosť usudzovať 

• spôsobilosť predpokladať 

• spôsobilosť interpretovať dáta 

• spôsobilosť tvoriť závery a zovšeobecnenia 
 

Spôsobilosti súvisiace s myslením a učením sa 

• spolupráca, komunikácia 

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti  

• Vedieť definovať rýchlosť chemických reakcií.  

• Poznať príklady pomalých a rýchlych chemických reakcií.  

• Poznať faktory, ktoré ovplyvňujú rýchlosť chemických reakcií (množstvo reagujúcich častíc, teplota, 

veľkosť povrchu tuhého reaktantu, katalyzátory). 

• Dodržiavať zásady bezpečnej práce s chemikáliami a laboratórnymi pomôckami. 

Význam metodiky 

Naučiť žiakov chápať reakčnú rýchlosť ako dôležitú vlastnosť reakcií látok, pomocou ktorej môžeme 

reakcie poznávať, rozlišovať a určovať ich priebeh. Chemická reakcia potrebuje vždy určitý čas na svoj 

priebeh, to závisí od vlastností reaktantov a podmienok, za ktorých chemická reakcia prebieha. 

Žiaci si vytvárajú určitú predstavu o rýchlosti reakcií na základe pozorovania toho, ako rýchlo: vzniká 

plynná látka; sa mení intenzita sfarbenia reaktantov alebo produktov; sa zmenšuje množstvo tuhých 

látok; vzniká zrazenina a pod. 

Niektoré chemické reakcie prebiehajú len za prítomnosti katalyzátorov. Aký význam a vplyv majú 

katalyzátory na priebeh chemických reakcií? Ktoré látky slúžia ako katalyzátory? 

Úroveň bádania a organizačné formy Pomôcky a chemikálie 

• riadené bádanie 

• práca v dvojiciach alebo v skupinách (3 – 5 

žiakov) 

 

 

• Pomôcky: chemické kliešte, kahan, lyžička, 

hodinové sklíčko, zápalky 

• Chemikálie: cukor (kockový), cigaretový 

popol (alebo škorica), piesok 

• Počítač, dataprojektor 

PRIE BEH V ÝUČ BY  

ZAP OJEN IE  (CC A 8  M IN . ) :  

Vo fáze zapojenia učiteľ žiakov rozdelí do dvojíc alebo skupín (3 – 5 žiakov) a rozdá im pracovné listy.  

Žiaci si najprv prečítajú text o tom, čo sú katalyzátory. Potom v úlohe 1 riešia učiteľom sformulovaný 

problém: „Ak vložíme do plameňa kahana kocku cukru, začne karamelizovať. Ak ju však posypeme 

popolom a vložíme do plameňa, tak cukor horí modrým plameňom. Prečo v tomto prípade cukor horí?“ 
 



 
 

Cukor je prírodné sladidlo. Z chemického hľadiska je to takmer čistá sacharóza (minimálne 99,8 %), 

disacharid zložený z jednej molekuly glukózy a jednej molekuly fruktózy. Vyrába sa v cukrovaroch, 

najmä z cukrovej trstiny a repy.  Predáva sa ako kryštálový, práškový či kockový. 

Karamelizácia je proces premeny cukru pomalým zahrievaním na teplotu nad 110 °C (závisí od druhu 

cukru) na karamel. 

Pri zahriatí bežného cukru (sacharózy) dôjde k oddeleniu dvoch jednoduchých cukrov, ktoré ho tvoria 

– fruktózy a glukózy (teplota varu fruktózy je 110 °C, glukózy 160 °C). 

Katalyzátory sú látky, ktorých prítomnosť zväčšuje rýchlosť chemickej reakcie, ale po skončení reakcie 

zostávajú nezmenené. 

Popol ako katalyzátor 

Hoci je popol produktom horenia a ďalej už nemôže horieť, jeho prítomnosť ovplyvňuje horenie cukru 

so vzdušným kyslíkom. Pri tejto reakcii je popol katalyzátorom. Katalytický účinok v cigaretovom 

popole majú lítne soli. 

SKÚMANIE  (CC A 15  MI N . ) :  

Učiteľ diskutuje so žiakmi o vlastnostiach a použití cukru (sacharózy).  

Vzhľadom na to, že žiaci budú pracovať s chemikáliami a laboratórnymi pomôckami, je potrebné dbať 

na bezpečnosť práce. Učiteľ pripraví v predstihu pomôcky a chemikálie podľa počtu dvojíc alebo skupín 

žiakov.  

Žiaci následne v úlohe 2 overia prakticky správanie sa samotnej kocky cukru v plameni kahana, potom 

po posypaní popolom a pieskom. Kocka cukru posypaná popolom horí, posypaná pieskom nie. 

VYS VETLE NIE  (C CA 10  MI N . ) :  

Žiaci odpovedajú na otázky v pracovnom liste na základe pozorovania. 

1. Napíšte, čo ste pozorovali po vložení kocky cukru do plameňa kahana. 

samotná kocka cukru v plameni kahana nehorí, stmavne, začne sa taviť a kvapkať ako sviečka 

(karamelizovať) 

2. Napíšte, čo ste pozorovali po vložení kocky cukru posypanej popolom do plameňa kahana. 

kocka cukru posypaná popolom v plameni kahana horí modrým plameňom 

3. Napíšte, čo ste pozorovali po vložení kocky cukru posypanej pieskom do plameňa kahana. 

kocka cukru posypaná pieskom v plameni kahana nehorí 

4. Upravte správne tvrdenia (prečiarknite to, čo do vety nepatrí). 

Samotná kocka cukru v plameni kahana horí/nehorí, stmavne, začne sa taviť a kvapkať ako sviečka 

(karamelizovať).  

Kocka cukru posypaná popolom v plameni kahana horí/nehorí. Prítomnosť popola 

ovplyvnila/neovplyvnila horenie cukru so vzdušným kyslíkom.  

Kocka cukru posypaná pieskom v plameni kahana horí/nehorí. Prítomnosť piesku 

ovplyvnila/neovplyvnila horenie cukru so vzdušným kyslíkom. 

V úlohe 3 žiaci vysvetľujú, ako ovplyvňuje prítomnosť katalyzátora rýchlosť chemických reakcií. 

ROZŠÍ REN IE  (CC A 7  MI N . ) :  

V úlohe 4 žiaci pracujú s textom a odpovedajú na zadané otázky. 

Žiaci si prečítajú v pracovnom liste text o tom, akú funkciu plní enzým laktáza v živom organizme. Text 

informuje o enzýme laktáza, ktorý pomáha tráviť laktózu (mliečny cukor). Intolerancia (neznášanlivosť) 

laktózy je spôsobená nedostatočnou činnosťou, malým množstvom alebo úplným nedostatkom 

enzýmu laktázy. Príznaky tejto intolerancie sú tráviace ťažkosti. Intolerancia laktózy nie je alergia na 



 
 

laktózu, povolená je konzumácia mlieka a mliečnych výrobkov so zníženým obsahom laktózy podľa 

individuálnej tolerancie.  

Žiaci po diskusii v skupine odpovedajú na nasledujúce otázky: 

1. Ako sa nazýva enzým, ktorý pomáha tráviť laktózu (mliečny cukor)? 

2. Vysvetlite, prečo dochádza k intolerancii (neznášanlivosti) laktózy. 

3. Je pravdivé nasledujúce tvrdenie? Zdôvodnite. 

„Ak má niekto intoleranciu na laktózu, tak nesmie konzumovať žiadne mlieko a mliečne výrobky.“ 

Alternatíva 

Učiteľ môže rozšíriť poznatky žiakov prezentovaním funkcie katalyzátora vo výfukovom systéme áut 

pomocou animácie dostupnej na: 

http://planetavedomosti.iedu.sk/index.php/resources/ako_funguje_katalyzator_inhibitor_inhibitory

_katalyzatory_nie_su_v_reakcii_spotrebovane_pri_ochrane_zivotneho_prostredia_selektivne_ochra

na_prostredie_reakcia_selektivny_t_page16.html 

HOD NO TEN IE  (CC A 5  M IN . ) :  

Žiaci hodnotia svoje vedomosti a zručnosti doplnením tabuľky s otázkami zameranými na 

metakogníciu (úloha 5). 

Zdroje: 

Portál Planéta vedomostí. Chémia. Úroveň 2. XIII. Chemické reakcie. 67. Katalyzátory. Automobilový katalyzátor  

[animácia]. Získané 22. marca 2017  z 

http://planetavedomosti.iedu.sk/index.php/resources/ako_funguje_katalyzator_inhibitor_inhibitory_katalyzato

ry_nie_su_v_reakcii_spotrebovane_pri_ochrane_zivotneho_prostredia_selektivne_ochrana_prostredie_reakcia

_selektivny_t_page16.html 

Čierna, I. (2007). Intolerancia laktózy nie je alergia. Pediatria pre prax (3), s. 129–134. Získaný z: 

http://www.solen.sk/index.php?page=pdf_view&pdf_id=2404 

Ganajová, M. & Sotáková, I. (2015). Možnosti aplikácie formatívneho hodnotenia do výučby chémie so zameraním 

na overovanie porozumenia prírodovedných poznatkov. In: Dnešná škola — človek a príroda. Roč. III, č. 1, s. 17 – 

21. 

Obrázok 1. Cukor (kockový). Získané 20. februára 2017 z https://pixabay.com/sk/kockov%C3%BD-cukor-cukor-

kocky-biela-549096/ 

Obrázok 3. Piesok. Získané 27. februára 2017 z http://pesiazona.webnoviny.sk/P/Piesok-do-pieskovej-filtracie-25-

kg/183269372/ 

Obrázok 4. Zdroje mliečneho cukru. Získané 22. marca 2017 z 

http://www.zdravie.sk/choroba/48251/intolerancia-laktozy 

Vicenová, H. & Ganajová (2017). Chémia pre 7. ročník základnej školy a 2. ročník gymnázia s osemročným štúdiom. 

Bratislava: EXPOL PEDAGOGIKA 
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http://planetavedomosti.iedu.sk/index.php/resources/ako_funguje_katalyzator_inhibitor_inhibitory_katalyzatory_nie_su_v_reakcii_spotrebovane_pri_ochrane_zivotneho_prostredia_selektivne_ochrana_prostredie_reakcia_selektivny_t_page16.html
http://www.solen.sk/index.php?page=pdf_view&pdf_id=2404
https://pixabay.com/sk/kockov%C3%BD-cukor-cukor-kocky-biela-549096/
https://pixabay.com/sk/kockov%C3%BD-cukor-cukor-kocky-biela-549096/
http://pesiazona.webnoviny.sk/P/Piesok-do-pieskovej-filtracie-25-kg/183269372/
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PRACOVNÝ LIST: VPLYV KATALYZÁTOROV NA RÝCHLOSŤ CHEMICKÝCH REAKCIÍ 

Prečítajte si! 

Úloha 1. Niektoré látky sú horľavé, ako napríklad drevo, papier, zemný plyn či horčík. Ak vložíme do 

plameňa kahana kocku cukru, začne karamelizovať. Ak ju však posypeme popolom a vložíme do 

plameňa, tak cukor horí modrým plameňom. Pokúste sa vysvetliť, prečo v tomto prípade cukor horí.  

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

Úloha 2. Overte prakticky vplyv katalyzátora na rýchlosť chemických reakcií a odpovedzte na otázky. 

Pomôcky: chemické kliešte, kahan, lyžička, hodinové sklíčko, zápalky                     

Chemikálie: cukor (kockový), cigaretový popol, piesok 

 

 

 

 

 

 

Postup práce:  

1. Uchyťte prvú kocku cukru do chemických klieští, vložte ju do plameňa kahana a 

pozorujte. 

2. Posypte druhú kocku cukru cigaretovým popolom, vložte ju do plameňa kahana 

a pozorujte. 

3. Posypte tretiu kocku cukru pieskom, vložte ju do plameňa kahana a pozorujte.  

 

Poznámka: Položte každú kocku cukru po vybratí z plameňa kahana na hodinové sklíčko. 
 

Pozorovanie:  

1. Napíšte, čo ste pozorovali po vložení kocky cukru do plameňa kahana. 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

2. Napíšte, čo ste pozorovali po vložení kocky cukru posypanej popolom do plameňa kahana. 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

3. Napíšte, čo ste pozorovali po vložení kocky cukru posypanej pieskom do plameňa kahana. 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 

Čo sú katalyzátory? 

Katalyzátory sú látky, ktorých prítomnosť zväčšuje rýchlosť chemickej reakcie, ale po skončení 

reakcie zostávajú nezmenené. 

Obr. 1   Cukor (kockový) Obr. 3   Piesok Obr. 2   Popol 

http://pesiazona.webnoviny.sk/P/Piesok-do-pieskovej-filtracie-25-kg/183269372/
https://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjatPiK-NbVAhWGWRoKHTT3Cu4QjRwIBw&url=https://pixabay.com/sk/kockov%C3%BD-cukor-cukor-kocky-biela-549096/&psig=AFQjCNGKmApHBXKfSJxrxO6vbPVDtOBlTA&ust=1502807374426619


 
 

4. Upravte správne tvrdenia (preškrtnite to, čo do vety nepatrí). 

▪ Samotná kocka cukru v plameni kahana horí/nehorí, stmavne, začne sa taviť a kvapkať ako 

sviečka (karamelizovať).  

▪ Kocka cukru posypaná popolom v plameni kahana horí/nehorí. Prítomnosť popola 

ovplyvnila/neovplyvnila horenie cukru so vzdušným kyslíkom.  

▪ Kocka cukru posypaná pieskom v plameni kahana horí/nehorí. Prítomnosť piesku 

ovplyvnila/neovplyvnila horenie cukru so vzdušným kyslíkom. 

Úloha 3. Vysvetlite, ako ovplyvňuje prítomnosť katalyzátora rýchlosť chemických reakcií.  

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

Úloha 4. Diskutujte v skupine a odpovedzte na zadané otázky. 

Akú funkciu plní enzým laktáza v živom organizme? 

Prečítajte si! 

Intolerancia (neznášanlivosť) laktózy nie je alergia! 

Laktóza je mliečny cukor, ktorý je prirodzenou súčasťou mlieka a mliečnych 

výrobkov.  

Enzým laktáza je prírodný enzým, ktorý sa nachádza v tenkom čreve. Tento 

enzým pomáha tráviť laktózu, a to tým, že ju štiepi na 2 jednoduché cukry – 

glukózu a galaktózu, ktoré sú na rozdiel od zloženého cukru laktózy priamo 

stráviteľné. Tieto sacharidy sú potom v črevách ľahko vstrebané.  

Intolerancia (neznášanlivosť) laktózy je spôsobená nedostatočnou 

činnosťou, malým množstvom alebo úplným nedostatkom enzýmu laktázy, 

potrebného na normálne štiepenie laktózy.  

Nestrávená laktóza, ktorá prechádza črevami, spôsobuje poruchu trávenia. Prejavuje sa nadúvaním, 

plynatosťou, kŕčmi či hnačkou. 

U intolerancie laktózy je povolená konzumácia mlieka a mliečnych výrobkov so zníženým obsahom 

laktózy podľa individuálnej tolerancie. 

Zdroj: Čierna, I. (2007). Intolerancia laktózy nie je alergia. Pediatria pre prax (3), s. 129 – 134. Získaný 

z: http://www.solen.sk/index.php?page=pdf_view&pdf_id=2404 

Otázky: 

1. Ako sa nazýva enzým, ktorý pomáha tráviť laktózu (mliečny cukor)? 

2. Vysvetlite, prečo dochádza k intolerancii (neznášanlivosti) laktózy. 

3. Je pravdivé nasledujúce tvrdenie? Zdôvodnite. 

„Ak má niekto intoleranciu na laktózu, tak nesmie konzumovať žiadne mlieko a mliečne výrobky.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4   Zdroje  
mliečneho  cukru 

http://www.solen.sk/index.php?page=pdf_view&pdf_id=2404
http://www.zdravie.sk/choroba/48251/intolerancia-laktozy


 
 

Úloha 5. Vyplňte tabuľku. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Počet Napíšte na základe výučby 

z vyučovacej hodiny:  

  Odpovede 

3 Dnes som sa naučil/a. 
 

 

  

2 Najviac ma zaujalo. 
 

 

1 Otázka, ktorú stále mám. 
 



 
 

PRÍLOHA 2B  Ukážky vyplnených pracovných listov žiakov ZŠ 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

PRÍLOHA 2C  Fotodokumentácia implementácie bádateľských aktivít na ZŠ  
Zdroj fotografií: Vlastný zdroj (Sotáková, 2017) 

Exotermické a endotermické reakcie 

 

Vplyv teploty na rýchlosť chemických reakcií 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Vplyv veľkosti povrchu tuhého reaktantu na rýchlosť chemických reakcií 

 

 

 

 

  

 

Vplyv katalyzátorov na rýchlosť chemických reakcií 

 



 
 

PRÍLOHA 3A   Bádateľské aktivity vytvorené pre tematický celok Chemické reakcie, 

chemické rovnice pre chémiu 1. ročníka gymnázia  
 

METODIKA 1   EXOTERMICKÉ A ENDOTERMICKÉ REAKCIE 

 

 

 

 

 

 

METODICKÝ LIST: EXOTERMICKÉ A ENDOTERMICKÉ REAKCIE 

Tematický celok / Téma ISCED / Ročník / Časový rozsah 

Chemické reakcie, chemické rovnice 

Energetické zmeny pri chemických reakciách 

ISCED 3A / 1. ročník / 2 vyuč. hodiny 

 

Ciele 

Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti  Žiakom rozvíjané spôsobilosti 

• Poznať reakcie, pri ktorých sa teplo uvoľňuje 

(exotermické) a pri ktorých sa teplo spotrebúva 

(endotermické). 

• Overiť prakticky tepelné zmeny pri chemických 

reakciách. 

• Určiť typ reakcie z grafu zmeny entalpie sústavy 

počas chemickej reakcie.  

 

Spôsobilosti vedeckej práce 

• spôsobilosť pozorovať 

• spôsobilosť usudzovať 

• spôsobilosť predpokladať 

• spôsobilosť klasifikovať 

• spôsobilosť merať 

• spôsobilosť konštruovať tabuľky a grafy 

• spôsobilosť tvoriť závery a zovšeobecnenia 
 

Spôsobilosti súvisiace s myslením a učením sa 

• spolupráca, komunikácia 

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti  

• Vysvetliť pojmy: reakčné teplo, exotermická a endotermická reakcia. 

• Poznať príklady exotermických a endotermických reakcií.  

• Dodržiavať zásady bezpečnej práce s chemikáliami a laboratórnymi pomôckami.  

Význam metodiky 

Vonkajším merateľným prejavom energetických zmien počas exotermických a endotermických reakcií 

je zmena teploty sústavy.  Zmeny teploty sústavy môžeme sledovať napríklad pri reakciách octu s 

hydrogenuhličitanom sodným a hydrogenuhličitanu sodného (roztok) s chloridom vápenatým. 

Úroveň bádania a organizačné formy Pomôcky a chemikálie 

• potvrdzujúce bádanie 

• laboratórne cvičenie 

• práca v dvojiciach alebo v skupinách (3 – 5 

žiakov) 

 

 

• Pomôcky: 3 kadičky (250 cm3), 2 odmerné 

valce (50 cm3), odmerná banka (100 cm3), 2 

teplomery, 2 lyžičky, tyčinka, zátka, váhy 

• Chemikálie: ocot, hydrogenuhličitan sodný 

(sóda bikarbóna), chlorid vápenatý, 

destilovaná voda 

• Vrecúška s okamžitým chladivým alebo 

hrejivým účinkom  

• Počítač, dataprojektor 



 
 

PRIE BEH V ÝUČ BY  

ZAP OJEN IE  (CC A 15  MI N . ) :  

Učiteľ rozdelí žiakov do dvojíc alebo skupín (3 – 5 žiakov) a rozdá im pracovné listy.  

V úlohe 1 si žiaci prečítajú informácie o vrecúškach s okamžitým chladivým alebo hrejivým účinkom. 

Následne ústne odpovedajú na otázky, pričom používajú poznatky o exotermických a endotermických 

reakciách. 
 

Otázky pre žiakov v pracovnom liste: 
1. Vysvetlite rozdiel medzi exotermickou a endotermickou reakciou? 

Pri exotermickej reakcii sa teplo uvoľňuje. Pri endotermickej reakcii sa teplo spotrebúva. 

2. Určte, ktorý typ reakcie (exotermická alebo endotermická) sa používa na výrobu chladivého 

a hrejivého vrecúška.  

Na výrobu chladivého vrecúška sa používa endotermická reakcia.  

Na výrobu hrejivého vrecúška sa používa exotermická reakcia. 

3. Uveďte konkrétne príklady z bežného života, kde by sa tieto vrecúška dali použiť. 

Chladivé vrecúška sa používajú na lokálne ochladenie časti tela (pri modrinách, horúčke, po bodnutí 

hmyzom, pri bolestiach hlavy, ľahkých popáleninách, migréne, krvácaní z nosa, pomliaždeninách, 

opuchu, vykĺbení, vyvrtnutí členka, výrone, bolestiach zubov alebo natiahnutí svalu). 

Hrejivé  vrecúška sa používajú na lokálne zahriatie časti tela (pri bolestiach krížov, menštruačných 

bolestiach, bolestiach svalov, reumatických bolestiach, bolestiach chrbta alebo celkovom napätí). 
 

SKÚMANIE  (CC A 30  MI N . ) :  

Učiteľ diskutuje so žiakmi o vlastnostiach a použití octu, sódy bikarbóny a chloridu vápenatého. 

Poznámky: 

Informácie o chemikáliách: 

kyselina octová (kyselina etánová, CH3COOH) – je bezfarebná kvapalina s ostrým zápachom, žieravina a horľavina. 

Používa sa ako rozpúšťadlo, surovina na výrobu plastov, pri spracovaní koží. Jej soli sa nazývajú octany. Kyselina 

octová sa vyrába kvasením. Riedením sa z nej vyrába ocot (8 %). Ocot sa používa na dochucovanie jedál, pri 

konzervovaní potravín, aj na odstraňovanie vodného kameňa. Žltohnedé sfarbenie octu je spôsobené karamelom, 

ktorý sa do octu pridáva v malom množstve.  

hydrogenuhličitan sodný (NaHCO3) sóda bikarbóna alebo tiež jedlá sóda je biely prášok so zásaditým pH. 

Použitie: 

       -  v potravinárstve: kypriaca látka, regulátor kyslosti (E500), šumivý prášok 

       -  na neutralizáciu žalúdočných štiav 

       -  na neutralizáciu poleptania kyselinou 

       -  v domácnosti: pri pečení, na čistenie, ekologické pranie, zmäkčovač vody, bielenie zubov,       

       -  ako náplň do hasiacich prístrojov. 

chlorid vápenatý (CaCl2) je biela, kryštalická až práškovitá látka. Bezvodý chlorid vápenatý je hygroskopický 

(pohlcuje vzdušnú vlhkosť za vzniku hydrátov). Je rozpustný vo vode, metanole, etanole a menej v acetóne. 

Pripravuje sa reakciou uhličitanu vápenatého (vápenca, CaCO3) a kyseliny chlorovodíkovej (HCl).  

Použitie: 

        -  elektrolýzou taveniny chloridu vápenatého sa pripravuje vápnik a chlór 

        -  sušiace činidlo do exikátorov pre látky, ktoré slabo viažu vodu 

        -  posyp vozoviek 

        -  chladiaca zmes (zmes ľadu a hexahydrátu chloridu vápenatého v pomere 1:1,5) 

        -  v potravinárstve (E509) a farmácii ako látka na úpravu pH 

Bezpečnostné upozornenia: P 102, 234, 260, 261, 262, 280, 303+361+353, 304+340, 305+351+338, 309+311             
Výstražné upozornenie: H319 

 

 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/SAMANCTA/SK/Safety/HP_SK.htm
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/SAMANCTA/SK/Safety/HP_SK.htm


 
 

Vzhľadom na to, že žiaci budú pracovať s chemikáliami a laboratórnymi pomôckami, je potrebné dbať na 

bezpečnosť práce. Učiteľ pripraví v predstihu pomôcky a chemikálie podľa počtu dvojíc alebo skupín žiakov. 

V úlohe 2 žiaci majú odhadnúť, ktorý účinok (chladivý alebo hrejivý) sa prejaví po reakciách octu 

s hydrogenuhličitanom sodným (sódou bikarbónou) a hydrogenuhličitanu sodného (roztok) s 

chloridom vápenatým. Následne overia prakticky svoje predpoklady v úlohe 3 (tab. 1).  
 

Tab. 1  Tabuľka s nameranými teplotami 

Reakcia t1 

začiatočná 

teplota 

[°C] 

t2 

konečná 

teplota 

[°C] 

Δt  

 [°C] 

exotermická/ 

endotermická 

reakcia 

ocot 

a hydrogenuhličitan 

sodný 

22  15  -7  endotermická 

hydrogenuhličitan 

sodný (roztok) 

a chlorid vápenatý 

22  42  +20  exotermická 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Pri reakcii hydrogenuhličitanu sodného (roztok) s chloridom vápenatým je zvýšenie teploty spôsobené 
nielen samotnou reakciou, ale i rozpúšťaním chloridu vápenatého vo vode, pri ktorom sa uvoľňuje 
teplo.  
 

VYS VETLE NIE  (C CA 20  MI N . ) :  

Žiaci odpovedajú na otázky v pracovnom liste na základe pozorovania. 

1. Čo ste pozorovali po pridaní sódy bikarbóny do octu? 

šumenie a uvoľňovanie bubliniek plynu 

2. Ako sa zmenila teplota po reakcii octu so sódou bikarbónou? 

klesla/znížila sa 

3. Čo ste pozorovali po pridaní chloridu vápenatého do roztoku sódy bikarbóny? 

