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Dílčí výstupy 

 
                      

Učivo 
rozšiřující učivo 
[ru] 

Časové rozvržení 
 
Průřezové     
téma / okruh 

 
Odkazy 

Opakování 8.ročníku září  

  OSV/A (INT) OVO: 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,
10,11,12 
1p, 2p, 3p, 4p, 
5p, 6p, 7p, 8p,9p 
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Redoxní reakce říjen  

- dokáže do chemické 
rovnice doplnit 
oxidační čísla 
jednotlivých prvků a 
rozhodne, zda se 
jedná o redoxní reakci 

- vysvětlí průběh 
redoxní reakce, 
zapíše polorovnice 
pro oxidaci a redukci, 
dokáže určit oxidační 
a redukční činidlo 

- vysvětlí podstatu 
některých redoxních 
reakcí využívaných 
v praxi (elektrolýza, 
galvanické 
pokovování) 

- popíše galvanický 
článek, suchý článek 
a akumulátor 

Co je redoxní 
reakce 
 
Významné redoxní 
reakce 
 
 

EV/C (INT) 
 

EV/D (INT) 

OVO: 
9,10, 7p 
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Úvod do organické chemie Listopad  

- vysvětlí chemické 
složení organický 
sloučenin, popíše 
jejich typické 
vlastnosti a porovná 
s anorganickými 
sloučeninami 

- rozlišuje uhlovodíky a 
deriváty uhlovodíků 

- rozdělí organické 
sloučeniny na 
nasycené, 
nenasycené a 
aromatické na 
základě vazeb mezi 
atomy uhlíku 

- pozná řetězec 
uzavřený, otevřeny, 
přímý a rozvětvený 

- dokáže zapsat 
organickou 
sloučeninu 
strukturním, 
racionálním a 
sumárním vzorcem 

Co jsou organické 
sloučeniny 
 
Molekuly 
organických 
sloučenin 
 
Typy vzorců 
v organické chemii 
 
 
 
 
 

EV/B/INT/ OVO: 
13, 14,15, 16 
10p,11p,12p 
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Uhlovodíky Prosinec/ leden 

 
 

- charakterizuje 
uhlovodíky z hlediska 
vazeb a řetězců, 
roztřídí je na 
(cyklo)alkany, 
(cyklo)alkeny, 
(cyklo)alkyny a areny 

- dokáže zapsat 
jednoduché 
uhlovodíky pomocí 
chemických vzorců 

- vyjmenuje několik 
prvních členů 
homologické řady 
alkanů, alkenů, alkynů 

- popíše fyzikální a 
chemické vlastnosti 
jednotlivých skupin 
uhlovodíků a srovná 
je 

- dokáže popsat vnitřní 
strukturu arenů 

- charakterizuje 
vybrané uhlovodíky, 
jejich výskyt, 
vlastnosti a využití 

Rozdělení 
uhlovodíků 
 
Deriváty 
uhlovodíků 
 
 
 
Příklady 
uhlovodíků z praxe 

EV/B (int) OVO: 
13, 14,15, 16 
10p,11p,12p 
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Deriváty uhlovodíků Únor/březen  

- vysvětlí vznik derivátů 
uhlovodíků a rozdělí 
je do skupin podle 
charakteristické 
skupiny 

- umí vytvořit názvy a 
chemické vzorce 
jednotlivých 
halogenderivátů, 
nitroderivátů, 
aminderivátů a 
kyslíkatých derivátů  

- charakterizuje 
vybrané deriváty jejich 
vlastnosti a využití, 
dokáže posoudit jejich 
škodlivost pro lidský 
organizmus 

Co jsou deriváty 
uhlovodíků 
 
Halogenderiváty 
uhlovodíků 
 
Dusíkaté deriváty 
 
Kyslíkaté deriváty 

VMS/A (INT) OVO: 
13, 14,15, 16 
10p,11p,12p 
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Zdroje organických sloučenin duben  