šumenie a uvoľňovanie bubliniek plynu, vznik bielej zrazeniny (uhličitan vápenatý) 

4. Ako sa zmenila teplota po reakcii sódy bikarbóny s chloridom vápenatým? 

vzrástla/zvýšila sa 

5.  Ktorý plyn sa uvoľňoval pri obidvoch reakciách? 

oxid uhličitý, CO2 

6.  Potvrdili sa Vaše predpoklady z úlohy 2? 

áno/nie 

V úlohe 4 žiaci napíšu stavové rovnice sledovaných reakcií a určia v nich stechiometrické koeficienty. 

1. kyselina octová + sóda bikarbóna → octan sodný + voda + oxid uhličitý 

CH3COOH(aq) + NaHCO3(s) → CH3COONa(aq) + H2O(l) + CO2(g) 

2. sóda bikarbóna + chlorid vápenatý → uhličitan vápenatý + chlorid sodný + voda + oxid uhličitý 

2NaHCO3(aq) + CaCl2 (s) → 2NaCl(s) + CaCO3(s) + H2O(l) + CO2(g) 

V úlohe 5 žiaci čítaním z grafov A, B určujú zmeny entalpie látok počas endotermických a exotermických 

reakcií. 

Riešenie úlohy 5: 

Graf A znázorňuje priebeh exotermickej/endotermickej reakcie. Entalpia produktov je väčšia/menšia 

ako entalpia reaktantov. ΔH>0/ΔH<0 

Graf B znázorňuje priebeh exotermickej/endotermickej reakcie. Entalpia produktov je väčšia/menšia 

ako entalpia reaktantov. ΔH>0/ΔH<0  



 
 

ROZŠÍ RE N IE  (CC A 15  MI N . ) :  

Učiteľ môže prezentovať žiakom informácie o samoohrievacích konzervách alebo zadať žiakom úlohu, 

aby vyhľadali informácie o použití exotermických a endotermických reakcií v bežnom živote. 

Samoohrievacie konzervy (MRE Meals, Ready to Eat, 1980) boli vyrobené pre potreby americkej armády tak, 

aby sa ľahko mohli previezť (i padákom) a vydržali pri teplotách od -15,6 °C do 48,9 °C. Na zachovanie dlhšej 

trvanlivosti sa pri ich výrobe nepoužívali chemické konzervanty. Trojvrstvová laminátová fólia chránila jedlo v 

konzervách pred oxidáciou a vlhkosťou, dvoch hlavných činiteľov kazenia potravín. Zahrievanie 

jedla v týchto konzervách prebieha na základe reakcie vody s oxidom horečnatým za 

prítomnosti kuchynskej soli. Produktami reakcie sú hydroxid horečnatý a vodík. Pri reakcii 

vzniká teplo a dochádza k varu vody. Vznikajúca para zahreje jedlo asi za 10 minút. Zahrievanie 

sa začína potiahnutím rukoväte na konzerve, čím sa uvoľní voda, a tak môže prebehnúť 

chemická reakcia. Takéto konzervy (Hot Can) sa neskôr začali používať aj v civilnom 

živote napríklad pri stanovaní, turistike či horolezectve. 

 
Zdroj: Hvízdalová, I. (2005, 15. august). Samoohřívací plastové konzervy. Meat Processing. 

Získaný z: http://www.agronavigator.cz/default.asp?ch=13&typ=1&val=38725&ids=176 

 

Ako sa aktivuje samoohrievacia konzerva? 

Hot can - Instructions. How to activate. Dostupné na: 

http://www.hotcan.com/instructions.html 

Blake, J. Hot Can Self Heating Emergency Food [video]. Zverejnené: 22. 8. 2013. Dostupné na: 

https://www.youtube.com/watch?v=D4lm-CQpZvI 
 

HOD NO TEN IE  (CC A 10  MI N . ) :  

Žiaci na základe výučby i skúseností z bežného života rozdelia zadané chemické reakcie na exotermické 

a endotermické (úloha 6). 

 
Riešenie úlohy 6: 

Exotermické reakcie Endotermické reakcie 

horenie dreva fotosyntéza 

hasenie páleného vápna varenie 

reakcia horčíka s kyslíkom výroba železa vo vysokej peci 

dýchanie výroba páleného vápna 

reakcia sodíka s vodou reakcia dusíka s kyslíkom 

reakcia kyseliny chlorovodíkovej 

s hydroxidom sodným 

rozklad manganistanu draselného 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámka: 

Alternatíva 

Sledovať tepelné zmeny pri chemických reakciách je možné aj pomocou meracích systémov Vernier alebo Coach. 

V tomto prípade by mali žiaci grafické záznamy priebehu sledovaných reakcií (závislosti teploty od času) prekresliť 

do pracovných listov a určiť pomocou funkcie Analyze - Statistics maximum ako začiatočnú teplotu a minimum ako 

konečnú teplotu. 

 

Zdroje: 

Európska komisia (2012). SAMANCTA. Bezpečnosť a ochrana zdravia. H-vety a P-vety. Získané 27. februára 2017  z 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/SAMANCTA/SK/Safety/HP_SK.htm 

Hvízdalová, I. (2005). Samoohřívací plastové konzervy. Meat Processing, 5 (44). Získané 4. januára 2017 z 

http://www.agronavigator.cz/default.asp?ch=13&typ=1&val=38725&ids=176 

Hot and Cold Packs: A Thermochemistry Activity. Získané 2. marca 2017 z https://www.carolina.com/teacher-

resources/Interactive/hot-and-cold-packs-a-thermochemistry-activity/tr29415.tr 

Chlorid vápenatý. Získané 27. februára 2017 z https://sk.wikipedia.org/wiki/Chlorid_v%C3%A1penat%C3%BD 

Samoohrievacia 
konzerva 

http://www.agronavigator.cz/default.asp?ch=13&typ=1&val=38725&ids=176
http://www.hotcan.com/instructions.html
https://www.youtube.com/watch?v=D4lm-CQpZvI
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/SAMANCTA/SK/Safety/HP_SK.htm
http://www.agronavigator.cz/default.asp?ch=13&typ=1&val=38725&ids=176
https://www.carolina.com/teacher-resources/Interactive/hot-and-cold-packs-a-thermochemistry-activity/tr29415.tr
https://www.carolina.com/teacher-resources/Interactive/hot-and-cold-packs-a-thermochemistry-activity/tr29415.tr
https://sk.wikipedia.org/wiki/Chlorid_v%C3%A1penat%C3%BD


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jedlá sóda (hydrogénuhličitan sodný). Získané 27. februára 2017 z http://www.chloritansodny.sk/Jedla-soda-

hydrogenuhlicitan-sodny-500g-d27.htm?tab=description 

Kessler, J.H. & Galvan, P.M. (2007). Inquiry in Action: Investigating Matter Through Inquiry, 3rd ed. USA: American 

Chemistry Society.  

Kmeťová, J., Silný, P., Medveď, M., Vydrová, M. (2010). Chémia pre 1. ročník gymnázií. Bratislava: EXPOL 

PEDAGOGIKA 

Samoohrievacia konzerva (Hot Can). [obrázok]. Získané 28. februára 2017 z http://www.hotcan.com/index.html 

Obrázok 1. Vrecúška s okamžitým chladivým alebo hrejivým účinkom. Získané 27. februára 2017 z 

https://www.carolina.com/teacher-resources/Interactive/hot-and-cold-packs-a-thermochemistry-

activity/tr29415.tr 

Obrázok 2. Ocot. [upravený]. Získané 27. februára 2017 z http://www.prelika.sk/wpimages/full/o_1.jpg 

Obrázok 3. Sóda bikarbóna. Získané 27. februára 2017 z http://www.flora.sk/obr/2014/soda-bicarbona-

florask.jpg 

Obrázok 4. Chlorid vápenatý. Získané 27. februára 2017  z 
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PRACOVNÝ LIST: EXOTERMICKÉ A ENDOTERMICKÉ REAKCIE 

Úloha 1. Prečítajte si text a odpovedzte na otázky.  

Otázky: 

1. Vysvetlite rozdiel medzi exotermickou a endotermickou reakciou. 

2. Určte, ktorý typ reakcie (exotermická alebo endotermická) sa používa na výrobu chladivého 

a hrejivého vrecúška.  

3. Uveďte konkrétne príklady z bežného života, kde by sa tieto vrecúška dali použiť. 

Úloha 2. Predstavte si, že máte overiť jednorazové vrecúška s okamžitým chladivým a hrejivým 

účinkom. Vrecúška obsahujú roztok a pevnú látku, ktoré po reakcii poskytujú požadovaný 

účinok: 

                   obsah 1. vrecúška tvorí ocot a sóda bikarbóna, 

                   obsah 2. vrecúška tvorí roztok sódy bikarbóny a chlorid vápenatý.  

Pokúste sa odhadnúť, ktorý účinok sa prejaví po reakcii vo  vrecúškach. Podčiarknite svoj predpoklad: 

a) prvé vrecúško s chladivým/hrejivým účinkom, 

b) druhé vrecúško s chladivým/hrejivým účinkom. 

Úloha 3. Overte prakticky tepelné zmeny pri chemických reakciách a odpovedzte na otázky. 

Pomôcky: 3 kadičky (250 cm3), 2 odmerné valce (50 cm3), odmerná banka (100 cm3), 2 teplomery, 2 

lyžičky, tyčinka, zátka, váhy 

Chemikálie: ocot, hydrogenuhličitan sodný (sóda bikarbóna), chlorid vápenatý, voda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obr. 1     Vrecúška 

   s okamžitým chladivým  

  alebo hrejivým účinkom 

Vrecúška s okamžitým chladivým alebo hrejivým účinkom (obr. 1) sa 

aktivujú stlačením vnútorného priestoru v balení. Tým prebehne 

chemická reakcia, ktorou sa obal vrecúška stane chladivým alebo 

hrejivým.  

Obsah chladivého vrecúška tvorí voda a niektorá z látok – dusičnan 

amónny, dusičnan vápenatý, chlorid amónny, močovina. 

Obsah hrejivého vrecúška tvorí voda a niektorá z látok – síran 

horečnatý, chlorid vápenatý. 

Obr. 2  Ocot 

Obr. 3   Sóda bikarbóna 

 

 

 

Obr. 4   Chlorid vápenatý 

http://www.prelika.sk/wpimages/full/o_1.jpg


 
 

 

Postup práce:  

1. Nalejte 20 cm3 octu do prvej kadičky.  

2. Odmerajte a zapíšte začiatočnú teplotu t1 do tabuľky 1. 

3. Nasypte ½ lyžičky hydrogenuhličitanu sodného a pozorujte 

chemickú reakciu. 

4. Počkajte, kým sa ustáli teplota na teplomere. Odčítajte a zapíšte 

konečnú teplotu t2 do tabuľky 1. 

5. Určte Δt a napíšte typ reakcie do tabuľky 1. 

6. Pripravte 50 cm3 10 % roztoku hydrogenuhličitanu sodného. 

7. Nalejte 20 cm3 roztoku hydrogenuhličitanu sodného do druhej 

kadičky. 

8. Odmerajte a zapíšte začiatočnú teplotu t1 do tabuľky 1. 

9. Nasypte ½ lyžičky chloridu vápenatého a pozorujte chemickú 

reakciu. 

10. Počkajte, kým sa ustáli teplota na teplomere. Odčítajte a zapíšte 

konečnú teplotu t2 do tabuľky 1. 

11. Určte Δt a napíšte typ reakcie do tabuľky 1.  
 

Tabuľka s nameranými teplotami 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozorovanie: 

1. Čo ste pozorovali po nasypaní hydrogeuhličitanu sodného do octu? 

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

2. Ako sa zmenila teplota po reakcii octu s hydrogenuhličitanom sodným? 

............................................................................................................................................................. 

3. Čo ste pozorovali po nasypaní chloridu vápenatého do roztoku hydrogenuhličitanu sodného? 

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

4. Ako sa zmenila teplota po reakcii hydrogenuhličitanu sodného s chloridom vápenatým? 

............................................................................................................................................................. 

Reakcia t1 

začiatočná 

teplota 

[°C] 

t2 

konečná 

teplota 

[°C] 

Δt  

[°C] 

 

exotermická/ 

endotermická 

reakcia 

ocot 

a hydrogenuhličitan 

sodný 

22  15  -7  endotermická 

hydrogenuhličitan 

sodný (roztok) 

a chlorid vápenatý 

22  42  +20  exotermická 

http://www.inquiryinaction.org/classroomactivities/activity.php?id=26


 
 

5. Ktorý plyn sa uvoľňoval pri obidvoch reakciách? 

............................................................................................................................................................. 

6. Potvrdili sa Vaše predpoklady z úlohy 2?  

............................................................................................................................................................. 

Úloha 4. Napíšte stavové rovnice obidvoch sledovaných reakcií a určte v nich stechiometrické 

koeficienty. 

 kyselina octová + hydrogenuhličitan sodný → octan sodný + voda + oxid uhličitý 

 .................................................................................................................................................................. 

 

hydrogenuhličitan sodný + chlorid vápenatý → uhličitan vápenatý + chlorid sodný + voda + oxid 

uhličitý 

 .................................................................................................................................................................. 

Zopakujte si! 

Uvoľnené alebo spotrebované teplo sa pri reakciách prebiehajúcich pri konštantnom tlaku vyjadruje 

pomocou zmeny entalpie produktov a reaktantov (ΔH = HP – HR).  

Úloha 5. Grafy A a B (obr. 5) znázorňujú zmenu entalpie látok počas endotermických a exotermických 

reakcií. Upravte správne tvrdenia o priebehu exotermických a endotermických reakcií 

(prečiarknite to, čo do vety nepatrí). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf A znázorňuje priebeh exotermickej/endotermickej reakcie. Entalpia produktov je väčšia/menšia 

ako entalpia reaktantov. ΔH>0/ΔH<0 

Graf B znázorňuje priebeh exotermickej/endotermickej reakcie. Entalpia produktov je väčšia/menšia 

ako entalpia reaktantov. ΔH>0/ΔH<0 

 

 

 

 

Obr. 5    Zmeny entalpie látok počas exotermických a endotermických reakcií 



 
 

 

Úloha 6. Rozdeľte nasledujúce chemické reakcie na exotermické a endotermické: horenie dreva, 

fotosyntéza, hasenie páleného vápna, dýchanie, reakcia horčíka s kyslíkom, výroba železa vo 

vysokej peci, výroba páleného vápna, reakcia sodíka s vodou, rozklad manganistanu 

draselného, reakcia dusíka s kyslíkom, reakcia kyseliny chlorovodíkovej s hydroxidom 

sodným a varenie. 

 

 

 

Exotermické reakcie Endotermické reakcie 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

METODIKA 2   FAKTORY OVPLYVŇUJÚCE RÝCHLOSŤ CHEMICKÝCH REAKCIÍ 

METODICKÝ LIST: FAKTORY OVPLYVŇUJÚCE RÝCHLOSŤ CHEMICKÝCH REAKCIÍ 

Tematický celok / Téma ISCED / Ročník / Časový rozsah 

Chemické reakcie, chemické rovnice 

Faktory ovplyvňujúce rýchlosť chemických reakcií 

ISCED 3A / 1. ročník / 2 vyuč. hod. 

 

Ciele 

Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti  Žiakom rozvíjané spôsobilosti 

• Overiť prakticky vplyv faktorov (koncentrácie 

reaktantov, teploty a veľkosti povrchu tuhého 

reaktantu) na rýchlosť chemických reakcií. 

• Poznať príklady chemických reakcií v bežnom 

živote, ktorých priebeh je ovplyvňovaný 

prítomnosťou katalyzátorov. 

Spôsobilosti vedeckej práce 

• spôsobilosť pozorovať 

• spôsobilosť usudzovať 

• spôsobilosť predpokladať 

• spôsobilosť merať 

• spôsobilosť interpretovať dáta 

• spôsobilosť tvoriť závery a zovšeobecnenia 
 

Spôsobilosti súvisiace s myslením a učením sa 

• spolupráca, komunikácia 

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti  

• Vedieť definovať rýchlosť chemických reakcií. 

• Poznať príklady pomalých a rýchlych chemických reakcií. 

• Poznať faktory, ktoré ovplyvňujú rýchlosť chemických reakcií (koncentrácia reaktantov, teplota, 

veľkosť povrchu tuhého reaktantu, katalyzátory). 

• Dodržiavať zásady bezpečnej práce s chemikáliami a laboratórnymi pomôckami. 

Význam metodiky 

Naučiť žiakov chápať reakčnú rýchlosť ako dôležitú vlastnosť reakcií látok, pomocou ktorej môžeme 

reakcie poznávať, rozlišovať a určovať ich priebeh. Priebeh chemickej reakcie závisí od vlastností 

reaktantov a podmienok, za ktorých chemická reakcia prebieha.  

Žiaci si vytvárajú určitú predstavu o rýchlosti reakcií na základe pozorovania toho, ako rýchlo: vzniká 

plynná látka; sa mení intenzita sfarbenia reaktantov alebo produktov; sa zmenšuje množstvo tuhých 

látok; vzniká zrazenina a pod. 

Faktory, ktoré ovplyvňujú rýchlosť chemických reakcií sú koncentrácia reaktantov, teplota, tlak, veľkosť 

povrchu tuhého reaktantu, katalyzátory.  

Úroveň bádania a organizačné  formy Príprava učiteľa, pomôcky a chemikálie 

• potvrdzujúce bádanie 

• laboratórne cvičenie 

• práca v dvojiciach alebo v skupinách (3 – 5 

žiakov) 

 

 

• Pomôcky: 2 rovnaké odmerné banky (fľaše), 

odmerný valec (50 cm3), 2 kadičky (400 cm3),         

6 balónikov rovnakej veľkosti, filtračný lievik, 

lyžička, filtračný papier, trecia miska s tĺčikom, 

váhy  

• Chemikálie: ocot, sóda bikarbóna – 

hydrogenuhličitan sodný (prášok, tablety), 

voda 

PRIE BEH V ÝUČ BY  

ZAP OJEN IE  (CC A 10  MI N . ) :  

Učiteľ zopakuje so žiakmi poznatky o priebehu a rýchlosti chemických reakcií. 

Otázky pre žiakov: 

1. Ktoré dve podmienky musia byť splnené, aby sa reaktanty premenili na produkty? 



 
 

2. Definujte pojem rýchlosť chemických reakcií.  

3. Uveďte príklady pomalých a rýchlych chemických reakcií. 

4. Ktoré faktory ovplyvňujú rýchlosť chemických reakcií?  

SKÚMANIE  (CC A 40  MI N . ) :  

Učiteľ diskutuje so žiakmi o vlastnostiach a použití octu a sódy bikarbóny.  

Poznámka: 

Informácie o chemikáliách: 

kyselina octová (kyselina etánová, CH3COOH) – je bezfarebná kvapalina s ostrým zápachom, žieravina a 

horľavina. Používa sa ako rozpúšťadlo, surovina na výrobu plastov, pri spracovaní koží. Jej soli sa nazývajú 

octany. Kyselina octová sa vyrába kvasením. Riedením sa z nej vyrába ocot (8 %). Ocot sa používa na 

dochucovanie jedál, pri konzervovaní potravín, aj na odstraňovanie vodného kameňa. Žltohnedé sfarbenie octu 

je spôsobené karamelom, ktorý sa do octu pridáva v malom množstve.  

hydrogenuhličitan sodný (NaHCO3) sóda bikarbóna alebo tiež jedlá sóda je biely prášok so zásaditým pH. 

Použitie: 

         -  v potravinárstve: kypriaca látka, regulátor kyslosti (E500), šumivý prášok 

         -  na neutralizáciu žalúdočných štiav 

         -  na neutralizáciu poleptania kyselinou 

         -  v domácnosti: pri pečení, na čistenie, ekologické pranie, zmäkčovač vody, bielenie zubov  

         -  ako náplň do hasiacich prístrojov 

Po diskusii učiteľ rozdelí žiakov do dvojíc alebo skupín (3 – 5 žiakov) a rozdá im pracovné listy. 

Žiaci v úlohe 1 napíšu vyčíslenú stavovú rovnicu reakcie octu so sódou bikarbónou:  

Riešenie úlohy 1: 

kyselina octová + sóda bikarbóna (hydrogenuhličitan sodný) → octan sodný + voda + oxid uhličitý 

CH3COOH(aq) + NaHCO3(s) → CH3COONa(aq) + H2O(l) + CO2(g) 

Žiaci následne v úlohe 2 určia faktor (tab. 1), ktorý ovplyvňuje rýchlosť chemickej reakcie octu so sódou 

bikarbónou. 

Riešenie úlohy 2:  

Tab. 1  Faktory, ktoré ovplyvňujú rýchlosť reakcie octu so sódou bikarbónou 

reaktant  reaktant  Ktorý faktor ovplyvňuje reakciu? 

a) 1 g sódy bikarbóny 

(prášok) 

20 cm3 octu koncentrácia reaktantu (octu) 

5 cm3 octu + 15 cm3 vody 

b) 1 g sódy bikarbóny 

(prášok) 

20 cm3 octu  (reakčná sústava 

ponorená do studenej vody) 

teplota 

20 cm3 octu (reakčná sústava 

ponorená do teplej vody) 

c) 20 cm3 octu celá tableta sódy bikarbóny (1 g) veľkosť povrchu tuhého 

reaktantu rozdrvená tableta sódy 

bikarbóny (1 g) 



 
 

Vzhľadom na to, že žiaci budú pracovať s chemikáliami a laboratórnymi pomôckami, je 

potrebné dbať na bezpečnosť práce. Učiteľ pripraví v predstihu pomôcky a chemikálie 

podľa počtu dvojíc alebo skupín. 

Žiaci v úlohe 3 overia prakticky vplyv jednotlivých faktorov na rýchlosť chemickej 

reakcie octu so sódou bikarbónou. Úlohou žiakov je pozorovať intenzitu vyvíjania CO2 

a rýchlosť nafukovania balónikov nad fľašami, v ktorých prebieha uvedená chemická 

reakcia. Výsledky pozorovania napíšu do tabuľky 2. 

Riešenie úlohy 3: 

Tab. 2  Výsledky pozorovania vplyvu jednotlivých faktorov na rýchlosť chemickej reakcie octu so sódou 

bikarbónou 

reaktant  reaktant  intenzita 

vyvíjania CO2 

(väčšia/menšia) 

rýchlosť 

nafúknutia 

balónika 

(väčšia/menšia) 

a) 1 g sódy bikarbóny 

(prášok) 

20 cm3 octu väčšia väčšia 

5 cm3 octu + 15 cm3 vody menšia menšia 

b) 1 g sódy bikarbóny 

(prášok) 

20 cm3 octu  (reakčná sústava 

ponorená do studenej vody) 

menšia menšia 

20 cm3 octu (reakčná sústava 

ponorená do teplej vody) 

väčšia väčšia 

c) 20 cm3 octu celá tableta sódy bikarbóny (1 g) menšia menšia 

rozdrvená tableta sódy bikarbóny 

(1 g) 

väčšia väčšia 

Ocot reaguje so sódou bikarbónou, pričom vzniká oxid uhličitý, voda a octan sodný, látka, ktorá je 

rozpustná vo vode.   

Uvedená reakcia je endotermická a neutralizačná. 

Oxid uhličitý je bezfarebný a nehorľavý plyn, ťažší ako vzduch. Vo vode sa rozpúšťa, pričom sa sčasti 

(asi z 0,003 %) zlučuje s vodou na kyselinu uhličitú (H2CO3). V roztoku oxidu uhličitého vo vode je iba 

veľmi malé množstvo kyseliny uhličitej (aj to ionizovanej do prvého alebo druhého stupňa), väčšinu 

molekúl tvorí nezreagovaný oxid uhličitý, ktorý je s kyselinou uhličitou v chemickej rovnováhe:  

CO2 + H2O ⇌ H2CO3 

VYS VETLE NIE  (C CA 15  MI N . ) :  

Žiaci v úlohe 4 vysvetľujú vplyv jednotlivých faktorov na rýchlosť chemickej reakcie octu so sódou 

bikarbónou na základe výsledkov pozorovania a použitím poznatkov z predchádzajúcej výučby. 

Riešenie úlohy 4: 

a) faktor: koncentrácia 

Vysvetlenie: Vo fľaši s väčšou koncentráciou octu bola rýchlosť reakcie väčšia, pretože dochádzalo 

za určitý čas k väčšiemu počtu účinných zrážok medzi časticami reaktantov. Preto sa vyvíjalo viac 

CO2 a balónik nad fľašou sa nafúkol skôr. 

b) faktor: teplota               

Vysvetlenie: Vo fľaši ponorenej v teplej vode bola rýchlosť reakcie väčšia, pretože pri vyššej teplote 

mali častice reaktantov väčšiu kinetickú energiu, čím sa zväčšil počet častíc s aktivačnou energiou. 



 
 

Dochádzalo tak za určitý čas k väčšiemu počtu účinných zrážok medzi časticami reaktantov. Preto 

sa vyvíjalo viac CO2 a balónik nad fľašou sa nafúkol skôr. 

c) faktor: veľkosť povrchu tuhého reaktantu 

Vysvetlenie: Rozdrvením tablety sódy bikarbóny sme zväčšili jej povrch, pretože mnohé častice 

nachádzajúce sa vnútri tablety sa dostali na povrch. V dôsledku toho sa pri reakcii zväčšil počet 

účinných zrážok reaktantov. Preto sa vyvíjalo viac CO2 a balónik nad fľašou sa nafúkol skôr. 

ROZŠÍ REN IE  (CC A 15  MI N . ) :  

Niektoré chemické reakcie prebiehajú len za prítomnosti katalyzátorov. Aký význam a vplyv majú 

katalyzátory na priebeh chemických reakcií? Ktoré látky slúžia ako katalyzátory? Ako funguje 

katalyzátor vo výfukovom systéme áut? 

Učiteľ prezentuje činnosť katalyzátora v aute pomocou animácie dostupnej na: 

 https://www.youtube.com/watch?v=W6dIsC_eGBI 

Žiaci následne diskutujú o získaných informáciách s učiteľom a spolužiakmi (úloha 5). 

HOD NO TEN IE  (CC A 10  MI N . ) :  

Žiaci v úlohe 6 hodnotia svoje vedomosti a zručnosti vyplnením karty mapujúcej vlastný proces 

učenia. 

 

Zdroje: 

How Car Exhaust System Works [animácia]. Získané 22. marca 2017  z 

https://www.youtube.com/watch?v=W6dIsC_eGBI 

Obrázok 1. Ocot. [upravený]. Získané 27. februára 2017 z http://www.prelika.sk/wpimages/full/o_1.jpg 

Obrázok 2. Sóda bikarbóna (tablety). Získané 27. februára 2017 z 

https://www.magister.sk/produkt/detail/produkty-od-a-po-z/vitar-soda-tablety-150ks/ 

Obrázok 3. Sóda bikarbóna. Získané 27. februára 2017 z http://www.flora.sk/obr/2014/soda-bicarbona-

florask.jpg 

Obrázok 4. Voda. Získané 29. marca 2017 z http://be-

tech.bplaced.net/inhalt/01be/be/warm_kalt_kontrast/alltagsaesthetik/wasserhahn.jpg 

Obrázok 5. Katalyzátor v aute. Získané 29. marca 2017 z 

http://www.chemgeneration.com/images/section_1A/section_1A_page_15_popup.png 
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http://be-tech.bplaced.net/inhalt/01be/be/warm_kalt_kontrast/alltagsaesthetik/wasserhahn.jpg
http://be-tech.bplaced.net/inhalt/01be/be/warm_kalt_kontrast/alltagsaesthetik/wasserhahn.jpg
http://www.chemgeneration.com/images/section_1A/section_1A_page_15_popup.png


 
 

PRACOVNÝ LIST: FAKTORY OVPLYVŇUJÚCE RÝCHLOSŤ CHEMICKÝCH REAKCIÍ 

Úloha 1. Po nasypaní sódy bikarbóny do octu začne prebiehať chemická reakcia. Napíšte stavovú 

rovnicu tejto reakcie a určte v nej stechiometrické koeficienty. 

kyselina octová + sóda bikarbóna (hydrogenuhličitan sodný) → octan sodný + voda + oxid uhličitý 

................................................................................................................................................................... 

Úloha 2. Napíšte do tabuľky 1, ktorý faktor ovplyvňuje rýchlosť reakcie octu so sódou bikarbónou. 

Tab. 1  Faktory, ktoré ovplyvňujú rýchlosť reakcie octu so sódou bikarbónou 

reaktant  reaktant  Ktorý faktor ovplyvňuje 

reakciu? 

a) 1 g sódy bikarbóny 

(prášok) 

20 cm3 octu  

5 cm3 octu + 15 cm3 vody 

b) 1 g sódy bikarbóny 

(prášok) 

20 cm3 octu  (reakčná sústava 

ponorená do studenej vody) 

 

20 cm3 octu (reakčná sústava ponorená 

do teplej vody) 

c) 20 cm3 octu celá tableta sódy bikarbóny (1 g)  

rozdrvená tableta sódy bikarbóny (1 g) 

 

Úloha 3. Overte prakticky vplyv faktorov na rýchlosť reakcie octu so sódou bikarbónou. 

Pomôcky: 2 rovnaké odmerné banky (fľaše), odmerný valec (50 cm3), 2 kadičky (400 cm3), 6 balónikov 

rovnakej veľkosti, filtračný lievik, lyžička, filtračný papier, trecia miska s tĺčikom, váhy  

Chemikálie: ocot, sóda bikarbóna – hydrogenuhličitan sodný (prášok, tablety), voda 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

a) Postup práce: 

1. Nalejte 20 cm3 octu do jednej fľaše a  20 cm3 

roztoku octu zriedeného v pomere 1:3 do druhej 

fľaše. 

2. Odvážte dvakrát 1 g sódy bikarbóny. 

3. Naplňte dva balóniky sódou bikarbónou 

pomocou lievika.  

4. Natiahnite na hrdlo každej fľaše balónik tak, aby 

sóda bikarbóna zostala ešte v balóniku. 

5. Prevráťte balóniky tak, aby sa sóda bikarbóna 

z balónika nasypala do fľaše.  

6. Pozorujte priebeh chemickej reakcie vo fľašiach. 

7. Zaznamenajte výsledky pozorovania do tabuľky 2. 

Obr. 2   Ocot 
Obr. 3   Sóda bikarbóna Obr. 4    Voda 

http://www.flora.sk/obr/2014/soda-bicarbona-florask.jpg
http://www.prelika.sk/wpimages/full/o_1.jpg


 
 

b)   Postup práce: 

1. Nalejte 20 cm3 octu do fliaš.  

2. Opakujte kroky 2 až 4 podľa postupu a). 

3. Postavte jednu fľašu do kadičky so studenou vodou a druhú fľašu do kadičky s teplou vodou.  

4. Opakujte kroky 5 až 7 podľa postupu a). 

c)    Postup práce: 

1. Pripravte si dve tablety sódy bikarbóny na papier. 

2. Rozdrvte jednu tabletu sódy bikarbóny na prášok roztieradlom v trecej miske a dajte ju na papier 

vedľa celej tablety. 

3. Porovnajte veľkosť povrchu celej a rozdrvenej tablety sódy bikarbóny.  

4. Naplňte dva balóniky celou a rozdrvenou tabletou sódy bikarbóny. 

5. Nalejte 20 cm3 octu do fliaš.  

6. Opakujte kroky 4 až 7 podľa postupu a).  
 

Tab. 2   Výsledky pozorovania vplyvu jednotlivých faktorov na rýchlosť chemickej reakcie octu so sódou 
bikarbónou 

reaktant  reaktant  intenzita 

vyvíjania CO2 

(väčšia/menšia) 

rýchlosť 

nafúknutia 

balónika 

(väčšia/menšia) 

a) 1 g sódy bikarbóny 

(prášok) 

20 cm3 octu   

5 cm3 octu + 15 cm3 vody   

b) 1 g sódy bikarbóny 

(prášok) 

20 cm3 octu  (reakčná sústava 

ponorená do studenej vody) 

  

20 cm3 octu (reakčná sústava 

ponorená do teplej vody) 

  

c) 20 cm3 octu celá tableta sódy bikarbóny  

(1 g) 

  

rozdrvená tableta sódy 

bikarbóny (1 g) 

  

 

Úloha 4. Vysvetlite vplyv jednotlivých faktorov na rýchlosť chemickej reakcie octu so sódou 

bikarbónou. Použite výsledky z pozorovania a poznatky z predchádzajúcej výučby. 

a) faktor: 

............................................................................................................................................................. 

Vysvetlenie:          

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

b) faktor: 

.............................................................................................................................................................

Vysvetlenie: 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................



 
 

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

c) faktor: 

............................................................................................................................................................. 

Vysvetlenie: 

............................................................................................................................................................. 

      ............................................................................................................................................................. 

      ............................................................................................................................................................. 

      ............................................................................................................................................................. 

Úloha 5. Pozrite si animáciu o katalyzátoroch, ktoré sa nachádzajú vo výfukovom systéme áut. 

Následne diskutujte o získaných informáciách s učiteľom a spolužiakmi.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zdroj: How Car Exhaust System Works? [animácia]. Získané 22. marca 2017  z    

https://www.youtube.com/watch?v=W6dIsC_eGBI 

Úloha 6. Vyplňte tabuľku. 

Inštrukcie 1: Prečítajte si tvrdenia v stĺpci „Už som sa to naučil/a“. Uveďte pri každom tvrdení číslo 

zo stĺpca „Ako som sa to naučil/a“. Zoznam „Ako som sa to naučil/a“ môžete doplniť.  

Už som sa to naučil/a: Ako som sa to naučil/a: 

Poznám podmienky, ktoré musia byť splnené, aby 

sa reaktanty premenili na produkty, lebo ... . 

1. Počúval/a som výklad učiteľa o téme. 

2. Pozoroval/a som činnosť učiteľa. 

3. Robil/a som si poznámky. 

4. Pozrel/a som si to v učebnici. 

5. O téme som diskutoval/a so spolužiakmi. 

6. O téme som diskutoval/a s rodičmi/s 

niekým iným. 

7. Získal/a som poznatok/zručnosť v 

praktickej činnosti. 

8. Použil/a som informačno-komunikačné 

technológie. 

9. Precvičoval/a som si to doma. 

10. Naučil/a som sa to naspamäť. 

11. Iné ... 

Viem definovať rýchlosť chemických reakcií, lebo 

... . 

Viem vymenovať faktory, ktoré ovplyvňujú 

rýchlosť chemických reakcií, lebo ... . 

Viem vysvetliť, ako koncentrácia reaktantov 

ovplyvňuje rýchlosť chemických reakcií, lebo ... . 

Poznám aspoň 2 príklady z bežného života, v 

ktorých rýchlosť chemických reakcií 

ovplyvňujeme teplotou, lebo ... . 

Poznám spôsob, ktorým zväčšíme veľkosť 

povrchu tuhej látky, lebo ... . 

Poznám látku, ktorá je katalyzátorom, lebo ... . 

Viem prakticky overiť vplyv jednotlivých faktorov 

na rýchlosť chemických reakcií, lebo... . 

Inštrukcie 2:  

Po vyplnení spočítaj, koľkokrát si priradil k jednotlivým tvrdeniam rôzne čísla a zistíš, ako sa 

najčastejšie učíš.  

Najčastejšie sa učím nasledujúcim spôsobom: 

Chcel/a by som si vyskúšať učenie pomocou: 

Zatiaľ som nepoužil/a spôsob, ako sa učiť: 
 

Obr. 5   Katalyzátor vo výfukovom systéme áut 

https://www.youtube.com/watch?v=W6dIsC_eGBI
http://www.chemgeneration.com/images/section_1A/section_1A_page_15_popup.png


 
 

METODIKA 3   VPLYV TEPLOTY NA CHEMICKÚ ROVNOVÁHU 

METODICKÝ LIST: VPLYV TEPLOTY NA CHEMICKÚ ROVNOVÁHU 

Tematický celok / Téma ISCED / Ročník / Časový rozsah 

Chemické reakcie, chemické rovnice 

Faktory ovplyvňujúce chemickú rovnováhu  

ISCED 3A / 1.ročník / 2 vyuč. hod. 

 

Ciele 

Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti Žiakom rozvíjané spôsobilosti 

• Pozorovať vplyv teploty na chemickú rovnováhu 

pri tvorbe komplexov kobaltu [CoCl4]2- a 

[Co(H2O)6]2+. 

• Overiť prakticky vplyv teploty na chemickú 
rovnováhu. 

• Poznať význam ovplyvňovania chemickej 

rovnováhy zmenou teploty. 

Spôsobilosti vedeckej práce 

• spôsobilosť pozorovať 

• spôsobilosť usudzovať 

• spôsobilosť predpokladať 

• spôsobilosť merať 

• spôsobilosť interpretovať dáta 

• spôsobilosť tvoriť závery a zovšeobecnenia 
 

Spôsobilosti súvisiace s myslením a učením sa 

• spolupráca, komunikácia 

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti  

• Vedieť vysvetliť, čo je chemická rovnováha a prečo má dynamický charakter. 

• Definovať vzťah na výpočet rovnovážnej konštanty chemických reakcií KC. 

• Poznať faktory, ktoré ovplyvňujú chemickú rovnováhu (koncentrácia látok, teplota, tlak). 

• Dodržiavať zásady bezpečnej práce s chemikáliami a laboratórnymi pomôckami. 

Význam metodiky 

Vplyv teploty na chemickú rovnováhu súvisí s reakčným teplom. Zvýšením teploty reakčnej zmesi pri 

endotermických reakciách sa rovnováha chemickej reakcie posúva smerom k produktom reakcie. 

Zvýšenie teploty reakčnej zmesi pri exotermických reakciách posunie rovnováhu v smere reaktantov. 

Zmenou teploty sa menia hodnoty rovnovážnych konštánt reakcií. S rastúcou teplotou sa pri 

endotermických reakciách hodnota rovnovážnej konštanty zväčšuje a pri exotermických reakciách sa 

hodnota rovnovážnej konštanty zmenšuje. 

Úroveň bádania a organizačné formy Pomôcky a chemikálie 

• riadené bádanie 

• laboratórne cvičenie 

• práca v dvojiciach alebo v skupinách (3 – 5 

žiakov) 

 

• Pomôcky: skúmavka, 2 kadičky, lyžička, 
sklená tyčinka, zátka, teplomer, trojnožka 
so sieťkou, kahan, fixka odolná vode, ľad 

• Chemikálie: dusičnan meďnatý (trihydrát), 

alebo chlorid draselný, destilovaná voda  

• Počítač, dataprojektor 

PRIEBEH  VÝUČBY  

ZA P O J E N I E  (C C A  20  M I N . ) :  

Učiteľ rozdelí žiakov do dvojíc alebo skupín (3 – 5 žiakov) a rozdá im pracovné listy. 

Žiaci budú pozorovať vplyv teploty na chemickú rovnováhu pri tvorbe komplexov kobaltu [CoCl4]2- a 

[Co(H2O)6]2+. Informácie o komplexe a koordinačnej (donor-akceptorovej) väzbe žiaci získavajú 

z poskytnutého učebného textu. Učiteľ pomáha žiakom s porozumením poznatkov. 

Žiaci následne riešia úlohu 1 zameranú na aplikáciu získaných poznatkov. 

 



 
 

Riešenie úlohy 1: 

komplex centrálny 

atóm 

ligand donorový 

atóm 

koordinačné 

číslo 

[Co(H2O)6]2+ 

hexaakvakobaltnatý  

Co H2O O 6 

 [CoCl4]2-   

tetrachloridokobaltnatý  

Co Cl- Cl 4 

SKÚMANIE  (CC A 20  MI N . ) :  

Žiaci v úlohe 2 získajú informácie o vzniku komplexov kobaltu a ich rovnováhe. Rovnováhu vzniku 

komplexov kobaltu vyjadruje termochemická rovnica:  

[Co(H2O)6]2+(aq) + 4 Cl-(aq) ⇄ [CoCl4]2-(aq) + 6 H2O(aq)     Δ H > 0    

Rovnováhu vzniku komplexov kobaltu môžeme ovplyvniť zmenou teploty.  

Riešenie úlohy 3: 

Priama reakcia je exotermická/endotermická.  

Ak chceme získať viac produktov priamej reakcie, je potrebné rovnovážnu reakčnú zmes 

ochladiť/zahriať.  

Ak chceme získať viac produktov spätnej reakcie, je potrebné rovnovážnu reakčnú zmes 

ochladiť/zahriať.  

Poznámka: 

Informácie o chemikáliách 

V sústave hydrátov chloridu kobaltnatého existujú v teplotnom rozmedzí 0 – 100 °C tri kryštalické hydráty: pod 48 

°C kryštalizuje ružový hexahydrát, medzi 48 – 57 °C modročervený tetrahydrát a nad 57 °C tmavomodro-fialový 

dihydrát. 

Vzhľadom na toxicitu CoCl2 žiaci budú pozorovať vplyv teploty na skúmanú rovnováhu prostredníctvom 

videa. 

Poznámka: 

Učiteľ môže demonštrovať vplyv teploty na skúmanú rovnováhu pomocou videí. 

Videoodkazy: 

1. Angie Miller. Chemistry Demonstration Lab. The Ohio State University. Cobalt Complexes 

(LeChatelier's Principle). Dostupné na https://www.youtube.com/watch?v=XqboaYTTxo8  

Zverejnené: 1. 2. 2017 

2. Portál PřF UK na podporu výuky chemie na ZŠ a SŠ. Databáze chemických pokusů: Kouzelné 

písmo – CoCl2∙6H2O. Dostupné na http://www.studiumchemie.cz/pokus.php?id=141 

Žiaci zaznamenávajú pozorované farebné zmeny do pracovného listu (úloha 4). 

Riešenie úlohy 4: 

Rovnováhu vzniku komplexov kobaltu vyjadruje fialové sfarbenie roztoku. 

Pridaním vody do rovnovážneho systému vznikol ružový (farba roztoku) – akvakomplex kobaltu. 

Pridaním koncentrovanej kyseliny chlorovodíkovej do rovnovážneho systému vznikol modrý (farba 

roztoku) – tetrachloridokobaltnatý komplex. 

V horúcom kúpeli sa roztok v rovnováhe sfarbil do modra. V ľadovom kúpeli sa roztok v rovnováhe 

sfarbil do ružova.   

https://cs.wikipedia.org/wiki/Hydr%C3%A1t
https://www.youtube.com/watch?v=XqboaYTTxo8
http://www.studiumchemie.cz/pokus.php?id=141


 
 

VYS VETLE NIE  (C CA 10  MI N . ) :  

Žiaci v úlohe 5 vysvetľujú pozorované zmeny v skúmanej rovnováhe. 

Riešenie úlohy 5: 

Zvýšením teploty sa chemická rovnováha posunula v smere uvoľnenia/naviazania molekúl vody, čo 

vysvetľuje vznik modrého roztoku. Znížením teploty sa chemická rovnováha posunula v smere 

vzniku/rozpadu akvakomplexu kobaltu. V ľadovom kúpeli sa intenzita sfarbenia roztoku 

zväčšila/zmenšila, pretože sa rovnováha posunula v smere exotermickej /endotermickej reakcie.  

ROZŠÍ REN IE  (CC A 30  MI N . ) :  

Žiaci prakticky overia vplyv teploty na rovnováhu roztoku a tuhej látky dusičnanu meďnatého Cu(NO3)2 

(úloha 7). 

Rozpúšťanie dusičnanu meďnatého vo vode je endotermická reakcia. Tuhý dusičnan 

meďnatý ionizuje vo vode za vzniku iónov Cu2+ a NO3
-, vzniká modrý roztok. Ďalším 

pridávaním tuhej látky, sa roztok nasýti a nadbytok tuhej látky zostane v roztoku. 

Nastáva rovnováha medzi roztokom a tuhou látkou dusičnanu meďnatého. Vo 

vodnom kúpeli s teplotou 60 °C pozorujeme ubúdanie tuhého dusičnanu meďnatého, 

ale modrá farba roztoku zostáva rovnaká. Teplota roztoku rastie, rovnováha sa posúva 

na ľavú stranu Cu(NO3)2 ⇄ Cu2+(aq) + NO3
-(aq) a hodnota rovnovážnej konštanty sa 

zvyšuje. V ľadovom kúpeli s teplotou 0 °C sa rovnováha posúva v smere tvorby tuhého dusičnanu 

meďnatého (farba roztoku zostáva nezmenená). Zníženie teploty spôsobuje zmenšenie rovnovážnej 

konštanty. 

Poznámka: 

Informácie o chemikáliách 

Dusičnan meďnatý (trihydrát) - (Cu(NO3)2.3H2O) 

 Výstražné upozornenia: H272, H302, H315, H318, H400  

Bezpečnostné upozornenia: P220, P273, P280, P305 + P351 + P338 

 

Alternatíva 

Namiesto dusičnanu meďnatého je možné použiť napríklad chlorid draselný (KCl).  

V úlohe 7 žiaci vyvodzujú závery a zovšeobecnenia o vplyve teploty na chemickú rovnováhu. 

Riešenie úlohy 7:  

Zvýšením teploty reakčnej zmesi pri endotermických reakciách sa rovnováha chemickej reakcie posúva 

smerom k reaktantom/produktom reakcie. Pri vyššej teplote bude v rovnovážnom stave menšia/väčšia 

koncentrácia reaktantov a menšia/väčšia koncentrácia produktov. Znížením teploty reakčnej zmesi pri 

exotermických reakciách sa rovnováha chemickej reakcie posúva smerom k reaktantom/produktom 

reakcie. Pri nižšej teplote bude v rovnovážnom stave menšia/väčšia koncentrácia reaktantov 

a menšia/väčšia koncentrácia produktov. Zmenou teploty sa menia hodnoty rovnovážnych konštánt 

reakcií. S rastúcou teplotou sa pri endotermických reakciách hodnota rovnovážnej konštanty 

zmenšuje/zväčšuje a pri exotermických reakciách sa hodnota rovnovážnej konštanty 

zmenšuje/zväčšuje.              

HOD NO TEN IE  (CC A 10  MI N . ) :  

Žiaci na základe výučby vyplňujú tabuľku s otázkami zameranými na metakogníciu (úloha 8). 
 

Zdroje: 

Európska komisia (2012). SAMANCTA. Bezpečnosť a ochrana zdravia. H-vety a P-vety. Získané 27. februára 2017  

z http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/SAMANCTA/SK/Safety/HP_SK.htm 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/SAMANCTA/SK/Safety/HP_SK.htm
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/SAMANCTA/SK/Safety/HP_SK.htm
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/SAMANCTA/SK/Safety/HP_SK.htm


 
 

Ganajová, M. & Sotáková, I. (2015). Možnosti aplikácie formatívneho hodnotenia do výučby chémie so zameraním 

na overovanie porozumenia prírodovedných poznatkov. In: Dnešná škola — človek a príroda. Roč. III, č. 1, s. 17 – 

21.  

Hexahydrát chloridu kobaltnatého. Získané 27. februára 2017  z 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Hexahydr%C3%A1t_chloridu_kobaltnat%C3%A9ho (posledná aktualizácia 25. 

január 2017) 

Kmeťová, J., Silný, P., Medveď, M., Vydrová, M. (2010). Chémia pre 1. ročník gymnázií. Bratislava: EXPOL 

PEDAGOGIKA 
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PRACOVNÝ LIST: VPLYV TEPLOTY NA CHEMICKÚ ROVNOVÁHU 

Vplyv teploty na chemickú rovnováhu môžeme sledovať pri tvorbe komplexov kobaltu [CoCl4]2- a 

[Co(H2O)6]2+. 

Prečítajte si! 

Čo sú koordinačné (komplexné) zlúčeniny? 

Koordinačná (komplexná) zlúčenina obsahuje centrálny atóm, na ktorý sú koordinačnými (donorovo-

akceptorovými) väzbami naviazané ligandy. Centrálnym atómom je väčšinou atóm d-prvku s 

kladným oxidačným číslom. Ligandy môžu byť anióny alebo neutrálne molekuly, ktoré vždy obsahujú 

atóm s voľným elektrónovým párom (tzv. donorový atóm). Počet atómov ligandov, ktoré sa 

koordinačnou väzbou viažu na centrálny atóm, udáva koordinačné číslo centrálneho atómu. 

Príklady ligandov: neutrálne ligandy (H2O – akva, NH3 – ammin a pod.), aniónové ligandy (Cl- - 

chlorido, H- - hydrido a pod.). 

V závislosti od oxidačného čísla centrálneho atómu, náboja a počtu ligandov môžu vzniknúť: 

a) komplexné katióny, napr. [Cu(NH3)4]2+ – tetramminmeďnatý katión, 

b) komplexné anióny, napr. [CoCl4]2- – tetrachloridokobaltnatý anión, 

c) neutrálne komplexy, napr. [CuCl2(NH3)2] – diammin-dichlororido meďnatý komplex. 

Zlúčeniny s komplexným katiónom, napr. [Cu(H2O)(NH3)4]S04 – síran akva-tetraamminmeďnatý 

Zlúčeniny s komplexným aniónom, napr. K4[Fe(CN)6] – hexakyanidoželeznatan draselný 
 

Zdroj: Kmeťová, J., Silný, P., Medveď, M., Vydrová, M. (2010). Chémia pre 1. ročník gymnázií. Bratislava: EXPOL 

PEDAGOGIKA, s. 76 – 77. 

 

Úloha 1. Určte centrálny atóm, ligand, donorový atóm a koordinačné číslo v komplexoch kobaltu. 

komplex centrálny 
atóm 

ligand donorový 
atóm 

koordinačné 
číslo 

[Co(H2O)6]2+ 
hexaakvakobaltnatý  

    

 [CoCl4]2-   
tetrachloridokobaltnatý  

    

Úloha 2. Prečítajte si! 

Rozpúšťaním bezvodého chloridu kobaltnatého (CoCl2) vo vode vzniká hexaakvakobaltnatý komplex 

[Co(H2O)6]2+. 

Pridaním koncentrovanej kyseliny chlorovodíkovej do roztoku dochádza k vzniku 

tetrachloridokobaltnatého komplexu [CoCl4]2-. Vznik komplexov kobaltu je charakterizovaný 

farebnými zmenami. V systéme sa po čase ustáli rovnováha, ktorú môžeme ovplyvniť zmenou teploty.  

Rovnováhu vzniku komplexov kobaltu vyjadruje termochemická rovnica:  

[Co(H2O)6]2+(aq) + 4 Cl-(aq) ⇄[CoCl4]2-(aq) + 6 H2O(aq)     Δ H > 0  

Úloha 3. Doplňte správne tvrdenia (prečiarknite to, čo do vety nepatrí). 

Priama reakcia je exotermická/endotermická.  

Ak chceme získať viac produktov priamej reakcie, je potrebné rovnovážnu reakčnú zmes 

ochladiť/zahriať.  

Ak chceme získať viac produktov spätnej reakcie, je potrebné rovnovážnu reakčnú zmes 

ochladiť/zahriať.  