- dokáže fosilní a 
současné zdroje 
organických sloučenin 

- umí popsat složení, 
vlastnosti a využití 
zemního plynu, 
vysvětlí zpracování 
ropy, popíše její 
vlastnosti a využití  

  OVO: 
17,13p 
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Přírodní látky duben  

- charakterizuje přírodní 
látky a dokáže je 
rozdělit podle 
chemického složení a 
funkcí 

- popíše chemické 
složení lidského těla 

- charakterizuje 
sacharidy a rozdělí je 
podle počtu 
monosacharidových 
jednotek, vysvětlí 
význam sacharidů pro 
živé organizmy, 
popíše vybrané 
sacharidy, jejich 
výskyt, vlastnosti a 
využití 

- charakterizuje lipidy, 
jejich chemické 
složení, roztřídí je 
podle původu a 
vlastností, vysvětlí 
význam a funkce 
lipidů, popíše vybrané 
lipidy, jejich vlastnosti 
a využití 

- charakterizuje 
bílkoviny, jejich 
vlastnosti, chemické 
složení a výskyt, 
popíše vybrané 
bílkoviny 

- dokáže popsat složení 
a funkce nukleových 
kyselin 

- umí rozdělit vitamíny 
podle rozpustnosti, 
jmenuje jejich zdroje, 
vysvětlí funkce 
hormonů a enzymů, 
vybrané 
charakterizuje 

Co jsou přírodní 
látky 
 
Chemické složení 
lidského těla 
 
Sacharidy 
 
Lipidy 
 
Bílkoviny 
(proteiny) 
 
Nukleové kyseliny 
 
Biokatalyzátory 
 

EV/C,D (INT) OVO: 
16, 12p 
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Chemie kolem nás Květen/ červen  

- vysvětlí, jakou roli 
hraje chemie ve 
výživě člověka, 
charakterizuje zásady 
zdravého spravování 

- dokáže vysvětlit, co 
jsou léčiva, a popíše 
hlavní skupiny léčiv a 
jejich účinky 

- dokáže jmenovat 
přípravky osobní 
hygieny a popsat, jak 
má vypadat hygiena 
člověka 

- jmenuje prostředky 
používané pro 
udržení čistoty 
v domácnosti a 
popíše složení 
některých z nich 

- dokáže vysvětlit 
principy používané při 
konzervaci, jmenuje 
příklady látek pro 
zahušťování, barvení 
a dochucování 
potravin 

- vysvětlí proces 
kvašení a podstatu 
výroby alkoholických 
a mléčných 
zakysaných produktů 

- jmenuje chemické 
přípravky, které se 
používají 
v zemědělství, popíše 
jejich vliv na 
organizmy, definuje 
ekologické 
zemědělství 

- dokáže popsat 
vlastnosti a využití 
některých plastů a 
syntetických vláken 
 

Chemie a výživa 
člověka 
 
Chemické výrobky 
v každodenním 
životě 
 
Když chemie škodí 

VMS/A(INT) 
 
 

MkV/B,E (INT) 
 
 

EV/C (PRO-
„Chemie a 
ekologie“) 
 

OVO: 
16,17, 18 19, 
12p, 13 p,14p 
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- umí jmenovat látky 

škodlivé pro lidský 
organizmus, 
charakterizuje 
vybrané druhy drog 
z hlediska účinků na 
organizmus 

- dokáže posoudit vliv 
chemie na životní 
prostředí, 
charakterizuje látky, 
které způsobují 
znečistění vod, půdy 
a vzduchu 

- umí vysvětlit, jak lze 
životní prostředí 
chránit 

 
 

 VMS/A(INT) 
 
 

MkV/B,E (INT) 
 
 

EV/C (PRO-
„Chemie a 
ekologie“) 
 
 

OVO: 
 
16,17, 18 19, 
12p, 13 p,14p 
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Opakování červen  

  Opakování učiva 
9. ročníku 
 
Laboratorní práce 

  

 