 



 
 

Úloha 4. Pozorujte vplyv teploty na rovnováhu vzniku komplexov kobaltu vo videu a doplňte text. 

Video-odkaz: Angie Miller. Chemistry Demonstration Lab. The Ohio State University. Cobalt Complexes 

(LeChatelier's Principle). Dostupné na https://www.youtube.com/watch?v=XqboaYTTxo8  Zverejnené: 

1. 2. 2017 

Rovnováhu vzniku komplexov kobaltu vyjadruje ................ (farba) sfarbenie roztoku. 

Pridaním vody do rovnovážneho systému vznikol .................... (farba roztoku) –  akvakomplex kobaltu. 

Pridaním koncentrovanej kyseliny chlorovodíkovej do rovnovážneho systému vznikol ...................... 

(farba roztoku) – tetrachloridokobaltnatý komplex. 

V horúcom kúpeli sa roztok v rovnováhe sfarbil do ................... V ľadovom kúpeli sa roztok v rovnováhe 

sfarbil do ....................  

Úloha 5. Doplňte správne tvrdenia o pozorovanej rovnováhe (prečiarknite to, čo do vety nepatrí). 

Zvýšením teploty sa chemická rovnováha posunula v smere uvoľnenia/naviazania molekúl vody, čo 

vysvetľuje vznik modrého roztoku.                     

Znížením teploty sa chemická rovnováha  posunula v smere vzniku/rozpadu akvakomplexu kobaltu.                                                                                    

V ľadovom kúpeli sa intenzita sfarbenia roztoku zväčšila/zmenšila, pretože sa rovnováha posunula 

v smere exotermickej /endotermickej reakcie.                        

Úloha 6. Overte prakticky vplyv teploty na chemickú rovnováhu medzi roztokom a tuhou látkou 

dusičnanu meďnatého. 

Pomôcky: skúmavka, 2 kadičky, lyžička, zátka, sklená tyčinka, teplomer, ľad, trojnožka so sieťkou, 

kahan, fixka odolná vode 

Chemikálie: dusičnan meďnatý (trihydrát) - Cu(NO3)2.3H2O (alebo chlorid draselný/KCl), destilovaná 

voda 

Postup práce:  

1. Pripravte ľadový (t1 = 0 °C) a horúci (t2 = 60 °C) kúpeľ.  

2. Naplňte skúmavku do polovice vodou a pridajte malé množstvo Cu(NO3)2. 

3. Zazátkujte skúmavku a pretrepte ju. Ak sa rozpustí všetok Cu(NO3)2, pridávajte do skúmavky 

postupne ďalšie množstvo Cu(NO3)2  a pretrepávajte, kým nevznikne nasýtený roztok s určitým 

nadbytkom tuhej látky. 

4. Zaznamenajte farbu roztoku pri teplote miestnosti do tab. 1.  

5. Označte fixkou úroveň hornej časti tuhej látky v skúmavke. 

6. Umiestnite skúmavku do horúceho kúpeľa na cca 20 minút. Zaznamenajte svoje pozorovania do 

tab. 1.  

7. Umiestnite skúmavku do ľadového kúpeľa na ďalších 20 minút. Zaznamenajte svoje pozorovania 

do tab. 1. 

Tab. 1  

teplota Pozorovanie 

teplota miestnosti  

..... °C 

 
 

60 °C  
 

0 °C  
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XqboaYTTxo8


 
 

Úloha 7. Doplňte správne tvrdenia (prečiarknite to, čo do vety nepatrí). 

Zvýšením teploty reakčnej zmesi pri endotermických reakciách sa rovnováha chemickej reakcie posúva 

smerom k reaktantom/produktom reakcie. Pri vyššej teplote bude v rovnovážnom stave menšia/väčšia 

koncentrácia reaktantov a menšia/väčšia koncentrácia produktov.  

Znížením teploty reakčnej zmesi pri exotermických reakciách sa rovnováha chemickej reakcie posúva 

smerom k reaktantom/produktom reakcie. Pri nižšej teplote bude v rovnovážnom stave menšia/väčšia 

koncentrácia reaktantov a menšia/väčšia koncentrácia produktov.  

Zmenou teploty sa menia hodnoty rovnovážnych konštánt reakcií. S rastúcou teplotou sa pri 

endotermických reakciách hodnota rovnovážnej konštanty zmenšuje/zväčšuje a pri exotermických 

reakciách sa hodnota rovnovážnej konštanty zmenšuje/zväčšuje. 

Úloha 8. Vyplňte tabuľku. 
 

Počet Napíšte na základe 

výučby z vyučovacej 

hodiny:  

  Odpovede 

3 Dnes som sa naučil/a. 
 

 

  

2 Najviac ma zaujalo. 
 

 

1 Otázka, ktorú stále mám. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

METODIKA 4   AKO OXID UHLIČITÝ OVPLYVŇUJE PH ROZTOKOV 

METODICKÝ LIST: AKO OXID UHLIČITÝ OVPLYVŇUJE PH ROZTOKOV 

Tematický celok / Téma ISCED / Ročník / Časový rozsah 

(1. ročník) 

Chemické reakcie, chemické rovnice  

Protolytické reakcie  

Neutrálne, kyslé a zásadité roztoky, pH 

(2. ročník)  

Anorganické prvky a ich zlúčeniny   

p-prvky – Uhlík 

ISCED 3A / 1. ročník alebo 2. ročník / 2 vyuč. hod. 

 

Ciele 

Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti Žiakom rozvíjané spôsobilosti 

• Pripraviť oxid uhličitý. 

• Overiť prakticky kyselinotvornú vlastnosť 

oxidu uhličitého. 

• Poznať príčiny zvýšenej koncentrácie oxidu 

uhličitého v atmosfére. 

• Poznať dôsledky zvýšenej koncentrácie 

oxidu uhličitého v atmosfére. 

• Vysvetliť podstatu acidifikácie (okysľovania) 

oceánov. 

 

Spôsobilosti vedeckej práce 

• spôsobilosť pozorovať 

• spôsobilosť usudzovať 

• Spôsobilosť predpokladať 

• spôsobilosť klasifikovať 

• spôsobilosť merať 

• spôsobilosť interpretovať dáta 

• spôsobilosť tvoriť závery a zovšeobecnenia 
 

Spôsobilosti súvisiace s myslením a učením sa 

• kritické myslenie, spolupráca, komunikácia, 

kreativita – schopnosť riešenia problémov 

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti  

• Poznať vlastnosti CO2. 

• Poznať pojmy indikátor a neutralizácia. 

• Vedieť použiť indikátory na určenie pH roztokov.  

• Klasifikovať roztoky na kyslé, neutrálne a zásadité podľa danej hodnoty pH.  

• Dodržiavať zásady bezpečnosti práce s laboratórnymi pomôckami a chemikáliami. 

Význam metodiky 

Ako oxid uhličitý vytvára kyslý roztok? Oxid uhličitý sa rozpúšťa vo vode, pričom sa sčasti (asi z 0,003 %) 

zlučuje s vodou na kyselinu uhličitú (H2CO3). Niekedy sa pod kyselinou uhličitou nesprávne označuje 

celý takýto roztok.  

V prírode, v tzv. uhlíkovom cykle sa uhlík vymieňa medzi rastlinami, pôdou, atmosférou, živočíchmi a 

oceánmi. Zvýšená koncentrácia CO2 v atmosfére ovplyvňuje pH vody v oceánoch. Prirodzená absorpcia 

CO2 oceánmi pomáha zmierňovať vplyv antropogénnych emisií na celkový stav klímy, ale má aj 

negatívny vplyv najmä na mnohé morské organizmy. Okrem toho, že tak dochádza k znižovaniu pH 

vody, zmenšuje sa aj dostupnosť uhličitanového iónu CO3
2-, ktorý je nevyhnutný pre stavbu schránok 

a kostier mnohých organizmov. 

Úroveň bádania a organizačné formy Pomôcky a chemikálie 

• riadené bádanie 

• laboratórne cvičenie 

• práca v dvojiciach alebo v skupinách (3 – 5 

žiakov) 

 

• Pomôcky:  

odmerný valec (50 cm3), 100 cm3 prírodného 

indikátora (napr. výluh z červenej kapusty) 

vrátane škály sfarbenia indikátora v závislosti od 

pH roztoku, 2 slamky, 4 ks priehľadné plastové 

poháre (0,2 dm3), 2 ks priehľadné plastové 

poháre (0,08 dm3), lyžička 



 
 

• Chemikálie: voda z vodovodu, minerálna 

prírodná voda (sýtená), sóda bikarbóna 

(hydrogenuhličitan sodný), ocot 

• Počítač, dataprojektor, tablety pre žiakov 

PRIEBEH  VÝUČ BY  

ZAP OJEN IE  (CC A 5  M IN . ) :  

Učiteľ položí žiakom otázku Ako CO2 ovplyvňuje pH roztokov? Žiaci odpovedajú na základe svojich 

skúseností a predchádzajúcej výučby.  

Následne učiteľ rozdelí žiakov do dvojíc alebo skupín (3 – 5 žiakov) a rozdá im pracovné listy. Žiaci majú 

k dispozícii škálu sfarbenia univerzálneho indikátora v závislosti od pH roztoku. Žiaci  v úlohe 1 overia 

svoje vedomosti o pH látok používaných v bežnom živote. 

Riešenie úlohy 1: 

kyslé: ocot, citrónová šťava, neutrálne: destilovaná voda, jedlá soľ, zásadité: sóda bikarbóna, mydlová 

voda 

SKÚMANIE  (CC A 30  MI N . ) :  

Žiaci sú motivovaní k skúmaniu pokusom, fúkajú cez slamku do vody s univerzálnym indikátorom, aby 

dokázali kyselinotvornú vlastnosť CO2 (úloha 2).  

Otázky pre žiakov v pracovnom liste:  

1. Napíšte, ktorú zmenu ste pozorovali v pohári. 

zmenu sfarbenia prírodného indikátora 

2. Určte podľa pH stupnice prírodného indikátora, či vznikol roztok kyslý, zásaditý alebo neutrálny. 

kyslý 

3. Napíšte rovnicu chemickej reakcie, ktorá prebehla v poháriku. 

CO2 + H2O ⇌ H2CO3 

Učiteľ požaduje od žiakov, aby uviedli ďalšie príklady výskytu oxidu uhličitého (napr. zložka vzduchu, 

zložka prírodných minerálnych vôd, produkt kvasenia či horenia zlúčenín uhlíka a pod.).  

Žiaci následne overia prakticky, že CO2 prítomný v prírodnej minerálnej vode (sýtenej) vytvára kyslý 

roztok. Na porovnanie použijú vodu z vodovodu (úloha 3).  

Otázky pre žiakov v pracovnom liste:  

1. V ktorom pohári zmenil prírodný indikátor svoje sfarbenie? 

v pohári s minerálnou prírodnou vodou 

2. Určte podľa pH stupnice prírodného indikátora, či vznikol roztok kyslý, zásaditý alebo neutrálny. 

kyslý 

3. Vysvetlite, prečo sa zmenilo sfarbenie prírodného indikátora aj bez toho, aby sa zmiešal s vodou 

v menšom poháriku. 

Z prírodnej minerálnej vody sa uvoľnil oxid uhličitý, ktorý sa následne rozpustil v roztoku indikátora 

a vznikol kyslý roztok. 

Alternatívou pre úlohu 3 je uvoľňovanie oxidu uhličitého pri rozpúšťaní šumivých tabliet vo vode 

(Celaskon, horčík, vápnik, Alka-Seltzer). 

 

 



 
 

Poznámka: 

Informácie o prírodných minerálnych vodách 

Z hľadiska pôvodu a množstva oxidu uhličitého sa prírodné minerálne vody členia na: prírodné minerálne vody 

s prirodzeným obsahom prírodného oxidu uhličitého, prírodné minerálne vody obohatené prírodným oxidom 

uhličitým, prírodné minerálne vody sýtené a prírodné minerálne vody s čiastočne odstráneným oxidom uhličitým.  

Podľa obsahu celkových rozpustených tuhých látok (RL) sa prírodné minerálne vody členia na: veľmi nízko 

mineralizované (s obsahom RL do 50 mg/dm3), nízko mineralizované (s obsahom RL 50 - 500 mg/ dm3), stredne 

mineralizované (s obsahom RL 500 – 1 500  mg/dm3), vysoko mineralizované (s obsahom RL 1 500 -  5 000 mg/ 

dm3), veľmi vysoko mineralizované (s obsahom RL 5 000 -  15 000 mg/ dm3) a soľanky (s obsahom RL nad 15 000 

mg/ dm3). 

Pitný režim by mali dopĺňať vody s obsahom RL 200 – 500 mg/dm3 (vody nízko mineralizované). 

V úlohe 4 žiaci navrhujú spôsoby prípravy oxidu uhličitého (napr. reakciou kyseliny chlorovodíkovej 

s uhličitanom vápenatým (vápencom) alebo s hydrogenuhličitanom sodným (sóda bikarbóna), 

reakciou octu so sódou bikarbónou). Po predložení svojich návrhov pripravia oxid uhličitý reakciou 

octu so sódou bikarbónou v pohári. Na porovnanie použijú jeden pohár iba s octom (úloha 5).  

Otázky pre žiakov v pracovnom liste:  

1. V ktorom pohári zmenil prírodný  indikátor svoje sfarbenie?  

v pohári s octom a sódou bikarbónou 

2. Určte podľa pH stupnice prírodného indikátora, či vznikol roztok kyslý, zásaditý alebo neutrálny. 

kyslý  

3. Vysvetlite, prečo sa použil pohár s octom. 

Zmenu sfarbenia prírodného indikátora by mohlo spôsobiť aj zamiešanie, keďže však roztok 

indikátora v pohári s octom nezmenil farbu, musí byť žlté sfarbenie indikátora spôsobené oxidom 

uhličitým, ktorý vznikol v reakcii.  

4. Ktorú látku by ste pridali do roztoku octu, aby ste ho zneutralizovali? 

sódu bikarbónu (hydrogenuhličitan sodný) 

5. Napíšte chemickú rovnicu reakcie octu so sódou bikarbónou a určte typ reakcie. 

     kyselina octová + hydrogenuhličitan sodný → octan sodný + oxid uhličitý + voda  

     CH3COOH + NaHCO3 → CH3COONa + CO2 + H2O, neutralizácia 

Poznámka: 

Informácie o chemikáliách: 

kyselina octová (kyselina etánová, CH3COOH) – je bezfarebná kvapalina s ostrým zápachom, žieravina a horľavina. 

Používa sa ako rozpúšťadlo, surovina na výrobu plastov, pri spracovaní koží. Jej soli sa nazývajú octany. Kyselina 

octová sa vyrába kvasením. Riedením sa z nej vyrába ocot (8 %). Ocot sa používa na dochucovanie jedál, pri 

konzervovaní potravín, ale aj na odstraňovanie vodného kameňa. Žltohnedé sfarbenie octu je spôsobené 

karamelom, ktorý sa do octu pridáva v malom množstve.  

hydrogenuhličitan sodný (NaHCO3) sóda bikarbóna alebo tiež jedlá sóda je biely prášok so zásaditým pH. 

Použitie: 

         -  v potravinárstve: kypriaca látka, regulátor kyslosti (E500), šumivý prášok 

         -  na neutralizáciu žalúdočných štiav 

         -  na neutralizáciu poleptania kyselinou 

         -  v domácnosti: pri pečení, na čistenie, ekologické pranie, zmäkčovač vody, bielenie zubov  

         -  ako náplň do hasiacich prístrojov 

VYS VETLE NIE  (C CA 15  MI N . ) :  

Žiaci prezentujú závery zo svojich pozorovaní a vysvetľujú ako oxid uhličitý z vydychovaného vzduchu, 

prírodnej minerálnej vody a pripravený reakciou octu so sódou bikarbónou ovplyvnil pH roztokov 

(úloha 6). 



 
 

Vo všetkých troch prípadoch prítomný CO2 spôsobil zmenu pH smerom ku kyslej oblasti (kyselinotvorná 

vlastnosť CO2). 

Učiteľ sa snaží konfrontovať žiakmi získané výsledky s prípadnými miskoncepciami. 

Oxid uhličitý je bezfarebný a nehorľavý plyn, ťažší ako vzduch. Vo vode sa ľahko rozpúšťa, pričom sa 

sčasti (asi z 0,003 %) zlučuje s vodou na kyselinu uhličitú (H2CO3). Kyselina uhličitá (H2CO3) je veľmi 

slabá anorganická kyselina. Niekedy sa pod kyselinou uhličitou nesprávne označuje aj celý takýto 

roztok. Čistá kyselina uhličitá v bežných podmienkach nie je známa. 

V roztoku oxidu uhličitého vo vode je iba veľmi malé množstvo kyseliny uhličitej (aj to ionizovanej do 

prvého alebo druhého stupňa), väčšinu molekúl tvorí nezreagovaný oxid uhličitý, ktorý je s kyselinou 

uhličitou v chemickej rovnováhe: CO2 + H2O ⇌ H2CO3 

ROZŠÍ RE N IE  (CC A 30  MI N . ) :  

Učiteľ diskutuje so žiakmi o príčinách a negatívnych dôsledkoch zvýšenej koncentrácie oxidu uhličitého 

v atmosfére – vznik skleníkového efektu a acidifikácie (okysľovania) oceánov. Pozornosť žiakov 

zameria na problematiku okysľovania oceánov. Úlohou žiakov je získať informácie o tejto problematike 

z poskytnutých zdrojov a odpovedať na nasledujúce otázky (úloha 7). 

Zdroje: 

1. EarthLabs. Ocean Acidification Part A: CO2 and Ocean pH - What's the Connection? [animácia]. 

Získané 4. apríla 2017 z https://serc.carleton.edu/eslabs/carbon/7a.html 

2. The Ocean Portal Team; Reviewed by Jennifer Bennett-Mintz (NOAA) Ocean Acidification Program. 

Ocean Acidification. [animácia]. Získané 5. apríla 2017 z http://ocean.si.edu/ocean-acidification 

3. Ocean Chemistry by the Alliance for Climate Education. Ocean Acidification Chemistry [animácia]. 

Získané 4. apríla 2017 z https://www.youtube.com/watch?v=ObiJIuRYr3g 

Otázky pre žiakov v pracovnom liste: 

1. Uveďte, ktoré oblasti ľudskej činnosti sú hlavnými zdrojmi produkcie oxidu uhličitého. 

spaľovanie fosílnych palív (uhlie, ropa a plyn) pri výrobe elektrickej energie, preprave, v priemysle 

a domácnostiach 

2. Vysvetlite, prečo dochádza k acidifikácii oceánov. 

V dôsledku zvýšenej koncentrácie oxidu uhličitého v atmosfére, ktorý sa následne rozpúšťa 

v morskej vode  a okysľuje ju.  

Mohlo by sa zdať, že je to pozitívum, pretože v atmosfére sa zmenšuje koncentrácia oxidu 

uhličitého, čím sa spomaľuje globálne otepľovanie. Bolo by to tak za predpokladu, že by povrchové 

vody (voda všetkých vodných povrchových zdrojov – more, rieky, rybníky, potoky) prepravovali 

dostatok rozpustených látok (alkalických solí) z hornín do oceánov, aby udržali stabilné pH 

oceánov* (v chémii sa tento proces označuje ako pufrovanie). Ale koncentrácia oxidu uhličitého 

v atmosfére je až taká, že sa ho rozpúšťa v oceánoch viac a toto prirodzené pufrovanie nefunguje, 

čo vedie k pomerne rýchlemu poklesu pH v povrchových vodách. Keď sa tieto povrchové vody 

postupne dostávajú do vody v oceánoch, ovplyvní to pH celého oceánu.  

*Voda v oceánoch je zásaditá vďaka rozpusteným alkalickým soliam, hodnoty pH vody v oceánoch 

sa pohybujú v rozmedzí od 7,9 do 8,2. 

Výskumníci v danej problematike uvádzajú, že doposiaľ klesla hodnota pH oceánov z 8,2 na 8,1 a 

do konca storočia sa očakáva pokles o ďalších 0,3 až 0,4 pH jednotiek. Pokles pH o 0,1 sa nemusí 

zdať veľký, ale treba si uvedomiť, že napríklad pH 4 je 10-krát kyslejšie ako pH 5 a 100-krát kyslejšie 

ako pH 6. Ak bude pokračovať rozpúšťanie oxidu uhličitého v aktuálnych rýchlostiach, pH morskej 

vody môže klesnúť o ďalších 120 percent do konca tohto storočia, čo je pH 7,8 - 7,7 a oceány budú 

oveľa kyslejšie ako boli za posledných 20 miliónov rokov. 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Anorganick%C3%A1_ch%C3%A9mia
https://sk.wikipedia.org/wiki/Kyselina
https://sk.wikipedia.org/wiki/Ioniz%C3%A1cia
https://serc.carleton.edu/eslabs/carbon/7a.html
http://ocean.si.edu/ocean-acidification
https://www.youtube.com/watch?v=ObiJIuRYr3g


 
 

3. Acidifikácia oceánov bráni rôznym morským organizmom vo vytváraní skeletu. Vysvetlite, čo je 

príčinou tohto javu. 

Stavba kostry (skeletu) morských organizmov je obzvlášť citlivá na kyslosť. Kľúčovou zložkou skeletu 

je uhličitan vápenatý (CaCO3). Morské organizmy (napr. koraly a ustrice) vytvárajú uhličitan 

vápenatý z vápenatých katiónov (Ca 2+) a uhličitanových aniónov (CO3 
2-) z okolitej morskej vody, 

ktorá uvoľňuje oxid uhličitý a vodu (H+ + HCO3
-, 1. stupeň ionizácie H2CO3; H+ + CO3

2-, 2. stupeň 

ionizácie H2CO3). 

Rovnako ako vápenaté katióny (Ca2+) i vodíkové katióny (H+) majú tendenciu viazať sa 

s uhličitanovými aniónmi (CO3 
2-). V dôsledku zvýšenej koncentrácie H+ vznikajú 

hydrogenuhličitanové anióny (2HCO3
-). Orgány, ktoré vytvárajú skelet, nie sú schopné získať 

uhličitanové anióny z hydrogenuhličitanových, čím zabraňujú vzniku uhličitanu vápenatého na 

vytvorenie skeletu. Dokonca, aj keď sú morské organizmy schopné vytvárať skelety v kyslejšej vode, 

musia na to vynaložiť viac energie a odoberajú tak zo zdrojov na iné činnosti, ako je napr. 

reprodukcia.  Môžu dokonca začať rozrušovať existujúce molekuly uhličitanu vápenatého. 

4.  Diskutujte v skupine o spôsoboch, ako znížiť emisie CO2. 

zvyšovaním využívania obnoviteľných zdrojov energie (veterná, solárna a vodná energia, biomasa) 

a obnoviteľných pohonných hmôt, ako sú biopalivá; vývojom technológií na zachytávanie a 

skladovanie oxidu uhličitého (CO2) emitovaného napr. tepelnými elektrárňami; zlepšovaním v 

oblasti energetickej účinnosti, napríklad v budovách, priemysle, domácich spotrebičoch a pod. 

5. Vyhľadajte informácie o Klimatickom summite OSN v Paríži (2015). 
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PRACOVNÝ LIST: AKO OXID UHLIČITÝ OVPLYVŇUJE PH ROZTOKOV 

Úloha 1. Rozdeľte látky sóda bikarbóna, ocot, destilovaná voda, mydlová voda, citrónová šťava a 

jedlá soľ na kyslé, neutrálne a zásadité. Pomôžte si pH stupnicou univerzálneho indikátora (obr. 1). 

 
kyslé ....................................................................... 
neutrálne ............................................................... 

zásadité .................................................................. 

 

 

       Obr. 1   pH stupnica univerzálneho indikátora  

 

Poznámka: pH stupnicu prírodného indikátora (výluhu z červenej kapusty) nájdete na konci 
pracovného listu! 
 

Úloha 2. Dokážte oxid uhličitý vo vydychovanom vzduchu a odpovedzte na otázky. 

Pomôcky: priehľadný plastový pohár (0,2 dm3), slamky, odmerný valec (50 cm3) 

Chemikálie: prírodný indikátor (výluh z červenej kapusty), voda  
 

Postup práce: 

1. Nalejte 15 cm3 vody do pohára.  

2. Pridajte pár kvapiek prírodného indikátora.  

3. Vložte slamku do pohára a začnite fúkať asi 2 minúty (obr. 2). 

4. Pozorujte prírodného indikátora.        

 

Otázky:                                                                                                                                                       

1. Napíšte, ktorú zmenu ste pozorovali v pohári. 

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

2. Určte podľa pH stupnice prírodného indikátora, či vznikol roztok kyslý, zásaditý alebo neutrálny. 

............................................................................................................................................................. 

3. Napíšte rovnicu chemickej reakcie, ktorá prebehla v poháriku. 

............................................................................................................................................................. 

Úloha 3. Dokážte oxid uhličitý v prírodnej minerálnej vode a odpovedzte na otázky. 

Pomôcky: 2 ks priehľadné plastové poháre (0,08 dm3), 4 ks priehľadné plastové poháre (0,2 dm3), 

odmerný valec (50 cm3) 

Chemikálie: prírodný indikátor (výluh z červenej kapusty), voda z vodovodu, prírodná minerálna voda 

(sýtená) 

Postup práce: 

1. Nalejte 15 cm3 prírodného indikátora do dvoch menších pohárov.  

2. Nalejte 25 cm3 vody z vodovodu do jedného väčšieho pohára a 25 cm3 prírodnej minerálnej vody 

do druhého väčšieho pohára. 

3. Vložte malé poháre do väčších pohárov (obr. 3). 

    Obr.  2   Fúkanie do vody s indikátorom 



 
 

4. Prikryte poháre druhými pohármi obrátenou stranou (obr. 4). 

5. Pridržte rukou oba poháre a opatrne zamiešajte.  

6. Pozorujte sfarbenie prírodného indikátora. 

Otázky: 

1. V ktorom pohári zmenil prírodný  indikátor svoje sfarbenie?  

........................................................................................................... 

2. Určte podľa pH stupnice prírodného indikátora, či vznikol roztok 

kyslý, zásaditý alebo neutrálny. 

........................................................................................................... 

3. Vysvetlite, prečo sa zmenilo sfarbenie prírodného indikátora aj bez 

toho, aby sa zmiešal s vodou v menšom pohári. 

........................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

       .......................................................................................................... 

       .......................................................................................................... 

 

Úloha 4. Navrhnite ďalšie spôsoby prípravy oxidu uhličitého.  

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

Úloha 5. Pripravte oxid uhličitý a odpovedzte na otázky. 

Pomôcky: 2 ks priehľadné plastové poháre (0,08 dm3), 4 ks priehľadné plastové poháre (0,2 dm3), 

odmerný valec  (50 cm3), lyžička 

Chemikálie: prírodný indikátor (výluh z červenej kapusty), voda, ocot, sóda bikarbóna 

(hydrogenuhličitan sodný) 
 

Postup práce: 

1. Nalejte 15 cm3 prírodného indikátora do dvoch menších pohárov.  

2. Nalejte 25 cm3 octu do dvoch väčších pohárov.  

3. Vložte malé poháre do väčších pohárov. 

4. Pridajte ½ lyžice sódy bikarbóny do jedného väčšieho pohára (obr. 

5). 

5. Prikryte poháre druhými pohármi obrátenou stranou (obr.4). 

6. Pridržte rukou oba poháre a opatrne zamiešajte. 

7. Pozorujte sfarbenie prírodného indikátora.                                                                                                                                                                    

Otázky: 

1. V ktorom pohári zmenil prírodný  indikátor svoje sfarbenie?  

............................................................................................................................................................ 

2. Určte podľa pH stupnice prírodného indikátora, či vznikol roztok kyslý, zásaditý alebo neutrálny. 

............................................................................................................................................................. 

 

 

 

Obr. 3    Príprava aparatúry  

                na pozorovanie 

                                                                                                                                                                           

Obr. 4     Aparatúra 

            na pozorovanie 

                                                                                                                                                                           

Obr. 5    Príprava aparatúry  

                na pozorovanie 

                                                                                                                                                                           



 
 

3. Vysvetlite, prečo sa použil pohár s octom. 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

4. Ktorú látku by ste pridali do roztoku octu, aby ste ho zneutralizovali? 

...................................................................................................................................................... 

5. Napíšte chemickú rovnicu reakcie octu so sódou bikarbónou (hydrogenuhličitan sodný) a určte typ 

reakcie. 

kyselina octová + hydrogenuhličitan sodný → octan sodný + oxid uhličitý + voda  

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

Úloha 6. Vysvetlite, ako oxid uhličitý z vydychovaného vzduchu, prírodnej minerálnej vody a reakcie 

octu so sódou bikarbónou ovplyvnil pH roztokov. 

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

Úloha 7. V roztoku oxidu uhličitého je vo vode iba veľmi malé množstvo kyseliny uhličitej (aj 

to ionizovanej do prvého alebo druhého stupňa), väčšinu molekúl tvorí nezreagovaný oxid 

uhličitý, ktorý je s kyselinou uhličitou v chemickej rovnováhe: CO2 + H2O ⇌ H2CO3 (obr. 6). Už 

viete, že zvýšená koncentrácia oxidu uhličitého v atmosfére spôsobuje skleníkový efekt, no 

veľmi vážnym dôsledkom je i acidifikácia (okysľovanie) oceánov. Vyhľadajte informácie 

o acidifikácii (okysľovaní) oceánov, jej dôsledkoch z poskytnutých zdrojov a odpovedzte na 

otázky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           Obr. 6   Rovnováha v roztoku oxidu uhličitého 

Otázky: 

1. Uveďte, ktoré oblasti ľudskej činnosti sú hlavnými zdrojmi produkcie oxidu uhličitého. 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

2. Vysvetlite, prečo dochádza k acidifikácii oceánov? 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 



 
 

3. Acidifikácia oceánov bráni rôznym morským organizmom vo vytváraní skeletu. Vysvetlite, čo je 

príčinou tohto javu. 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

......................................................................................................................... 

4. Diskutujte v skupine o spôsoboch, ako znížiť emisie CO2. Svoje návrhy napíšte. 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

5. Vyhľadajte informácie o Klimatickom summite OSN v Paríži (2015). 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

Zdroje: 

1. EarthLabs. Ocean Acidification Part A: CO2 and Ocean pH - What's the Connection? Získané 4. apríla 

2017 z https://serc.carleton.edu/eslabs/carbon/7a.html 

2. The Ocean Portal Team; Reviewed by Jennifer Bennett-Mintz (NOAA) Ocean Acidification Program. 

Ocean Acidification. Získané 5. apríla 2017 z http://ocean.si.edu/ocean-acidification 

3. Ocean Chemistry by the Alliance for Climate Education. Ocean Acidification Chemistry [animácia]. 

Získané 4. apríla 2017 z https://www.youtube.com/watch?v=ObiJIuRYr3g 

 
Pomôcka: pH stupnica prírodného indikátora (výluhu z červenej kapusty) 
 
                     A – pH stupnica prírodného indikátora pripravená použitím destilovanej vody 
                     B – pH stupnica prírodného indikátora pripravená použitím vody z vodovodu 

 
 

Zdroj: Chutí máme na výběr, aneb co není kyselé, není ani sladké. In: Otevřená věda [online]. 2015 [cit. 2017-07-

21]. Dostupné z:  

http://www.otevrenaveda.cz/miranda2/export/sitesavcr/data.avcr.cz/projekty/otevrenaveda/kurzy-pro-

pedagogy/metodiky-laboratornich-cviceni-pro-zs/chuti-mame-na-vyber.pdf 
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Úloha 8.   Vyplňte tabuľku. 

Vyznačte krížikom, do akej miery súhlasíte s uvedeným 

výrokom. 

 

 

bez 

pomoci 

 

s 

pomocou 

 

s výdatnou 

pomocou 

Poznám rôzne zdroje oxidu uhličitého.    

Poznám spôsob, ako pripraviť oxid uhličitý.     

Poznám sfarbenie univerzálneho indikátora v závislosti 

od pH roztoku. 
   

Viem vysvetliť, prečo CO2 vytvára kyslý roztok.      

Viem vysvetliť, čo je neutralizácia.    

Poznám príčiny zvýšenej koncentrácie oxidu uhličitého 

v atmosfére. 
   

Poznám dôsledky zvýšenej koncentrácie oxidu uhličitého 

v atmosfére. 
   

Viem vysvetliť, prečo dochádza k okysľovaniu oceánov.    

Poznám dôsledky okysľovania oceánov.    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

PRÍLOHA 3B  Ukážky vyplnených pracovných listov žiakov GYM 

 

 

 

4. 

Poznámka: Použite ako indikátor výluh z červenej kapusty! 
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PRÍLOHA 3C  Fotodokumentácia implementácie bádateľských aktivít na GYM 
Zdroj fotografií: Vlastný zdroj (Sotáková, 2017, 2018) 

Exotermické a endotermické reakcie 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faktory ovplyvňujúce rýchlosť chemických reakcií 

 



 
 

 

Vplyv teploty na chemickú rovnováhu 

Ako oxid uhličitý ovplyvňuje pH roztokov 

 

 

 

 

 



 
 

PRÍLOHA 4  Výber učiteľov na realizáciu výskumu na ZŠ a GYM 

PRÍLOHA 4A  Škálový dotazník vlastnej konštrukcie na zisťovanie postojov učiteľov ZŠ 

a GYM k vyučovaniu chémie 
Dotazník pre učiteľov chémie 

 

Vážený/á učiteľ/ka,   

predkladaný dotazník je súčasťou výskumných metód, pomocou ktorých chceme zistiť, aké sú 

Vaše postoje k vyučovaniu chémie. 

Výsledky, ktoré v našom výskume získame, budú použité výhradne na vedecké účely a budú 

dôverné. Veríme, že na otázky odpoviete úprimne.  
 

Časť A: Základné informácie 
 

1. Meno: ............................................................................    2. Vek: .................................... 
           
3. Pohlavie:         Muž                     Žena                       4. Škola:   .................................................... 
 
5. Počet rokov pedagogickej praxe: ......................................................................................... 
     
6. Kvalifikácia:  ........................................................................................................................ 
 
7. Predmet(y), ktorý(é) vyučujete: ........................................................................................... 
 
8. Ročníky, ktoré vyučujete: .................................................................................................... 
                 
9. Vyberte Vašu doterajšiu skúsenosť s výučbou založenou na metódach aktívneho bádania:  
 

• Nemám žiadne skúsenosti.                                           

• Mám iba malé skúsenosti. 

• Mám dostatočné skúsenosti. 

• Cítim sa veľmi skúsený. 
 

Časť B: Vaše pedagogické postupy vo vyučovaní chémie  
Ako často dochádza k nasledujúcim 

situáciám na Vašich hodinách chémie? 

0 – 20% 

1 – takmer 

   nikdy 

21 – 40% 

2 – zriedka 

 

41 – 60% 

3 – niekedy 

 

61 – 80% 

4 – často 

 

81 – 100% 

5 – takmer 

      vždy 

1. Začínam hodiny rozhovorom na už    

nadobudnutých vedomostiach žiakov. 

          

2. Povzbudzujem žiakov, aby hľadali 

alternatívne spôsoby skúmania a riešenia 

problémov (napríklad umožním žiakom, aby 

navrhli vlastný spôsob prevedenia pokusu). 

          

3. Snažím sa žiakov oboznámiť s úlohami 

na rôznych úrovniach  (t. j. vysvetlite, 

 definujte, porovnajte, vyvoďte závery a 

pod.).   

           

  

 

 

 

 



 
 

4. Realizujem aktivity, ktoré podporia 

žiakov v tom, aby našli ich aplikácie 

v reálnom živote, v nových konceptoch 

alebo nových zručnostiach.  

          

5. Využívam rôzne modely, náčrty, grafy 

a pod. na vyhodnotenie porozumenia 

učiva.   

          

6. Uvádzam rôzne zdroje a konkrétne 

príklady na podnietenie zvedavosti 

a rozvoj kognitívnych zručností žiakov. 

          

7. Diskutujem so žiakmi a podnecujem ich 

k diskusii medzi nimi samotnými. 

          

8. Žiadam od žiakov, aby vysvetlili zistenia 

a vyvodzovali závery a podporujem ich 

v myslení na vyšších úrovniach.  

          

9. Poskytujem žiakom príležitosť 

uplatňovať a rozširovať nové koncepty 

a zručnosti do ďalších oblastí.  

          

10. Hodnotím žiakov pomocou oboch 

typov otázok – otvorených aj uzavretých. 

          

11. Poskytujem žiakom príležitosť 

odpovedať na otázky na základe skúmania.  

          

12. Poskytujem žiakom príležitosť 

odpovedať na otázky zamerané na ich 

skúsenosti alebo na to, čo preskúmali.  

                         

13. Spolupracujem s ostatnými učiteľmi, 

takže viem pomôcť žiakom pochopiť 

prierezové témy súvisiace s chémiou.  

                         

14. Hodnotím pokrok žiakov testom 

s možnosťou výberu odpovede.  

                         

15. Žiaci pracujú pri aktivitách v skupinách 

a sú zapájaní do hands-on aj minds-on 

aktivít. 

                         

16. Žiadam od žiakov, aby vysvetlili 

koncepty svojimi vlastnými slovami. 

                         

17. Žiaci prinášajú svoje práce   

(v interaktívnych notebookoch, portfóliách 

a pod.) na zamyslenie sa a diskusiu.  

                         

18. Poskytujem žiakom príležitosť, aby 

vyjadrili svoje myšlienky a podelili sa 

o svoje nápady navzájom medzi sebou.  

                         

  

                                                                                                Ďakujeme Vám za vyplnenie dotazníka! 

 

 



 
 

PRÍLOHA 4B  Výsledky štatistickej verifikácie hypotézy Hu na rozdelenie učiteľov ZŠ do 

experimentálnej a kontrolnej skupiny  
 

Overovali sme nulovú hypotézu H0 oproti alternatívnej hypotéze Ha. 

H0: Predpokladáme, že v postojoch učiteľov kontrolnej a experimentálnej skupiny k 

vyučovaniu chémie nie sú štatisticky významné rozdiely.  

H1: Predpokladáme, že v postojoch učiteľov kontrolnej a experimentálnej skupiny k 

vyučovaniu chémie nie sú štatisticky významné rozdiely. 

Použitý test: neparametrický Mann-Whitneyho U-test pre nezávislé výbery a malé rozsahy  

Postup pri testovaní (podľa Markechová et al., 2011): 

1. Určili sme výberové hodnoty, ktoré zodpovedali Likertovej škále (1 – takmer nikdy, 2 

– zriedka, 3 – niekedy, 4 – často, 5 – takmer vždy), pomocou ktorej učitelia 

experimentálnej a kontrolnej skupiny vyjadrovali svoje názory na vyučovanie chémie 

v jednotlivých položkách dotazníka. 

2. Všetkých m + n výberových hodnôt sme usporiadali do neklesajúcej postupnosti, 

ktorá tvorila tzv. združený výberový súbor.  

3. Jednotlivým hodnotám združeného výberového súboru sme priradili poradové číslo. 

4. Zistili sme súčet poradí hodnôt kontrolnej skupiny a označili sme ho T1. Analogicky 

sme označili T2 súčet poradí hodnôt experimentálnej skupiny.  

5. Vypočítali sme hodnoty testových štatistík U1 a U2: 

𝑈1 = 𝑚. 𝑛 +  
𝑚(𝑚 + 1)

2
 − 𝑇1 

𝑈2 = 𝑚. 𝑛 +  
𝑛(𝑛 + 1)

2
 −  𝑇2 

              Platí vzťah U1 + U2 = m.n  

      6.    Ako testovacie kritérium sme použili štatistiku U = min (U1, U2). 

      7.   Testovanie prebiehalo vždy na hladine významnosti α = 0,05. Hypotézu H0 sme zamietli  

             na hladine významnosti α, ak U < Wα, kde Wα sú kritické hodnoty Mann-Whitneyho U-      

             testu.  

8. Pre naše rozsahy výberových súborov m = 6, n = 5 a hladinu významnosti α = 0,05 je  

kritická hodnota Mann-Whitneyho U-testu, Wα  = 3. 

 

Mann-Whitneyho U-testom sme otestovali vybrané položky z dotazníka pre učiteľov: 1, 3, 4, 5, 

6, 8, 9, 10, 13 a 16. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Výsledky z testovanie položky 1 z dotazníka pre učiteľov 

 

 

 

 

 

 

Záver: U > W(α), hypotézu H0 

nezamietame, rozdiel v položke 1 nie je 

štatisticky významný. 

 

 

Výsledky z testovania položky 3 z dotazníka pre učiteľov 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Záver: U > W(α), hypotézu H0 
nezamietame, rozdiel v položke 3 nie je 
štatisticky významný. 

 

 

Výsledky z testovania položky 4 z dotazníka pre učiteľov 

 
 
 
 
 
 
 
 

Záver: U > W(α), hypotézu H0 
nezamietame, rozdiel v položke 4 nie je 
štatisticky významný. 

 

 

P1-KS P1-ES P1KS+ES Por.číslo PoradieKS PoradieES 

4 4 3 1 1,5  
 5 5 3 2  1,5 

3 3 4 3 5,5  
4 4 4 4 5,5  
4 4 4 5 5,5  
5  4 6  5,5 

  4 7  5,5 

  4 8  5,5 

  5 9 10  

  5 10 10  

  5 11  10 

m 6 n 5 

N 11 

T1 38 T2 28 

U1 13 U2 17 

U 13 

α 0,05 H0:  m1 = m2 

Ha: m1 <> m2 W(α) 3 

P3-KS P3-ES P3KS+ES Por.číslo PoradieKS PoradieES 

5 5 2 1 1  
4 3 3 2 3  
5 4 3 3  3 

3 4 3 4  3 

2 3 4 5 6  
5  4 6  6 

  4 7  6 

  5 8 9,5  

  5 9 9,5  

  5 10 9,5  

  5 11  9,5 

m 6 n 5 

N 11 

T1 38 T2 28 

U1 13 U2 17 

U 13 

α 0,05 H0:  m1 = m2 

Ha: m1 <> m2 W(α) 3 

P4-KS P4-ES P4KS+ES Por.číslo PoradieKS PoradieES 

3 3 3 1 4  
4 3 3 2 4  
4 4 3 3 4  
3 3 3 4 4  
3 4 3 5  4 

3  3 6  4 

  3 7  4 

  4 8 9,5  

  4 9 9,5  

  4 10  9,5 

  4 11  9,5 

m 6 n 5 

N 11 

T1 35 T2 31 

U1 16 U2 14 

U 14 

α 0,05 H0:  m1 = m2 
Ha: m1 <> m2 W(α) 3 



 
 

Výsledky z testovania položky 5 z dotazníka pre učiteľov 

 

 

 
 
 
 
 
 

Záver: U > W(α), hypotézu H0 
nezamietame, rozdiel v položke 5 nie sú 
štatisticky významný. 
 

 

 

Výsledky z testovania položky 6 z dotazníka pre učiteľov 

 

 

 

 

 

 

Záver: U > W(α), hypotézu H0 

nezamietame, rozdiel v položke 6 nie je 

štatisticky významný. 
 

 

 

Výsledky z testovania položky 8 z dotazníka pre učiteľov 

 

 

 
 
 
 
 

Záver: U > W(α), hypotézu H0 
nezamietame, rozdiel v položke 8 nie je 
štatisticky významný. 
 
 
 

P5-KS P5-ES P5KS+ES Por.číslo PoradieKS PoradieES 

4 4 3 1 1,5  
5 4 3 2  1,5 

 5 4 4 3 6  
4 4 4 4 6  
 3 3 4 5 6  
4  4 6  6 

  4 7  6 

  4 8  6 

  4 9  6 

  5 10 10,5  

  5 11  10,5 

m 6 n 5 

N 11 

T1 30 T2 36 

U1 21 U2 9 

U 9 

α 0,05 H0:  m1 = m2 
Ha: m1 <> m2 W(α) 3 

P6-KS P6-ES P6KS+ES Por.číslo PoradieKS PoradieES 

4 4 2 1 1,5  
4 2 2 2  1,5 

4 4 3 3 4  
 3 4 3 4 4  
2 3 3 5  4 

3  4 6 8,5  

  4 7 8,5  

  4 8 8,5  

  4 9  8,5 

  4 10  8,5 

  4 11  8,5 

m 6 n 5 

N 11 

T1 35 T2 31 

U1 16 U2 14 

U 14 

α 0,05 H0:  m1 = m2 
Ha: m1 <> m2 W(α) 3 

P8-KS P8-ES P8KS+ES Por.číslo PoradieKS PoradieES 

4 3 3 1 3  
4 3 3 2 3  
 4 4 3 3  3 

3 3 3 4  3 

 3 4 3 5  3 

4  4 6 8,5  

  4 7 8,5  

  4 8 8,5  

  4 9 8,5  

  4 10  8,5 

  4 11  8,5 

m 6 n 5 

N 11 

T1 40 T2 26 

U1 11 U2 19 

U 11 

α 0,05 H0:  m1 = m2 
Ha: m1 <> m2 W(α) 3 



 
 

Výsledky z testovania položky 9 z dotazníka pre učiteľov 

 

 

 

 

 

 

 
Záver: U > W(α), hypotézu H0 

nezamietame, rozdiel v položke 9 nie je 

štatisticky významný. 

 
 

 

Výsledky z testovania položky 10 z dotazníka pre učiteľov 

 

Záver: U > W(α), hypotézu H0 
nezamietame, rozdiel v položke 
10 nie je štatisticky významný. 
 
 
 

 

Výsledky z testovania položky 13 z dotazníka pre učiteľov 

Záver: U > W(α), hypotézu H0 

nezamietame, rozdiel v položke 

13 nie je štatisticky významný. 
 
 
 

 

P9-KS P9-ES P9KS+ES Por.číslo PoradieKS PoradieES 

3 3 2 1 1,5  
3 2 2 2  1,5 

4 4 3 3 6  
  3 3 3 4 6  
2 3 3 5 6  
3  3 6 6  

  3 7  6 

  3 8  6 

  3 9  6 

  4 10 10,5  

  4 11  10,5 

m 6 n 5 

N 11 

T1 36 T2 30 

U1 15 U2 15 

U 15 

α 0,05 H0:  m1 = m2 
Ha: m1 <> m2 W(α) 3 

P10-KS P10-ES P10KS+ES Por.číslo PoradieKS PoradieES 

5 4 2 1 1  
4 4 3 2 2  
5 4 4 3 5,5  
 2 4 4 4  5,5 

3 4 4 5  5,5 

5  4 6  5,5 

  4 7  5,5 

  4 8  5,5 

  5 9 10  

  5 10 10  

  5 11 10  

m 6 n 5 

N 11 

T1 38,5 T2 27,5 

U1 12,5 U2 17,5 

U 12,5 

α 0,05 H0:  m1 = m2 
Ha: m1 <> m2 W(α) 3 

P13-KS P13-ES P13KS+ES Por.číslo PoradieKS PoradieES 

2 3 2 1 2  
2 2 2 2 2 2 

 3 3 2 3   

4 3 3 4 5,5  
4 4 3 5  5,5 

4  3 6  5,5 

  3 7  5,5 

  4 8 9,5  

  4 9 9,5  

  4 10 9,5  

  4 11  9,5 

m 6 n 5 

N 11 

T1 38 T2 28 

U1 13 U2 17 

U 13 

α 0,05 H0:  m1 = m2 
Ha: m1 <> m2 W(α) 3 



 
 

Výsledky z testovania položky 16 z dotazníka pre učiteľov 

 

Záver: U > W(α), hypotézu H0 
nezamietame, rozdiel v položke 
16 nie je štatisticky významný. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

P16-KS P16-ES P16KS+ES Por.číslo PoradieKS PoradieES 

4 4 2 1 1,5  
4 3 2 2 1,5  
 4 4 3 3  4 

2 3 3 4  4 

2 3 3 5  4 

4  4 6 8,5  

  4 7 8,5  

  4 8 8,5  

  4 9 8,5  

  4 10  8,5 

  4 11  8,5 

m 6 n 5 

N 11 

T1 37 T2 29 

U1 14 U2 16 

U 14 

α 0,05 H0:  m1 = m2 
Ha: m1 <> m2 W(α) 3 



 
 

PRÍLOHA 4C  Vyhodnotenie škálového dotazníka vlastnej konštrukcie na zisťovanie 

postojov učiteľov GYM k vyučovaniu chémie 
 

EXPERIMENTÁLNA SKUPINA – DOTAZNÍK PRE UČITEĽOV 

ŠKÁLA 

1 – takmer 

nikdy 

2 – 

zriedkakedy 
3 – niekedy 4 – často 5 – takmer vždy 

KÓD UČITEĽA P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 

EXPOU1B1 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 5 4 4 

EXPOU2B1 5 4 4 4 5 5 3 3 4 3       3 3 3 4 1 4 1 3 

                   
KONTROLNÁ SKUPINA – DOTAZNÍK PRE UČITEĽOV 

ŠKÁLA 

1 – takmer 

nikdy 

2 – 

zriedkakedy 
3 – niekedy 4 – často 5 – takmer vždy 

KÓD UČITEĽA P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 

KONKEU3C1 5 3 4 5 4 5 3 4 4 4 3 3 3 3 3 5 3 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

PRÍLOHA 5  Pretest a posttest s kľúčom správnych odpovedí pre ZŠ 
 

PRETEST 

 

1. Vyberte vetu, ktorá je pravdivá. 

A. Ochladenie vody urýchli rozpustenie cukru v nej. 

B. Celá mrkva sa varí v polievke dlhšie ako pokrájaná mrkva. 

C. Železný klinec rýchlejšie zhrdzavie v destilovanej vode ako v minerálnej vode. 

 

2. „Horenie je chemický dej, pri ktorom vzniká teplo, svetlo a látky iných vlastností, ako 

má horiaca látka. Napríklad pri horení dreva so vzdušným kyslíkom vznikajú plynné 

látky (oxid uhličitý a voda) a pevné látky (popol).“ 

              Zdroj: Beneš, P. Pumpr, V., Banýr, J.: Základy chemie 1. Praha : Fortuna, 2009. 

              Napíšte názvy produktov horenia dreva. 

              ....................................................................................................................................... 

 

3. Vyberte, ktorý z nasledujúcich dejov nemožno nazvať chemickou reakciou. 

              fotosyntéza, dýchanie, kysnutie mlieka, pečenie mäsa, výroba ľadu, varenie kuracej 

             polievky 

            ........................................................................................................................................ 
 

4. V chemickom laboratóriu sme robili rôzne pokusy s modrou skalicou. Vyberte 

možnosť, pri ktorej došlo k chemickému deju. 

A. rozdrvenie modrej skalice v trecej miske na prášok 

B. zohrievanie modrej skalice v porcelánovom tégliku 

C. príprava nasýteného roztoku modrej skalice 

D. získavanie kryštálov modrej skalice kryštalizáciou 

 

5. Určte, počas ktorého procesu je potrebné dodávať teplo. 

A. miešanie zmesi piesku a vody 

B. filtrovanie piesku zo zmesi piesku a vody 

C. odparovanie vody zo zmesi piesku a vody 

D. usadzovanie piesku na dne nádoby 
 

         6.   Vyberte chemickú reakciu, ktorá nepatrí k pomalých chemickým reakciám. 

A. tvorba kvapľov 

B. horenie škatule 

C. tvorba vodného kameňa 

D. hnitie novinového papiera 

 

 

 

 



 
 

 

7. Žiaci sa na hodine rozdelili do štyroch skupín a ich úlohou bolo sledovať chemické 

reakcie. Prvá skupina sledovala dýchanie, druhá horenie, tretia fotosyntézu a štvrtá 

reakciu draslíka s vodou. Napíšte, pri ktorej reakcii sa teplo neuvoľňovalo. 

               ....................................................................................................................................... 

 

8. Požiare sú jednou z najčastejších nešťastných náhod v domácnosti. Preto je dôležité 

mať vždy pripravené hasiace prístroje. Mnohé z nich používajú oxid uhličitý, ktorý 

môžeme pripraviť reakciou vápenca (uhličitanu vápenatého) s otcom. Aby bol hasiaci 

prístroj účinný, je potrebné, aby bol oxid uhličitý uvoľňovaný čo najrýchlejšie.  

              Určte najúčinnejší spôsob prípravy oxidu uhličitého. 

               (pozn. hmotnosť kúska vápenca = hmotnosť lyžičky práškového vápenca) 

A. Do kadičky nalejeme 20 ml octu a pridáme jeden malý kúsok vápenca. 

B. Do kadičky nalejeme 20 ml octu a pridáme jednu lyžičku práškového vápenca. 

C. Do kadičky nalejeme 20 ml octu a pridáme dva malé kúsky vápenca. 

D. Do kadičky nalejeme 20 ml octu a pridáme dve lyžičky práškového vápenca. 
 

9. V minulosti sa mäso uskladňovalo v studniach, aby sa zabránilo rozmnožovaniu 

baktérií. 

               Vyberte dôvod, pre ktorý takéto uskladnenie ľudia využívali.  

A. nižšia teplota 

B. menší prístup kyslíka 

C. väčšie vlhko 

D. vyšší výskyt kyslíka 

 

10. Požierač kovov 

Zo skúseností vieme, že kovový lesklý povrch kovov sa dlhodobým pôsobením vzduchu 

mení.  Medené plechy postupne tmavnú, železo alebo olovo strácajú lesk a šedivejú. 

Hliník a zinok síce ostávajú biele, ale ich lesk mizne. Uvedené zmeny prebiehajú veľmi 

pomaly a účastina sa ich okrem vzdušného kyslíka i ďalšie látky obsiahnuté vo vzduchu 

(oxid uhličitý, vodná para, oxid siričitý a pod.). Železo (oceľ) sa pri týchto zmenách mení 

na hrdzu, meď na medenku. Pomalé zmeny prebiehajúce na povrchu kovov vplyvom 

vonkajších podmienok sa nazýva korózia. 

 Zdroj: Beneš, P., Pumpr, V., Banýr, J.: Základy praktické chemie 1. Praha : Fortuna, 2006. 

 Vyberte látku, ktorá nepatrí medzi reaktanty korózie. 

A. vzdušný kyslík 

B. vodná para 

C. železo 

D. medenka 

 

 

 

 

 



 
 

Kľúč správnych odpovedí k úlohám pretestu pre ZŠ 

1. B 

2. oxid uhličitý, voda, popol 

3. výroba ľadu 

4. B 

5. C 

6. B 

7. fotosyntéza 

8. D 

9. A 

10. D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

POSTTEST 

1. Vyberte príklad chemického deja. 

A. varenie cestovín 

B. vysávanie koberca 

C. štiepenie dreva 

D. vylúhovanie čaju 

 

2. Martin urobil pokus. Do štyroch skúmaviek dal železný klinec a pridal rôzne látky. 

Vyberte možnosť, v ktorej železný klinec začne najrýchlejšie hrdzavieť. 

A. morská voda 

B. sódová voda  

C. destilovaná voda 

D. voda z vodovodu 

               

 

3. Pridaním zinku do kyseliny chlorovodíkovej 

(HCl) prebehne chemická reakcia. V grafe 

(obr. 1) je červenou farbou znázornené 

množstvo HCl v mililitroch a modrou farbou 

znázornené množstvo zinku v gramoch.               

       Vyčítajte z grafu, v ktorej z možností bude 

       prebiehať reakcia najrýchlejšie. 

A. A                                                                                                                                       

B. B                                                                         Obr. 1   Reakcia kyseliny chlorovodíkovej 

C. C                                                                                                      so zinkom                                                    

D. D                                                                                                                                  
 

4. Určte, ktorá reakcia prebieha rýchlo: 

A. vznik kvapľov v jaskyni 

B. hrdzavenie železnej konštrukcie 

C. starnutie ľudského organizmu 

D. spaľovanie benzínu v motore 

 

5. Pokus: 

1. Pripravíme roztok kyseliny dusičnej z koncentrovanej kyseliny dusičnej 

zriedením vodou v pomere 1:1. 

2. Nalejeme do dvoch skúmaviek po 5 cm3 vodného roztoku kyseliny dusičnej. 

3. Jednu skúmavku vytemperujeme v kadičke s horúcou vodou a druhú v kadičke 

s ľadovou vodou. 

4. Do skúmaviek vložíme kúsky medi. 

 Napíšte, vplyv ktorého faktora na rýchlosť chemickej reakcie sa bude pozorovať v pokuse. 

 

............................................................................................................................................. 
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6. Horčíková páska v plameni kahana horí oslnivým plameňom. Po skončení horenia 

vznikne biela prášková látka – oxid horečnatý. Reaktantom v tejto reakcii je okrem 

horčíka ďalšia látka. Napíšte jej názov:  

             ......................................................................................................................................... 

 

7. Peter a Pavol si pripravili materiál na založenie vatry na večerné opekanie. Peter si 

priniesol z lesa hrubé konáre zo stromov. Pavol si tiež pripravil drevo na založenie 

ohňa, ale dal si tú námahu a nasekal si tenké polienka.  

              Napíšte, ktorému chlapcovi sa podarí skôr zapáliť oheň na vatru. 

              ........................................................................................................................................ 

 

8. Reakcie, pri ktorých sa uvoľňuje teplo, nazývame exotermické reakcie (z gréckych slov 

exo, t. j. smerom von a thermos, t. j. teplý). Reakcie, pri ktorých sa teplo spotrebúva, 

nazývame endotermické reakcie (z gréckych slov endo, t. j. smerom dnu a thermos, t. 

j. teplý). 

               Zdroj: Beneš, P. Pumpr, V., Banýr, J.: Základy chemie 1. Praha : Fortuna, 2009. 

                
              Vyberte príklad endotermickej reakcie. 

A. horenie triesok 

B. výbuch plynu 

C. spaľovanie lístia 

D. varenie špagiet 

 

9. Rozklad peroxidu vodíka sa používa na dezinfekciu otvorených rán. Pri styku s krvou 

vytvorí unikajúci kyslík na rane bohatú penu, čím ju zároveň čistí a dezinfikuje.                    

                                             A                      →                    B                    +                C 

                                                                                  +                  

      

              Doplňte do schémy správne názvy látok označených písmenami A, B, C. 

 

10. Napíšte názov chemickej látky, pre ktorú platí: 

• vzniká pri chemickej reakcii sódy bikarbóny a octu  

• má väčšiu hustotu ako vzduch 

• znemožňuje horenie 

              ....................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Kľúč správnych odpovedí k úlohám v postteste pre ZŠ 

1. A 

2. A 

3. B 

4. D 

5. teplota 

6. kyslík 

7. Pavol/Pavlovi 

8. D 

9. A – peroxid vodíka, B – kyslík (voda), C – voda 

(kyslík) 

10. oxid uhličitý 



 
 

PRÍLOHA 5A  Výsledky štatistickej verifikácie hypotézy H2 pre ZŠ 
 

Použitý test: Mc Nemarov test – test pre štvorpoľnú kontingenčnú tabuľku 
 

Štvorpoľná kontingenčná tabuľka 

Pretest Posttest 

0 1 Celkový súčet 

0 n11 n12 n1. 

1 n21 n22 n2. 

Celkový súčet n.1 n.2 n 

 

V kontingenčnej tabuľke je: 

n11 = počet žiakov, ktorí za úlohu na rovnakej úrovni v kognitívnej oblasti získali 0 bodov v preteste aj 

v postteste, 

n12 = počet žiakov, ktorí za úlohu na rovnakej úrovni v kognitívnej oblasti získali 0 bodov v preteste a 1 bod 

v postteste, 

n21 = počet žiakov, ktorí za úlohu na rovnakej úrovni v kognitívnej oblasti získali 1 bod v preteste a 0 bodov 

v postteste, 

n22 = počet žiakov, ktorí za úlohu na rovnakej úrovni v kognitívnej oblasti získali 1 bod v preteste 

aj v postteste. 
 

Testovacia štatistika  𝝌𝟐 =  
(𝑛12− 𝑛21)2

𝑛12 + 𝑛21
  

Na hladine významnosti α = 0,05 a stupňa voľnosti 1 sme zamietli hypotézu H0 v prospech hypotézy Ha, ak  

𝝌𝟐 ≥ 𝝌𝟐 (𝜶). 

 

Kontingenčná tabuľka pre Ú1 (zapamätanie) 

Počet žiakov Postest Celkový súčet 

Pretest 0 1  
0 22 26 48 

1 56 39 95 

Celkový súčet 78 65 143 

 

 

 

Záver: 𝝌𝟐 patrí do W(α), hypotézu H0 zamietame v prospech hypotézy Ha. 

 

Kontingenčná tabuľka pre Ú2 (porozumenie) 

Počet žiakov Postest Celkový súčet 

Pretest 0 1  
0 27 63 90 

1 10 43 53 

Celkový súčet 37 106 143 

 

 
 

Záver: 𝝌𝟐 patrí do W(α), hypotézu H0 zamietame 

v prospech hypotézy Ha. 

 

H0: m1 = m2  Ha: m1 < m2 

𝝌𝟐  
10,97561 

α 0,05 

stupne 

voľnosti 1 

𝝌𝟐 (𝜶) 
3,841459 

W (α) <3,84; ∞) 

H0: m1 = m2  Ha: m1 < m2 

𝝌𝟐  
38,47945205 

α 0,05 

stupne 

voľnosti 1 

𝝌𝟐 (𝜶) 
3,841458821 

W (α) <3,84; ∞) 



 
 

Kontingenčná tabuľka pre Ú3 (porozumenie) 

Počet žiakov Postest Celkový súčet 

Pretest 0 1  
0 28 74 102 

1 5 36 41 

Celkový súčet 33 110 143 

 

 

 

Záver: 𝝌𝟐 patrí do W(α), hypotézu H0 zamietame 

v prospech hypotézy Ha. 

 

Kontingenčná tabuľka pre Ú4 (porozumenie) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Záver: 𝝌𝟐 patrí do W(α), hypotézu H0 zamietame v prospech hypotézy Ha. 

 

Kontingenčná tabuľka pre Ú5 (porozumenie) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Záver: 𝝌𝟐 patrí do W(α), hypotézu H0 zamietame v prospech hypotézy Ha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Záver: 𝝌𝟐 patrí do W(α), hypotézu H0 zamietame v prospech hypotézy Ha. 

 

 

H0: m1 = m2  Ha: m1 < m2 

𝝌𝟐  
60,26582 

α 0,05 

stupne 

voľnosti 1 

𝝌𝟐 (𝜶) 
3,841459 

W (α) <3,84; ∞) 

Počet žiakov Postest Celkový súčet 

Pretest 0 1  
0 15 102 117 

1 2 24 26 

Celkový súčet 17 126 143 

H0: m1 = m2  Ha: m1 < m2 

𝝌𝟐  
96,15385 

α 0,05 

stupne 

voľnosti 1 

𝝌𝟐 (𝜶) 
3,841459 

W (α) <3,84; ∞) 

Počet žiakov Postest Celkový súčet 

Pretest 0 1  
0 7 8 15 

1 35 93 128 

Celkový súčet 42 101 143 

H0: m1 = m2  Ha: m1 < m2 

𝝌𝟐  
16,95349 

α 0,05 

stupne 

voľnosti 1 

𝝌𝟐 (𝜶) 
3,841459 

W (α) <3,84; ∞) 

Kontingenčná tabuľka pre Ú6 (aplikácia) 

Počet žiakov Postest Celkový súčet 

Pretest 0 1  
0 7 12 19 

1 39 85 124 

Celkový súčet 46 97 143 

H0: m1 = m2  Ha: m1 < m2 

𝝌𝟐  
14,29412 

α 0,05 

stupne 

voľnosti 1 

𝝌𝟐 (𝜶) 
3,841459 

W (α) <3,84; ∞) 



 
 

Kontingenčná tabuľka pre Ú7 (aplikácia) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Záver: 𝝌𝟐 patrí do W(α), hypotézu H0 zamietame v prospech hypotézy Ha. 

 

Kontingenčná tabuľka pre Ú8 (aplikácia) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Záver: 𝝌𝟐 patrí do W(α), hypotézu H0 zamietame v prospech hypotézy Ha. 

 

Kontingenčná tabuľka pre Ú9 (aplikácia) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Záver: 𝝌𝟐 patrí do W(α), hypotézu H0 zamietame v prospech hypotézy Ha. 

 

Kontingenčná tabuľka pre Ú10 (analýza) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Záver: 𝝌𝟐 patrí do W(α), hypotézu H0 zamietame v prospech hypotézy Ha. 

 

 

Počet žiakov Postest Celkový súčet 

Pretest 0 1  
0 1 76 77 

1 5 61 66 

Celkový súčet 6 137 143 

H0: m1 = m2  Ha: m1 < m2 

𝝌𝟐  
62,23457 

α 0,05 

stupne 

voľnosti 1 

𝝌𝟐 (𝜶) 
3,841459 

W (α) <3,84; ∞) 

Počet žiakov Postest Celkový súčet 

Pretest 0 1  
0 15 75 90 

1 11 42 53 

Celkový súčet 26 117 143 

H0: m1 = m2  Ha: m1 < m2 

𝝌𝟐  
47,62791 

α 0,05 

stupne 

voľnosti 1 

𝝌𝟐 (𝜶) 
3,841459 

W (α) <3,84; ∞) 

Počet žiakov Postest Celkový súčet 

Pretest 0 1  
0 35 12 47 

1 66 30 96 

Celkový súčet 101 42 143 

H0: m1 = m2  Ha: m1 < m2 

𝝌𝟐  
37,38462 

α 0,05 

stupne 

voľnosti 1 

𝝌𝟐 (𝜶) 
3,841459 

W (α) <3,84; ∞) 

Počet žiakov Postest Celkový súčet 

Pretest 0 1  
0 7 82 89 

1 4 50 54 

Celkový súčet 11 132 143 

H0: m1 = m2  Ha: m1 < m2 

𝝌𝟐  
70,74419 

α 0,05 

stupne 

voľnosti 1 

𝝌𝟐 (𝜶) 3,841459 

W (α) <3,84; ∞) 



 
 

PRÍLOHA 6 Škálový dotazník vlastnej konštrukcie na zisťovanie postojov žiakov ZŠ k  

vyučovaniu chémie 
 

Dotazník pre žiakov základných škôl 

 

Milý/á žiak/ka, 

v tomto dotazníku sa nachádzajú položky (tvrdenia), ktoré sa týkajú vyučovania chémie v Tvojej 

triede. Tvoje odpovede by mali vyjadrovať Tvoje vlastné názory a skúsenosti. Prosíme Ťa, aby si 

si každú položku (tvrdenie) pozorne prečítal/a a čo najlepšie na ňu odpovedal/a. 

V tomto dotazníku nie sú správne alebo nesprávne odpovede.  

Ak niečomu nebudeš rozumieť, alebo si nebudeš istý/á, ako odpovedať, môžeš sa prihlásiť a 

požiadať o pomoc učiteľa. 

Prosíme Ťa, aby si sa vyjadril k všetkým položkám.  
 

O Tebe 

Som ❑  alebo    ❑      Škola ............................................................................................. 

Meno a priezvisko, trieda ............................................................................................................... 

Moja známka z chémie na konci 7. ročníka:  1    2    3    4    5   

Nasledujúce položky (tvrdenia) sa týkajú Tvojej skúsenosti s činnosťami vykonávanými počas 

vyučovania chémie. Označ jednu možnosť v každom riadku.  
 

Ako často dochádza 

k nasledujúcim situáciám na 

hodinách chémie? 

Nikdy alebo 

takmer nikdy 

Na niektorých 

hodinách 

Na mnohých 

hodinách 

Na každej 

alebo takmer 

každej hodine 

1. Diskutujeme o súčasných 

vedeckých otázkach. 

    

2. Učiteľ nám dáva príležitosť 

vyjadriť svoje názory. 

    

3. Diskutujeme v malých 

skupinkách. 

    

4. Učiteľ nám zadáva 

samostatné práce na hodine. 

    

5. Učiteľ pokračuje vo 

vysvetľovaní dovtedy, kým 

nepochopíme učivo. 

    

6. Riešime úlohy aj mimo 

učebnice. 

    

7. Robíme praktické činnosti.     

8. Vyvodzujeme závery z 

pokusov, ktoré sme 

uskutočnili. 

 

 

 

   

9. Robíme protokoly 

z laboratórnych cvičení. 

    

10. Čítame študijný text z 

učebnice. 

    



 
 

11. Diskutujeme o texte z 

učebnice. 

    

12. Opisujeme poznámky z 

tabule. 

    

13. Sledujeme videá.      

14. Vypĺňame pracovné listy.     

15. Robíme projekty.     

16. Prezentujeme svoju prácu 

spolužiakom. 

    

17. Používame interaktívnu 

tabuľu. 

    

18. Pracujeme s počítačom.     

19. Používame internet.     

20. Učiteľ skúša ústne.     

21. Učiteľ používa písomné 

previerky, bleskovky alebo 

testy. 

    

22. Máme príležitosť sa sami 

hodnotiť. 

    

23. Máme príležitosť 

hodnotiť spolužiaka. 

    

24. Komunikujeme 

s učiteľom cez internet. 

    

 

                                                                                                           Ďakujeme za vyplnenie dotazníka! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

PRÍLOHA 6A  Výsledky štatistickej verifikácie hypotézy H4 pre ZŠ 
 

Použitý test: Mann-Whitneyho U-test – nezávislé výbery, veľké rozsahy 

Postup pri testovaní (podľa Zvára, 2013): 

1. Určili sme výberové hodnoty, ktoré zodpovedali Likertovej škále (0 – nikdy alebo takmer nikdy, 

1 – na niektorých hodinách, 2 – na mnohých hodinách 3 – na každej alebo takmer každej 

hodine), pomocou ktorej žiaci experimentálnej a kontrolnej skupiny vyjadrovali svoje názory 

na vyučovanie chémie v jednotlivých položkách dotazníka. 

2. Všetkých m + n výberových hodnôt sme usporiadali do neklesajúcej postupnosti.  

3. Jednotlivým hodnotám sme priradili poradové číslo. 

4. Zistili sme súčet poradí hodnôt kontrolnej skupiny a označili sme ho T1. Analogicky sme označili 

T2 súčet poradí hodnôt experimentálnej skupiny.  

5. Vypočítali sme hodnoty testových štatistík U1 a U2: 

𝑈1 = 𝑚. 𝑛 +  
𝑚(𝑚 + 1)

2
 − 𝑇1 

𝑈2 = 𝑚. 𝑛 +  
𝑛(𝑛 + 1)

2
 −  𝑇2 

               Platí vzťah U1 + U2 = m.n  

       6.    Určili sme štatistiku U = min (U1, U2). 

       7.    U má približne normálne rozdelenie so strednou hodnotou E(U) a rozptylom D(U):  

                   E(U) = 
𝑚.𝑛

2
       D(U) = √

𝑚.𝑛(𝑁+1)

12
 , kde N = m + n 

8.    Pre naše rozsahy výberových súborov m = 149, n = 143 sme použili ako testovacie kritérium 

štatistiku Z, ktorá má za platnosti nulovej hypotézy H0 normálne normované rozdelenie N(0,1). 

            Z má normálne normované rozdelenie: Z =  
𝑈− 

1

2
𝑚.𝑛

√
𝑚.𝑛

12(𝑚+𝑛+1)

 

       9.  Na hladine významnosti α  = 0,05 je Z(α) = 1,644854 a kritický obor je Wn(α) = (−∞, −1,65>. 

     10.  Ak Z patrí do Wn (α), hypotézu H0 zamietame v prospech hypotézy Ha. 

 

Výsledky testovania položky 1 z dotazníka pre žiakov ZŠ 

 

 

Záver: Z patrí do W(α), hypotézu H0 

zamietame v prospech hypotézy Ha, rozdiel v 

položke 1 je štatisticky významný. 

 

 

 

 

m 149 

 

n 143 

N 292 

T2 25081 T1 17697 

U1 14785 U2 6522 

U 6522 

 

E(U) 10653,5 

D(U) 409791,5 

i  počet skupín prvkov s rovnakým poradím 

i 4 

 

 

t1 60 T1 17995 

t2 171 T2 416670 

t3 39 T3 4940 

t4 22 T4 885,5 

 T 440490,5 

Z -6,45396 

H0: m1 = m2 

Ha: m1 < m2 

α 0,05 

Z(α) 1,644854 

W(α)        (−∞, −1,65>  

p-hodnota              5,45E-11 



 
 

Výsledky testovania položky 2 z dotazníka pre žiakov ZŠ 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

Záver: Z  patrí do W(α), hypotézu H0 

zamietame v prospech hypotézy Ha, rozdiel 

v položke 2 je štatisticky významný. 

 

 

 

 

Výsledky testovania položky 3 z dotazníka pre žiakov ZŠ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Záver: Z  patrí do W(α), hypotézu H0 

zamietame v prospech hypotézy Ha, rozdiel 

v položke 3 je štatisticky významný. 

 

 

 

 

 

Výsledky testovania položky 4 z dotazníka pre žiakov ZŠ 

Z -4,30664 

H0: m1 = m2 

Ha: m1 < m2 

α 0,05 

Z(α) 1,644854 

W(α)        (−∞, −1,65>  

p-hodnota              8,29E-06 

m 149 

 

n 143 

N 292 

T2 23777,5 T1 19000,5 

U1 13481,5 U2 7825,5 

U 7825,5 

 

E(U) 10653,5 

D(U) 431202,8 

i počet skupín prvkov s rovnakým poradím 

i 4 

 

 

t1 10 T1 82,5 

t2 40 T2 5330 

t3 91 T3 62790 

t4 151 T4 286900 

 T 355102,5 

Z -9,30703 

H0: m1 = m2 

Ha: m1 < m2 

α 0,05 

Z(α) 1,644854 

W(α)        (−∞, −1,65>  

p-hodnota                6,57E-21              

m 149 

 

n 143 

N 292 

T2 27171,5 T1 15606,5 

U1 16875,5 U2 4431,5 

U 4431,5 

 

E(U) 10653,5 

D(U) 446927,8 

i počet skupín prvkov s rovnakým poradím 

i 4 

 

 

t1 110 T1 110907,5 

t2 128 T2 174752 

t3 43 T3 6622 

t4 11 T4 110 

 T 292391,5 

Z -4,51716 

H0: m1 = m2 

Ha: m1 < m2 

α 0,05 

Z(α) 1,644854 

W(α)           (−∞, −1,65>  

p-hodnota                   3,13E-06 

m 149 

 

n 143 

N 292 

T2 23762,5 T1 19015,5 

U1 13466,5 U2 7840,5 

 U 7840,5 

 

E(U) 10653,5 

D(U) 387801,1 

i počet skupín prvkov s rovnakým poradím 

i 4 

 

 

t1 25 T1 1300 



 
 

Záver: Z  patrí do W(α), hypotézu H0 

zamietame v prospech hypotézy Ha, 

rozdiel v položke 4 je štatisticky významný. 

 

 

 

Výsledky z testovania položky 5 z dotazníka pre žiakov ZŠ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Záver: Z  patrí do W(α), hypotézu H0 

zamietame v prospech hypotézy Ha, rozdiel 

v položke 5 je štatisticky významný. 

 

 

 

 

 

Výsledky z testovania položky 7 z dotazníka pre žiakov ZŠ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Záver: Z  patrí do W(α), hypotézu H0 

zamietame v prospech hypotézy Ha, rozdiel 

v položke 7 je štatisticky významný. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

t2 182 T2 502365,5 

t3 66 T3 23952,5 

t4 19 T4 570 

  T 528188 

m 149 

 

n 143 

N 292 

T2 24069,5 T1 18708,5 

U1 13773,5 U2 7533,5 

U 7533,5 

 

E(U) 10653,5 

D(U) 464298,4 

i počet skupín prvkov s rovnakým poradím 

i 4 

 

 

t1 17 T1 408 

t2 67 T2 25058 

t3 90 T3 60742,5 

t4 118 T4 136909,5 

 T 223118 

Z -4,57885 

H0: m1 = m2 

Ha: m1 < m2 

α 0,05 

Z(α) 1,644854 

W(α)        (−∞, −1,65>  

p-hodnota                2,34E-06 

m 149 

 

n 143 

N 292 

T2 23897,5 T1 18880,5 

U1 13601,5 U2 7705,5 

U 7705,5 

 

E(U) 10653,5 

D(U) 436044,9 

i počet skupín prvkov s rovnakým poradím 

i 4 

 

 
T1 110 t1 11 

t2 138 T2 218994,5 

t3 111 T3 113960 

t4 32 T4 2728 

 T 335792,5 

Z -4,46439 

H0: m1 = m2 

Ha: m1 < m2 

α 0,05 

Z(α) 1,644854 

W(α)        (−∞, −1,65>  

p-hodnota            4,01E-06 



 
 

Výsledky testovania položky 8 z dotazníka pre žiakov ZŠ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Záver: Z patrí do W(α), hypotézu H0 

zamietame v prospech hypotézy Ha, 

rozdiel v položke 8 je štatisticky významný. 

 

 

 

 

 

Výsledky testovania položky 13 z dotazníka pre žiakov ZŠ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Záver: Z  patrí do W(α), hypotézu H0 

zamietame v prospech hypotézy Ha, 

rozdiel v položke 13 je štatisticky 

významný. 

 

 

 

 

Výsledky testovania položky 14 z dotazníka pre žiakov ZŠ 

m 149 

 

n 143 

N 292 

T2 23356,5 T1 19421,5 

U1 13060,5 U2 8246,5 

U 8246,5 

 E(U) 10653,5 

D(U) 465379,4   

i počet skupín prvkov s rovnakým poradím 

i 4 

 

T1 60 t1 9 

t2 79 T2 41080 

t3 106 T3 99242,5 

t4 98 T4 78424,5 

 T 218807 

Z -3,52836 

H0: m1 = m2 

Ha: m1 < m2 

α 0,05 

Z(α) 1,644854 

W(α)           (−∞, −1,65>  

p-hodnota                  0,000209 

m 149 

 

n 143 

N 292 

T2 24657,5 T1 18120,5 

U1 14361,5 U2 6945,5 

U 6945,5 

 

E(U) 10653,5 

D(U) 431296,7 

i počet skupín prvkov s rovnakým poradím 

i 4 

 

T1 218994,5 t1 138 

t2 117 T2 133458 

t3 30 T3 2247,5 

t4 7 T4 28 

 T 
354728 

Z -5,64614 

H0: m1 = m2 

Ha: m1 < m2 

α 0,05 

Z(α) 1,644854 

W(α)      (−∞, −1,65>  

p-hodnota            8,2E-09 

Z -5,31929 

H0: m1 = m2 

Ha: m1 < m2 

α 0,05 

Z(α) 1,644854 

W(α)      (−∞, −1,65>  

p-hodnota            5,21E-08 

m 149 

 

n 143 

N 292 

T2 24450 T1 18328 

U1 14154 U2 7153 

U 7153 

 

E(U) 10653,5 

D(U) 433065,2 

i počet skupín prvkov s rovnakým poradím 

i 4 

 T1 1462,5 t1 26 



 
 

Záver: Z  patrí do W(α), hypotézu H0 

zamietame v prospech hypotézy Ha, rozdiel 

v položke 14 je štatisticky významný. 

 

 

 

Výsledky testovania položky D15 z dotazníka pre žiakov ZŠ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Záver: Z  patrí do W(α), hypotézu H0 

zamietame v prospech hypotézy Ha, 

rozdiel v položke 15 je štatisticky 

významný. 

 

 

 

Výsledky z testovania položky D16 z dotazníka pre žiakov ZŠ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

t2 147 T2 264698 

t3 99 T3 80850 

t4 20 T4 665 

 T 347675,5 

m 149 

 

n 143 

N 292 

T2 23394,5 T1 19383,5 

U1 13098,5 U2 8208,5 

U 8208,5 

 

E(U) 10653,5 

D(U) 412117,9 

i počet skupín prvkov s rovnakým poradím 

i 4 

 

T1 88425,5 t1 102 

t2 160 T2 341320 

t3 26 T3 1462,5 

t4 4 T4 5 

 T 431213 

Z -3,80862 

H0: m1 = m2 

Ha: m1 < m2 

α 0,05 

Z(α) 1,644854 

W(α)     (−∞, −1,65>  

p-hodnota            6,99E-05 

m 149 

 

n 143 

N 292 

T2 23639,5 T1 19138,5 

U1 13343,5 U2 7963,5 

U 7963,5 

 

E(U) 10653,5 

D(U) 437168,1 

i počet skupín prvkov s rovnakým poradím 

i 4  

T1 99242,5 t1 106  

t2 140  T2 228655 

t3 34  T3 3272,5 

t4 12  T4 143 

   T 331313 

Z -4,06844 

H0: m1 = m2 

Ha: m1 < m2 

α 0,05 

Z(α) 1,644854 

W(α)   (−∞, −1,65>  

p-hodnota            2,37E-05 

Záver: Z  patrí do W(α), hypotézu 

H0 zamietame v prospech 

hypotézy Ha, rozdiel v položke 16 

je štatisticky významný. 



 
 

PRÍLOHA 7  Štruktúrovaný rozhovor s učiteľmi ZŠ a GYM na zisťovanie názorov a postojov 

k bádateľsky orientovanej výučbe 
 

Vážený/á učiteľ/ka,   

predkladaný štruktúrovaný rozhovor je súčasťou výskumných metód, pomocou ktorých 

chceme zistiť, aké sú Vaše názory a postoje k aplikácii bádateľsky orientovanej výučby v 

chémii.   

Výsledky, ktoré v našom výskume získame, budú použité výhradne na vedecké účely a budú 

dôverné. Veríme, že na otázky odpoviete úprimne.  

Časť A: Všeobecné informácie 

2. Meno a priezvisko:                           

3. Vek:          

3. Pohlavie:         Muž                     Žena                        

4. Škola:    

5. Počet rokov učiteľskej praxe:  

6. Predmet(y), ktorý(é) vyučujete:             

7. Vaša doterajšia skúsenosť s bádateľsky orientovanou výučbou:  

• Nemám žiadne skúsenosti.                                           

• Mám iba malé skúsenosti. 

• Mám dostatočné skúsenosti. 

• Cítim sa veľmi skúsený. 

Časť B: Vaše názory a postoje k aplikácii bádateľsky orientovanej výučby v chémii 

1. Ako sa líši bádateľský prístup k výučbe a učeniu v chémii od tradičného prístupu? 

2. Aké sú výhody prístupu založeného na bádaní pre výučbu a učenie v chémii? 

3. Aké sú obmedzenia prístupu založeného na bádaní pre výučbu a učenie v chémii? 

4. Ako vaši žiaci reagovali na výzvu učiť sa bádaním? (napr. vykonávanie činností počas 

bádania ich motivovalo, zaujalo, bavilo, chceli si ich zopakovať znovu, chceli pracovať 

v skupine a pod. alebo ich pokladali za nudné, nepotrebné, nechceli pracovať 

v skupine a pod.)   

5. Vyberte, ktorých žiakov (skupiny žiakov) najviac motivovalo, zaujalo a bavilo 

vykonávanie činností počas bádania. 

• žiakov so skúsenosťami/bez skúseností s bádateľsky orientovanou výučbou 

• chlapcov/dievčatá 

• výborných/priemerných/slabých žiakov  

• triedy s priemerným prospechom z predmetu chémia na poslednom 

vysvedčení 

a) ≤ 1,5    

b) ≤ 2  

c) > 2 

  

 

 

 

 



 
 

• triedy s priemerným prospechom zo všetkých predmetov na poslednom 

vysvedčení 

a) ≤ 1,5    

b) ≤ 2  

c) > 2 

• triedy klasické/s rozšíreným vyučovaním prírodovedných predmetov/s iným 

zameraním  

• iné 

........................................................................................................................... 

6. Ktoré témy v chémii by ste sa rozhodli použiť na bádanie? Vysvetlite, prečo sú vhodné 

na bádanie. 

7. Ktoré témy v chémii by ste nevyučovali pomocou bádania? Vysvetlite, čo ich robí 

ťažkými na výučbu pomocou bádania.  

8. Ako zvyčajne posúdite a hodnotíte žiakov vo výučbe založenej na bádaní? (čo a ako 

konkrétne hodnotíte, nemáte predstavu o spôsoboch, ako hodnotiť a pod.) 

9. Bádanie v triede môže podporiť rozvoj skupinovej spolupráce. Myslíte si, že žiaci 

považujú skupinovú spoluprácu za cennú? 

10. Skupinová spolupráca je spojená s hlukom v triede. Je to podľa Vás problém? 

11. Akým spôsobom hodnotíte u žiakov skupinovú spoluprácu? Mali ste pri hodnotení 

skupinovej spolupráce žiakov nejaký problém? 

12. Ktoré rady alebo odporúčania by ste dali učiteľom, ktorí majú záujem vyučovať 

chémiu pomocou bádania. 

Ďakujeme za Váš čas a spoluprácu! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

PRÍLOHA 7A  Prepis štruktúrovaných rozhovorov s učiteľmi ZŠ po BOV 

 

 Názory a postoje učiteľov k  bádateľsky orientovanej výučbe v chémii 

1. Ako sa líši bádateľský prístup k výučbe a učeniu v chémii od tradičného prístupu? 

U1: V bádateľskom prístupe žiaci nadobúdajú poznatky aktívnou formou. 

U2: Žiaci pracujú v skupine, učia sa spolupráci a tímovej práci, pracujú samostatne podľa 

zadaní, experimentálnou činnosťou objavujú nové skutočnosti, majú príležitosť skúmať javy, 

hľadať vlastné odpovede na otázky, ktoré im počas ich práce vzniknú. Pracujú bez priameho 

zásahu učiteľa, učiteľ im do práce nezasahuje, v prípade nutnosti len usmerňuje. Učiteľ im 

necháva priestor  prežiť pocit objavovania. Vzniká tu priame prepojenie už poznaného a 

novospoznávaného prepojením so situáciami z bežného života. 

U3: Objavenie nových poznatkov je prenesené na žiaka. 

U4: Učiteľ neposkytuje informácie žiakom priamo. Žiaci samostatnou prácou prichádzajú na 

riešenie, resp. odpovede.  

U5: Pre žiakov je to vítaná zmena, pretože väčšina bádateľských aktivít sa realizuje 

chemickými pokusmi alebo pozorovaním, a to majú žiaci radi. Vyhovuje im aj diskusia s 

učiteľom a medzi sebou, lebo majú možnosť ukázať, čo už vedia a uviesť svoje nápady, alebo 

pýtať sa na veci, ktoré ich zaujímajú. 
 

2. Aké sú výhody prístupu založeného na bádaní pre výučbu a učenie v chémii? 

U1: Trvalejšie vedomosti. 

U2: Žiaci si môžu vytvoriť svoju vlastnú hypotézu k danej problematike, overia ju 

prostredníctvom experimentálnej činnosti a vedomosti si osvojujú praktickým overovaním. 

Žiaci sa učia spolupracovať, vyjadriť svoj názor, diskutovať. Spoznávajú tak prácu vedcov – 

zoznamujú sa s tímovou prácou.  

U3: Zažitá skúsenosť a vlastné objavovanie, čo zlepšuje osvojovanie vedomostí a formuje 

kladné postoje k predmetu chémia. 

U4: Rozvíja sa aktivita žiakov, vyššie myšlienkové operácie, ako sú aplikácia a analýza a 

spolupráca žiakov v tíme. 

U5: Iný, zaujímavejší priebeh vyučovacích hodín, žiaci získavajú nové zručnosti a majú dobrý 

pocit, ak niečo zistia. 

 

3. Aké sú obmedzenia prístupu založeného na bádaní pre výučbu a učenie v chémii? 

U1: Veľký počet žiakov v triede. Učiteľ musí mať k dispozícií delenú hodinu, kde pracuje iba 

polovica žiakov z triedy. 

U2: Časové obmedzenie vyučovacích hodín, 45 minút nepostačuje. 

U3: Nedostatočné materiálne zabezpečenie. 

U4: Časová náročnosť na prípravu vyučovacích hodín s bádaním. 

U5: Samotné bádanie nestačí na uvedomenie si a utvrdenie nových poznatkov, na takéto 

       učenie je potrebných viac hodín.  
 

4. Ako vaši žiaci reagovali na výzvu učiť sa bádaním?  

U1: Chceli si to zopakovať znova. 

U2: Zo začiatku boli žiaci k bádaniu nedôverčiví, báli sa vyjadriť svoje názory a postoje, aby 

neboli nesprávne. No neskôr pochopili, že experimentovaním a overovaním sa môžu meniť a 



 
 

to bolo rozhodujúce.  Po krátkom čase ich to veľmi oslovilo, zaujalo, tešili sa, že i na 

nasledujúcu hodinu budú môcť opäť experimentovať, tvoriť si hypotézy a následne ich 

dokazovať, prípadne vyvrátiť.  Problémom bolo hlavne rozdelenie žiakov do skupín. Kamaráti 

alebo náhodne vybraní členovia skupiny. Ja som volila tvorbu náhodných skupín, aby si našli 

k sebe cestu a uvedomili si dôležitosť každého člena - učiť sa spolupráci, tolerancii, vzájomnej 

úcty. 

U3: Žiakov bavila skupinová práca, aktivity vykonali radi a spolupracovali medzi sebou. Pre 

niektorých bolo obmedzením, že museli čakať na ostatné skupiny kvôli zhodnoteniu výsledkov 

bádania v triede. 

U4: Žiaci chceli robiť aktivity založené na bádaní aj na nasledujúcich vyučovacích hodinách. 

U5: Bádanie žiakov bavilo, zaujalo, pracovali aktívne a navzájom si pomáhali. 
 

5. Vyberte, ktorých žiakov (skupiny žiakov) najviac motivovalo, zaujalo a bavilo vykonávanie 

činností počas bádania. 

• U1, U2: žiakov so skúsenosťami s BOV, U3, U4, U5: žiakov bez skúseností s BOV 

• U1, U2, U3: dievčatá, U4, U5: chlapcov  

• U2: výborných žiakov, U2, U3, U4, U5: priemerných žiakov, žiadny učiteľ: slabých 

žiakov 

• triedy s priemerným prospechom z predmetu chémia na poslednom vysvedčení 

a) ≤ 1,5   (U2) 

b) ≤ 2 (U1, U3, U4, U5) 

c) > 2 žiaden učiteľ 

• triedy s priemerným prospechom zo všetkých predmetov na poslednom vysvedčení 

a) ≤ 1,5   (U2) 

b) ≤ 2 (U1, U3, U4, U5) 

c) > 2 žiaden učiteľ 

• triedy klasické (všetci učitelia)/s rozšíreným vyučovaním prírodovedných 

predmetov/s iným zameraním  

 

6. Ktoré témy v chémii by ste sa rozhodli použiť na bádanie? Vysvetlite, prečo sú vhodné 

na bádanie. 

U1: Faktory ovplyvňujúce rýchlosť chemických reakcií.  

U2: Zmesi – oddeľovanie zložiek zmesí, Voda, Vzduch, Rýchlosť chemických reakcií, 

Prírodné látky, Plasty a pod. Tieto témy sú vhodné na bádanie na rôznej úrovni. 

U3:  Vlastnosti látok, Zmesi – oddeľovanie zložiek zmesí, Faktory ovplyvňujúce rýchlosť  

chemických reakcií a Chemické zlúčeniny – kyseliny, hydroxidy, soli. Ide o témy, ktoré sú 

viditeľnejšie prepojené s bežným životom a žiak vidí v bádaní reálny význam.  

U4: Voda, Chemické zlúčeniny – kyseliny, hydroxidy, soli, Prírodné látky – sacharidy, 

lipidy a bielkoviny, témy chémie bežného života. Prepojenie s bežným životom a využitie 

medzipredmetových vzťahov. 

U5: Vlastnosti látok, Exotermické a endotermické reakcie, Faktory ovplyvňujúce rýchlosť 

chemických reakcií a Vlastnosti kyselín a hydroxidov.  

 
 



 
 

7. Ktoré témy v chémii by ste nevyučovali pomocou bádania? Vysvetlite, čo ich robí 

ťažkými na výučbu pomocou bádania.  

U1: Zloženie látok – atómy, molekuly, ióny – príliš teoretické. 

U2: Určite by sa dali všetky témy vyučovať prostredníctvom bádateľských aktivít na 

rôznej úrovni. Nemám predstavu, ako viesť výučbu založenú na bádaní k téme Chemické 

výpočty. 

U3:  Témy Vzduch a Uhľovodíky sú obsahovo náročné, chýbajú pomôcky na realizáciu 

aktivít na zvýšenie záujmu žiakov. Vo výučbe témy Názvoslovie anorganických 

a organických zlúčenín je vhodnejšie použiť iné metódy výučby. 

U4: Témy Zloženie látok – atómy, molekuly, ióny a Chemická väzba, chýbajú námety na 

realizáciu nejakých pokusov k týmto témam, ktoré by žiakov zaujali.  

U5: Témy Zloženie látok – atómy, molekuly, ióny a Chemická väzba sú pre žiakov nové a 

náročné, žiaci s nimi väčšinou nemajú predchádzajúce skúsenosti zo života. Niektoré 

informácie a poznatky, napr. o zložení látok a chemickej väzbe, musia byť žiakom najskôr 

sprístupnené priamo od učiteľa na úrovni faktov, až potom je možné použiť bádanie.  
 

8. Ako zvyčajne posúdite a hodnotíte žiakov vo výučbe založenej na bádaní? (čo a ako 

konkrétne hodnotíte alebo nemáte predstavu o spôsoboch, ako hodnotiť a pod.) 

U1: Slovným hodnotením – pochvalou za prácu. Nemám predstavu o ďalších spôsoboch 

hodnotenia. 

U2: Žiaci si v každej skupine zvolia svojho pozorovateľa, ktorý na konci aktivity vyhodnotí 

ako navzájom spolupracovali pri experimentálnej činnosti, ako viedli vzájomnú diskusiu 

medzi sebou a aké vyvodili závery. Učiteľ následne vyjadrí i svoj vlastný názor na ich 

prácu a vzájomnú spoluprácu, t. j. ako si rozdelili úlohy medzi sebou, aké stanovisko 

zaujali k zisteným skutočnostiam, ako si porovnali a zdôvodnili navzájom výsledky a ako 

ich dokázali prezentovať. 

U3: Sumatívnym hodnotením po viacerých aktivitách k určitej téme – známkou za test, 

ktorý overuje vedomosti a zručnosti žiakov. Formatívnym hodnotením skupinovej práce 

pomocou krátkeho dotazníka, pretože v priebehu aktivít je dôležitá spätná väzba na 

žiakovu činnosť. 

U4: Uprednostňujem sumatívne hodnotenie, nemám predstavu o ďalších spôsoboch 

hodnotenia. 

U5: Komentárom k usmerneniam činností, ktoré žiaci robia počas bádania.  
 

9. Bádanie v triede môže podporiť rozvoj skupinovej spolupráce. Myslíte si, že žiaci 

považujú skupinovú spoluprácu za cennú? 

U1: Myslím si, že nie. 

U2: Po skúsenosti s 8. roč. môžem súhlasiť, že skupinová práca žiakov určite oslovila. 

Hlavne možnosť porovnať si svoje riešenia navzájom. Posudzovať, čo je správne a čo nie, 

prípadne spoznávať i iné možné alternatívy, ktoré môžu byť tiež správne.   

U3: Myslím si, že väčšina áno, je pre nich prístupnejšia ako samostatná práca a poskytuje 

im viac istoty, možnosť viac diskutovať s rovesníkom. 

U4: Niektoré triedy áno, ale u matematických tried vidím problém, nevedia pracovať v 

skupinách, chýba im trpezlivosť, ochota vypočuť názor druhého. 

U5: Niektorým vyhovuje veľmi, lebo sami majú pred niektorými činnosťami rešpekt 

(napr. zohrievanie), a keď vidia svojho spolužiaka, tak sa osmelia. Slabší žiaci majú zase 



 
 

pocit istoty, že ten lepší žiak im pomôže. Ale sú aj takí, ktorí by všetko najradšej robili 

sami a ostatní ich nezaujímajú. 
 

10. Skupinová spolupráca je spojená s hlukom v triede. Je to podľa Vás problém? 

U1: Pre mňa nie, no keď vstúpi do triedy vedenie školy, tak je to pre mňa problém. 

U2: Nie, je to prirodzené a správne, je vidieť že ich problematika oslovila. Je možnosť 

dohodnúť spoločné pravidlá, ako reagovať v prípade vzájomných nejasností, aby sa hluk 

eliminoval. 

U3: Nie je.  

U4: Pokiaľ je to hluk pracovný, tak je to v poriadku.  

U5: Nie je, ak sa komunikácia žiakov týka samotnej práce a dokážu vnímať učiteľa. 
 

11. Akým spôsobom hodnotíte u žiakov skupinovú spoluprácu? Mali ste pri hodnotení 

skupinovej spolupráce žiakov nejaký problém? 

U1: Spoluprácu som nehodnotila. 

U2: Pozorovaním práce žiakov priebežne počas hodiny, v prípade potreby usmernením 

žiakov. V každej skupine je žiak pozorovateľ, ktorý na záver hodiny hodnotí prácu svojich 

vrstovníkov. Potom jednotliví žiaci hodnotia seba samých. Na záver i učiteľ slovne 

zhodnotí, ako vnímal spoluprácu v skupine.   

U3: Hodnotím pomocou rubrík, v ktorých sú stanovené kategórie a škála. 

U4: Slovným hodnotením  – pochvalou, ak žiaci pracujú samostatne, bez hádky, 

pomáhajú si a dokončia úlohu. Slovným hodnotením – upozornením napr. v prípade, že 

v skupine jeden zo žiakov velí a ostatní musia pracovať podľa neho.  

U5: Slovným hodnotením  – usmernením alebo poukázaním na nedostatky. 

 

12. Ktoré rady alebo odporúčania by ste dali učiteľom, ktorí majú záujem vyučovať chémiu 

pomocou bádania? 

U1: Na každú hodinu je dôležité sa veľmi dobre pripraviť, po stránke odbornej 

i didaktickej. Hlavne sa treba naučiť nezasahovať do bádania žiakov, len usmerňovať a 

pripraviť sa na tvorivý dialóg so žiakmi.  

U2: Je to náročné pre učiteľa na prípravu pred aktivitou, s tým musí učiteľ počítať. Je 

dôležité nechať žiakov bádať samých, aj keď im to nevychádza, nech hľadajú vysvetlenie 

svojho “nezdaru”. A počítať treba i s hlukom, lebo diskutovať v skupine v tichosti sa nedá.  

U3: Vybrať si vhodnú tému. Vybrať si zaujímavé, ale jednoduché pokusy a vytvoriť dobrý 

pracovný list, ktorý žiakov navádza k tomu, čo si majú všímať a ako sa majú dopracovať 

k potrebnému zisteniu. Počas bádania je treba žiakov usmerňovať, odpovedať im na 

otázky a poradiť im, aby sa počas bádania "nestratili", lebo by ich to v budúcnosti mohlo 

odradiť.  

U4: Prekonať všetky "nie a proti". Trpezlivosť. 

U5: Treba viac aktivít založených na bádaní, žiakom sa zapáčia. 

 

 

 



 
 

PRÍLOHA 8  Štruktúrovaný rozhovor so žiakmi ZŠ a GYM na zisťovanie názorov a postojov 

k bádateľsky orientovanej výučbe 
 

Milý žiak/milá žiačka, 

 predkladaný štruktúrovaný rozhovor je súčasťou výskumných metód, pomocou ktorých 

chceme zistiť, aké sú Tvoje názory a postoje k bádateľsky orientovanej výučbe v predmete 

chémia.   

Prosíme Ťa, aby si odpovedal na nasledujúce otázky: 

1. Bolo pre Teba vykonávanie činností počas bádania zaujímavé? Ak áno, v čom ...? 

2. Bolo pre Teba vykonávanie činností počas bádania prospešné? Ak áno, v čom ...?  

3. Vyhovovala Ti skupinová spolupráca pri bádaní? Ak áno, v čom ...? 

4. Uvítal/a by si častejšie bádanie v predmete chémia? Ak áno, prečo? 

Ďakujeme za Tvoj čas a spoluprácu! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

PRÍLOHA 8A  Prepis štruktúrovaných rozhovorov so žiakmi ZŠ po BOV 
 

Kategória jednotkárov 

1. Bolo pre Teba vykonávanie činností počas bádania zaujímavé? Ak áno, v čom? 

Laura (U1): Chémiu mám rada a týmito bádaniami som dostala možnosť ukázať svojim 

spolužiakom niečo, čo už viem. 

Simona (U2): Áno bolo, pretože som sa dozvedela rôzne nové “veci“, ktoré som ja predtým 

nevedela, a bolo to zábavné robiť tie bádania samostatne, ako keď nám to vysvetľuje iba 

učiteľka. Takže je to lepšie. 

Vanessa (U2): Áno, lebo som sa dozvedela niečo nové, niečo zaujímavé, niečo čo ma 

obohatilo najmä v oblasti praktického znázornenia teórie. 

Viktória (U3): Áno, pretože sme robili pokusy, ktoré ma zaujali. 

Jakub (U4): Bolo to veľmi zaujímavé, mňa osobne to veľmi zaujalo, pretože to bolo niečo iné, 

ako s čím sa stretávame bežne, uvítal by som to častejšie. 

Viktória (U5): Určite áno, pretože niektoré chemické reakcie sme si mohli reálne vyskúšať. 

Na videu by neboli také zaujímavé alebo by sme nemali možnosť ich vidieť. 
 

2. Bolo pre Teba vykonávanie činností počas bádania prospešné? Ak áno, v čom? 

       Laura (U1): Chémiu som mala rada vždy, ale týmto bádaním sa môj záujem o chémiu zvýšil. 

Simona (U2): Áno bolo, lebo som sa zoznámila s novými látkami a spoznala som niektoré ich 

vlastnosti, o ktorých som predtým nevedela. 

Vanessa (U2): Áno, prospech vidím najmä vo vizualizácii rôznych chemických reakcií či 

v priblížení sa učivu, ktoré sa týmto spôsobom dokážem naučiť omnoho ľahšie a zároveň 

dlhodobejšie. 

Viktória (U3): Bolo to pre mňa prospešné, pretože mi to priblížilo bežný život. 

Jakub (U4): Prospešné to bolo podľa mňa v tom, že sme si vyskúšali, ako využijeme chémiu v 

praxi, že to nie je len sama teória, ako sa to učí na hodinách, ale je tam už nejaká prax. 

Viktória (U5): V určitom smere áno, pretože by sme sa nenaučili inak pracovať s pomôckami 

a chemikáliami. Osobne sa viac naučím z teoretických hodín a dobre vysvetleného učiva. 
 

3.   Vyhovovala Ti skupinová spolupráca pri bádaní? Ak áno, v čom? 

Laura (U1): Práca mi vyhovovala, každý sme mali možnosť v skupine ukázať svoje schopnosti 

a následne sa z nich naučiť.  

Simona (U2): Áno, lebo v skupinách sme sa vedeli dohodnúť ako jednotlivci a vedeli sme sa 

dohodnúť i na rovnakom závere. 

Vanessa (U2): Skupinová práca mi vyhovovala viac ako individuálna práca, pretože učenie 

prebiehalo zábavnou formou a navzájom sme sa od seba aj niečo nové naučili. Aj tu sa nám 

potvrdilo pravidlo Viac hláv, viac rozumu. 

Viktória (U3): Nie, pretože sme spolu málo diskutovali. 

Jakub (U4): Najlepšie to bolo v tom, že keď sme niečo zle urobili, tak sme sa vedeli vyhovoriť 

na druhého. Najzaujímavejšie na tom bolo to, že nebol vždy prvoradý môj nápad, ale vždy 

niekto argumentoval proti mne, častokrát sme sa nevedeli dohodnúť, ale vždy sme nakoniec 

prišli na správnu odpoveď. 



 
 

Viktória (U5): Záleží na zložení skupiny, ak som v skupine s niekým, kto nie je ochotný som 

mnou hovoriť alebo riešiť problémy, tak vtedy mi vyhovuje skôr samostatná práca. Ak sú v 

skupine ľudia, ktorí dokážu so mnou komunikovať, tak určite radšej uvítam spoluprácu. 
 

4.   Uvítal/a by si častejšie bádanie v predmete chémia? Ak áno, prečo? 

Laura (U1): Uvítali by sme, pretože sme získali veľa nových poznatkov a práca v skupinách sa 

nám veľmi páčila. 

Simona (U2): Áno, pretože je to väčšia zábava sa to učiť takto, ako iba sedieť a pozerať sa do 

učebníc. 

Vanessa (U2): Áno, pretože takéto praktické bádania sú efektívnejšie a dokonca aj žiaci, u 

ktorých chémia nie je obľúbená, vďaka tomu učivo ľahšie zvládli, čím sa mení vnútorný 

prístup voči predmetu ako takému. 

Viktória (U3): Áno, uvítala by som častejšie takéto pokusy, pretože to bolo zaujímavé. 

Jakub (U4): Určite by som to privítal, áno, je to pre nás len dobre, keďže si  môžeme potom 

lepšie vybrať, čím sa chceme stať. Ak niekoho nebavila chémia, ale začala ho baviť táto prax, 

mohol by z neho byť potom nádejný chemik. 

Viktória (U5): Veľmi často určite nie, tak raz do mesiaca by to nezaškodilo. 

 

Kategória dvojkárov 

1.   Bolo pre Teba vykonávanie činností počas bádania zaujímavé? Ak áno, v čom? 

Patrícia (U1): Áno, naučila som sa veľa nových vecí, ktoré využijem aj na strednej škole. 

Dávid (U2): Áno bolo, pretože som sa dozvedel mnoho nových a zaujímavých informácií. 

Daný pokus som si nemusel predstavovať a vysvetľovať z poznámok zo zošita, ale mal som 

šancu vidieť ho na vlastné oči. Bolo to aj omnoho zaujímavejšie ako bežné učenie a zanechalo 

to vo mne dobrý pocit, že som mohol byť pri bádateľskej aktivite nápomocný.  

Miška (U3): Áno, bolo zaujímavé, lebo som si zopakovala, čo som v lete zabudla. 

Daniel (U4): Určite áno. Naučili sme sa napríklad, ako spolu reagujú rôzne látky. Spoznali 

sme látky, ktoré používame v živote. 

Filip (U4): No jasné, že to bolo zaujímavé, zistili sme nové veci, ako spolu reagujú rôzne látky 

a aj ma to viac bavilo. 

Dušan (U5): Celkom áno, ale väčšinu som už vedel z minulého roka, ale ako opakovanie to 

bolo aj v niečom dobré. 
 

2.   Bolo pre Teba vykonávanie činností počas bádania prospešné? Ak áno, v čom? 

Patrícia (U1): Teória ma veľmi nebavila, ale pokusmi som sa naučila veľa nových vecí a 

zapamätala som si ich. 

Dávid (U2): Áno bolo, zvýšil sa môj záujem o chémiu. Lepšie si viem naplánovať prácu a viem 

si lepšie všímať rôzne veci v bežnom živote. 

Miška (U3): Áno, bolo, lebo som sa začala viac zaujímať o chémiu. 

Daniel (U4): Naučili sme sa nové “veci“ a spoznali sme nové látky. 

Filip (U4): Prospešné to bolo hlavne v tom, že sa zlepšila tímová práca, viac nás to bavilo a 

dalo nám to viac do života ako tá teória. 

Dušan (U5): Áno, zopakoval som si učivo z minulého roka, ale niektoré veci som nevedel, tak 

niečo nové som sa aj naučil. 

 



 
 

3.   Vyhovovala Ti skupinová spolupráca pri bádaní? Ak áno, v čom? 

Patrícia (U1): Spolupráca mi vyhovovala, pretože sme si vysvetlili veci, ktorým sme 

nerozumeli. 

Dávid (U2): Áno, pretože ako sa hovorí Viac hláv, viac rozumu. Pri skupinovej práci sa mi 

páčilo, že každému niečo napadlo, čím prispel k riešeniu problému. Páčilo sa mi aj to, že ak v 

skupine niekto niečomu neporozumel, ostatní členovia skupiny mu to s ochotou vysvetlili.  

Miška (U3): Áno, vyhovovala, lebo som sa mala s kým poradiť. 

Daniel (U4): Pokiaľ som zle vedel napríklad nejakú “vec“, tak mi to môj spolužiak objasnil, 

zlepšoval sa nám kolektív. Mnohé veci sme sa naučili od našich spolužiakov. 

Filip (U4): Áno, aj keď sa niečo pokazilo, mohli sme to hodiť na druhého, no zlepšili sa vzťahy 

v kolektíve a bolo to viac zaujímavé. 

Dušan (U5): Áno, pomohli sme si, ak sme niečo nevedeli. Ale nevadilo by mi, aj keby sme to 

robili sami. 
 

4.   Uvítal/a by si častejšie bádanie v predmete chémia? Ak áno, prečo? 

Patrícia (U1): Uvítala by som, pretože sme získali veľa nových poznatkov a práca v skupinách 

sa nám veľmi páčila. 

Dávid (U2): Určite áno, pretože každý pokus je niečím svojský a zaujímavý, takže sa vždy 

dozviem niečo nové, a to preto, že s chémiou sa v našich životoch stretávame každodenne, aj 

keď si to vlastne vôbec neuvedomujeme. 

Miška (U3): Áno, pretože som mala dobrú skupinu a bavilo ma to. 

Daniel (U4): Určite áno, pretože všetkých žiakov to bavilo vrátane mňa. 

Filip (U4): Na málo predmetoch robíme takto prakticky pokusy, viac ma to aj baví a určite by 

som to uvítal. 

Dušan (U5): Áno, bolo to také ako oddych a nebolo to známkované. 

 

Kategória trojkárov 

1.   Bolo pre Teba vykonávanie činností počas bádania zaujímavé? Ak áno, v čom? 

Marek (U1): Páčili sa mi pokusy, ktoré sme robili na hodine chémie. Páčilo sa mi ešte, že mi 

spolužiaci pri tom pomáhali.  

Filip (U2): Áno, bolo, pretože podľa mňa je vždy lepšie vidieť “učivo“ vlastnými očami ako iba 

z učebnice. 

Enrikó (U3): Zistil som a dozvedel som sa niečo, čo som predtým nevedel a mohol som sa s 

tým podeliť s ostatnými a mohli sme riešiť úlohy v skupine. 

Peter (U5): Áno. Dozvedel som sa nové veci, ktoré som predtým nevedel. 
 

2.   Bolo pre Teba vykonávanie činností počas bádania prospešné? Ak áno, v čom? 

Marek (U1): Takéto hodiny chémie sa mi začali páčiť. 

Filip (U2): Áno, bolo, zvýšil sa môj záujem o chémiu. Lepšie si viem naplánovať prácu a viem 

si lepšie všímať rôzne veci v bežnom živote. 

Enrikó (U3): Zvýšil sa môj záujem o chémiu, viacej ma to baví ako predtým.  

Peter (U5): Áno. Naučil som sa nové veci a lepšie sa mi učí, lebo si to viem spojiť s tým, čo 

sme robili a nemusím to hľadať napr. na internete. 

 

 



 
 

3.   Vyhovovala Ti skupinová spolupráca pri bádaní? Ak áno, v čom? 

Marek (U1): Mne spolupráca vyhovovala, pretože keď som niečo nevedel, tak mi s tým 

pomohli.  

Filip (U2): Áno, vyhovovala mi napríklad v tom, že sme spolu riešili rôzne problémy a úlohy a 

keď som niečomu nerozumel, ostatní mi to s ochotou vysvetlili. 

Enrikó (U3): No, spoločne sme diskutovali o postupoch a riešili sme problémy aj úlohy medzi 

sebou. Keď som niečo nevedel, tak som sa spýtal ostatných.  

Peter (U5): Áno. Keď som niečo nevedel, tak sme si navzájom pomohli, upevňovali sme 

kolektív. 
 

4.   Uvítal/a by si častejšie bádanie v predmete chémia? Ak áno, prečo? 

Marek (U1): Uvítala by som, pretože sme získali veľa nových poznatkov a práca v skupinách 

sa nám veľmi páčila. 

Filip (U2): Áno, uvítal, pretože takéto učenie je to oveľa lepšie a efektívnejšie. 

Enrikó (U3): Áno,  je to lepšie ako učenie a je to väčšia sranda. 

Peter (U5): Áno, lebo je to zaujímavé a je to zábava. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

PRÍLOHA 9 Výsledky monitorovania procesu učenia žiakov ZŠ prostredníctvom 

sebahodnotiacej karty a karty mapujúcej vlastný proces učenia 
 

Výsledky z vyhodnotenia sebahodnotiacej karty žiaka po BA Exotermické a endotermické 

reakcie 

 
 

Výsledky z vyhodnotenia sebahodnotiacej karty žiaka po BA Vplyv veľkosti povrchu tuhého 

reaktantu na rýchlosť chemických reakcií 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Počet žiakov: 143  

Kategórie žiakov: 69 jednotkárov, 39 dvojkárov, 35 trojkárov/štvorkárov 

Hodnotiace kritérium  

 

áno čiastočne nie 

známka známka známka 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Viem vysvetliť 

rozdiel medzi exotermickými a endotermickými reakciami. 

64 38 27 5 1 5 0 0 3 

Viem vymenovať  

príklady exotermických reakcií. 

61 30 24 8 8 10 0 1 3 

Viem vymenovať 

príklady endotermických reakcií. 

57 30 25 10 6 10 2 3 0 

Viem prakticky overiť 

tepelné zmeny pri chemických reakciách. 

59 35 22 6 3 10 4 1 3 

Počet žiakov: 143 

Kategórie žiakov: 89 jednotkárov, 39 dvojkárov, 35 trojkárov/štvorkárov 

Hodnotiace kritérium áno čiastočne nie 

známka známka známka 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Viem vysvetliť, 

aký vplyv má zväčšenie povrchu tuhého reaktantu na rýchlosť 

chemických reakcií. 

64 27 24 5 10 9 0 2 2 

Poznám 

príklady reakcií v bežnom živote, ktorých rýchlosť je 

ovplyvňovaná veľkosťou povrchu tuhého reaktantu. 

58 25 22 11 12 12 0 2 1 

Poznám 

spôsob, ktorým môžeme zväčšiť povrch tuhého reaktantu. 

66 28 27 2 9 6 1 2 2 

Viem prakticky overiť 

 vplyv zväčšenia povrchu tuhého reaktantu na rýchlosť 

chemických reakcií. 

64 29 28 5 9 6 0 1 1 



 
 

Výsledky z vyhodnotenia karty mapujúcej proces učenia žiaka po BA Vplyv množstva 

reagujúcich častíc na rýchlosť chemických reakcií 

 



 
 

PRÍLOHA 10  Test s kľúčom správnych odpovedí pre GYM 
 

POSTTEST 

 

1. Chemické reakcie, pri ktorých sa uvoľňuje teplo, sa nazývajú .................................. .  

 

2. V zápise chemickej reakcie autoprotolýzy vody chýba jeden z reaktantov. Doplňte jeho 

vzorec. 

 

H2O +             → H3O+ + OH− 

 

 

3. Zahriatím reakčnej nádoby z 30°C na 50°C rýchlosť chemickej reakcie v danej reakčnej 

nádobe: 
 

A) vzrastie, 

B) poklesne, 

C) nezmení, 

D) zmení na nulovú. 

 

4. Jednotkou molovej väzbovej energie je: 
 

A) kJ, 

B) kJ.mol, 

C) kJ.mol-1, 

D) kJ/mol-1. 

 

5. Určte, ktorá z reakcií je exotermická na základe zápisu termochemických rovníc.  
 

A) 1/2 N2(g) + 3/2 H2(g) ----------------> NH3(g) + 51,75 kJ 

B) 1/2 N2(g) + 3/2 H2(g) ----------------> NH3(g);     ΔH = 51,75 kJ·mol-1 

C) 1/2 N2(g) + 3/2 H2(g) ----------------> NH3(g) - 51,75 kJ 

D) 1/2 N2(g) + 3/2 H2(g) + 51,75 kJ  ----------------> NH3(g) 

 

6. Ktorý z uvedených roztokov má pH vyššie ako 7? Je to: 
 

A) roztok amoniaku, 

B) roztok kyseliny sírovej, 

C) roztok citrónovej šťavy, 

D) roztok octu. 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

7. V každodennom živote prebiehajú okolo nás chemické deje, v priebehu ktorých sa 

energia uvoľňuje alebo spotrebuje. Z uvedených dejov označte ten, pri ktorom je 

celková zmena vnútornej energie reakčnej sústavy kladná. Je to: 
 

A) dýchanie, 

B) fotosyntéza, 

C) horenie, 

D) hnitie dreva. 

 

8. V uzavretej nádobe prebieha endotermická reakcia rozkladu uhličitanu horečnatého, 

kde po určitom čase nastáva ustálenie chemickej rovnováhy. Reakcia prebieha podľa 

rovnice: 

MgCO3 (s) ----------------> MgO (s)  +  CO2 (g) 
       

             Zvýšenie výťažku produktu MgO možno dosiahnuť: 

A) pridávaním CO2 do nádoby, 

B) rozdrvením reaktantu MgCO3, 

C) pridávaním ďalšieho MgCO3, 

D) znížením teploty v reakčnej nádobe. 

 

9. V schéme chemickej reakcie chýbajú stechiometrické koeficienty x, y, z, w. Určte ich 

hodnotu a zapíšte hodnotu súčtu x + y + z + w .   

   

x K2Cr2O7 + 6 KI + y HCl ---------> z CrCl3 + w I2 + 8 KCl + 7 H2O 

 

x + y + z + w = ................ 

 

10. Vypočítajte hodnotu rovnovážnej konštanty v chemickej reakcii A + B → 2C, keď poznáte 

vzťah medzi hodnotami rovnovážnych koncentrácií všetkých látok v chemickej reakcii.  

Pre uvedené koncentrácie platí vzťah:   2[A]= [B]=4[C]; 

[A]= rovnovážna koncentrácia látky A 

[B]= rovnovážna koncentrácia látky B 

[C]= rovnovážna koncentrácia látky C 

Výsledok zapíšte vo forme desatinného čísla bez zaokrúhľovania. 
 

Hodnota rovnovážnej konštanty danej chemickej reakcie K = ............. . 

 

11. V ľudskom žalúdku sa okrem tráviacich enzýmov nachádza aj kyselina chlorovodíková 

s koncentráciou približne 0,01 mol·dm–3, ktorá je nevyhnutná na trávenie prijatej 

potravy. Nadmerná tvorba žalúdočnej kyseliny však môže spôsobovať problémy, ktoré 

zvyčajne pociťujeme ako pálenie alebo tlak v samotnom žalúdku a hrudníku. Tento pocit 

označujeme ako pálenie záhy. Na zmiernenie pálenia záhy zvyčajne používame 

antacidá. Z chemického hľadiska antacidá obsahujú zlúčeniny zásaditej povahy, napr. 

hydroxid horečnatý, hydroxid hlinitý, hydrogenuhličitan sodný a pod. 



 
 

Rozhodnite, ktorý z grafov (pH 0 - 14) opisuje proces pôsobenia antacida v žalúdku. 

A)                                                                     B) 

 
C)                                                                           D) 

              
 
 

12. Železný klinec ponoríme do roztoku AuCl3. Čo budeme pozorovať? 
 

A) Železný klinec sa v roztoku začne rozpúšťať. 

B) Z roztoku bude unikať chlór vo forme bubliniek. 

C) Na dne nádoby vznikne čierna zrazenina FeAuCl5. 

D) Na povrchu klinca sa vylúči zlato. 
 

 

13. Vyberte, v ktorom z uvedených rovnovážnych stavov chemických reakcií sa zmenšením 

objemu reakčného systému posunie rovnováha smerom k reaktantom. 
 

A) H2(g) + Cl2 (g) ↔ 2 HCl (g) 

B) CO (g) + H2O (g) ↔ CO2 (g) + H2 (g) 

C) NH4Cl (g) ↔ NH3 (g) + HCl (g) 

D) 2 HI(g) ↔ H2 (g) + I2 (g) 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

14. Realizáciou 4 chemických pokusov sme získali nasledujúce výsledky: 

1. Do roztoku dusičnanu strieborného sme vhodili granulku zinku, medi a železný 

klinec. Na povrchu všetkých kovov sa vytvorili biele kryštáliky striebra. 

2. Do zriedenej kyseliny chlorovodíkovej sme vhodili granulku zinku, medi, striebra 

a železný klinec, pričom iba granulka zinku a železný klinec reagovali za 

uvoľňovania bubliniek vodíka. 

3. Do roztoku síranu meďnatého sme vhodili granulku zinku, striebra a železný 

klinec, pričom na povrchu granulky zinku a železného klinca sme pozorovali 

vznik tmavočerveného povlaku medi. 

4. Do roztoku síranu železnatého sme vhodili granulku zinku, pričom zinok sa 

v roztoku rozpustil. 
 

V ktorej z možností je správne určené poradie vybraných kovov v elektrochemickom 

rade napätia kovov (Beketov rad)? Sú to: 
 

A) Ag, Fe, Cu, Zn, 

B) Fe, Cu, Zn, Ag, 

C) Zn, Ag, Fe, Cu, 

D) Zn, Fe, Cu, Ag. 

 

15. Z daných látok vyberte látku, ktorú nemožno v chemickej reakcii použiť ako 

redukovadlo. 
 

A) H2S 

B) HNO2 

C) HCl 

D) HClO4 

 

 

                                                                                                                         KONIEC TESTU! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Kľúč správnych odpovedí k úlohám v teste pre GYM 

Úloha Riešenie 

1 exotermické 

2 H2O 

3 A 

4 C 

5 A 

6 A 

7 B 

8 C 

9 20 

10 0,125 

11 C 

12 D 

13 C 

14 D 

15 D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

PRÍLOHA 11  Škálový dotazník vlastnej konštrukcie na zisťovanie postojov žiakov GYM k 

predmetu chémia 
Dotazník pre žiakov gymnázií 

 

Milý/á žiak/ka, 

v tomto dotazníku sa nachádzajú položky (tvrdenia), ktoré sa týkajú predmetu chémia. Tvoje 

odpovede by mali vyjadrovať Tvoje vlastné postoje k predmetu chémia. Prosíme ťa, aby si si 

každú položku (tvrdenie) pozorne prečítal/a a čo najlepšie na ňu odpovedal/a. 

Ak niečomu nebudeš rozumieť, alebo si nebudeš istý/á, ako odpovedať, môžeš sa prihlásiť a 

požiadať o pomoc učiteľa. 

Prosíme Ťa, aby si sa vyjadril ku všetkým položkám.  
 

O Tebe 

Som ❑  alebo    ❑      Škola ............................................................................................. 

Meno a priezvisko, trieda ............................................................................................................... 

Moja známka z chémie na polročnom vysvedčení 1. ročníka:  1    2    3    4    5   

Vyjadri, do akej miery súhlasíš s nasledujúcimi výrokmi o predmete chémia. V každom riadku 

zaškrtni jednu odpoveď.  

1 2 3 4 5 

úplne 

nesúhlasím 
nesúhlasím 

nemám 

vyhradený 

názor 

súhlasím 

úplne 

súhlasím 

  

Predmet chémia ... 1 2 3 4 5 

1. Predmet chémia je náročný.      

2. Predmet chémia je zaujímavý.      

3. Predmet chémia je pre mňa celkom 

jednoduchý. 

     

4. Predmet chémia mi ukázal nové a zaujímavé 

zamestnania. 

     

5. Predmet chémia mám radšej ako väčšinu 

ostatných predmetov. 

     

6. Myslím si, že by sa všetci žiaci mali učiť v škole 

predmet chémia. 

     

7. To, čo sa naučím v škole v predmete chémia, mi 

pomôže v každodennom živote. 

     

8. Myslím si, že predmet chémia, ktorý sa učím 

v škole, mi pomôže nájsť si lepšie zamestnanie. 

     

9. Vďaka predmetu chémia som kritickejší 

a skeptickejší. 

     

10. Vďaka predmetu chémia ma viac zaujímajú veci, 

ktoré si zatiaľ nedokážeme vysvetliť. 

     



 
 

11. Vďaka predmetu chémia mám viac rád prírodu.      

12. Predmet chémia mi ukázal, ako dôležitá je veda 

pre náš spôsob života. 

     

13. Predmet chémia ma naučil, ako sa mám lepšie 

starať o svoje zdravie. 

     

14. Chcel by som sa stať vedcom.      

15. Chcel by som mať v škole čo najviac 

prírodovedných predmetov. 

     

16. Chcel by som pracovať v oblasti technológií.      

 

Ďakujeme za vyplnenie dotazníka! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

PRÍLOHA 12  Výsledky monitorovania procesu učenia žiakov GYM prostredníctvom 

sebahodnotiacej karty, karty mapujúcej proces učenia a lístka pri odchode  

Výsledky z vyhodnotenia karty mapujúcej proces učenia žiaka po BA Faktory ovplyvňujúce 

rýchlosť chemických reakcií 

 

 

 

 

 

 



 
 

Výsledky z vyhodnotenia karty mapujúcej proces učenia žiaka po BA Faktory ovplyvňujúce 

rýchlosť chemických reakcií 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Výsledky vyhodnotenia lístka pri odchode po BA Vplyv teploty na chemickú rovnováhu 

Počet žiakov: 31 

Napíšte na základe výučby: Odpovede Počet 

žiakov 

Dnes som sa naučil/a ... . Čo je komplex (komplexná zlúčenina) 9 

Čo je ligand, centrálny atóm, koordinačné číslo 8 

Čo je rovnováha v chem. reakcii 7 

Ako môžeme ovplyvniť rovnováhu medzi roztokom 

a pevnou látkou 

3 

Spoznal som komplexy kobaltu 2 

Spoznal som názvoslovie komplexných zlúčenín 2 

Najviac ma zaujalo ... . Pokus s dusičnanom meďnatým 12 

Praktická časť 7 

Farebné zmeny pri vzniku komplexov kobaltu vo videu 6 

Názvoslovie komplexov 2 

Všetko bolo zaujímavé 4 

Otázku, ktorú stále mám ... . Chcel by som spoznať/vidieť ešte iné reakcie ... 7 

Všetky komplexy sú farebné? 3 

Chcel by som vedieť viac o komplexoch 3 

Len dusičnan meďnatý sa tak správa? 3 

Chcel by som vyskúšať ďalšie pokusy s dusičnanom 

meďnatým alebo s inými látkami 

3 

Nemám žiadnu otázku 9 

Bez odpovede 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Výsledky vyhodnotenia sebahodnotiacej karty žiaka po BA Ako oxid uhličitý ovplyvňuje pH 

roztokov 

Počet žiakov: 31 

Vyznačte krížikom, do akej miery súhlasíte s uvedeným 

výrokom. 

 

bez pomoci 

  

s pomocou 

 

s výdatnou 

pomocou 

Poznám rôzne zdroje oxidu uhličitého. 23 8 0 

Poznám spôsob, ako pripraviť oxid uhličitý.  20 10 1 

Poznám sfarbenie univerzálneho indikátora v závislosti od pH 

roztoku. 
25 6 0 

Viem vysvetliť, prečo CO2 vytvára kyslý roztok.   22 7 2 

Viem vysvetliť, čo je neutralizácia. 27 4 0 

Poznám príčiny zvýšenej koncentrácie oxidu uhličitého 

v atmosfére. 
23 7 1 

Poznám dôsledky zvýšenej koncentrácie oxidu uhličitého 

v atmosfére. 
23 6 2 

Viem vysvetliť, prečo dochádza k okysľovaniu oceánov. 22 8 1 

Poznám dôsledky okysľovania oceánov. 25 4 2 

 


