
Okruhy otázok ku klasifikovanému zápočtu  z predmetu Technická chémia, pre 

1.roč. Bc na SjF, v akademickom roku 2017/2018 
 

Základné zákony a pojmy chémie 

Základné formy hmoty a ich charakteristika, klasifikácia látok podľa pôvodu, skupenstva 

a zloženia, empirické zákony chémie (zákon stálych zlučovacích pomerov, zákon násobných 

zlučovacích pomerov, zákon stálych objemových pomerov), látkové množstvo, atómová, 

molekulová a mólová hmotnosť, protónové, nukleónové číslo atómov, pojem nuklid, izotop, 

prvok, zlúčenina, sústavy látok, základné spôsoby oddeľovania zložiek látkových sústav 

(filtrácia, destilácia, sublimácia, sedimentácia, extrakcia, flotácia, plavenie) 

Skupenské stavy látok 

Skupenské premeny, fázový diagram jednozložkovej sústavy, Gibbsov zákon fáz, zákony 

ideálneho plynu, Avogadrov zákon, stavová rovnica ideálneho a reálneho plynu, Daltonov 

a Amagátov zákon, definícia roztokov, teplota varu, rozpustnstnosť látky, difúzia, spôsoby 

vyjadrovania zloženia roztokov, tuhé skupenstvo, kryštalografické sústavy (morfologická 

kryštalografia), typy translačných mriežok (štruktúrna kryštalografia), pojem  izomorfie, 

polymorfie, alotropie 

Stavba atómu 

Atómové jadro, protónové, nukleónové číslo, izotop, nuklid, elektrónový obal atómu, 

atómový orbitál, elektrónová hustota, definícia hlavného, vedľajšieho, magnetického 

a spinového kvantového čísla, výstavbový princíp, Hundovo pravidlo, Pauliho vylučovací 

princíp, určenie elektrónovej konfigurácie atómu mocninovým zápisom a rámčekovým 

diagramom, prirodzená a umelá rádioaktivita ( transmutácia, štiepenie) 

Systematika anorganickej chémie 

Periodická sústava prvkov (PSP), periodický zákon, periodicita a základne diferencie prvkov 

v PSP (kovy, polokovy, nekovy, smer rastu elektronegativity, atómových polomerov, 

diagonálna podobnosť, rozdelenie podľa obsadených valenčných orbitálov- s, p, d, f prvky...) 

Chemická väzba 

Klasifikácia jednotlivých typov chemických väzieb, väzby bez väzbových elektrónov - iónová 

väzba, vodíková väzba, van der Waalsove sily, väzby s väzbovými elektrónmi - kovalentná 

vázba, ( , π, δ), polarita, väzbovosť, dĺžka a sila kovalentnej väzby, energia väzby, kovová 

väzba 

Chemické reakcie 

Rozdelenie chemických reakcií podľa skupenstva, charakteru zmien a mechanizmu, typy 

protolytických reakcií - disociácia kyselín a zásad, autorpotolýza, neutralizácia, iónový súčin 

vody, definícia pH, pOH, výpočet pH a pOH roztoku, oxidačno redukčné reakcie, vylučovacie 

reakcie, komplexotvorné reakcie 

Reakčná kinetika a termochémia 

Rýchlosť chemickej reakcie, Guldberg- Waageho zákon účinku aktívnych hmôt, rýchlostná 

konštanta, poriadok reakcie, faktory ovplyvňujúce rýchlosť chemickej reakcie, Van't 

Hoffovho pravidlo, Arhéniova rovnica, aktivačná energia, rozdelenie katalyzátorov, 

rovnovážne konštanty ( Ka, Kp, Kx, Kn, Kc) a ich  jednotky,  

exotermické a endotermické reakcie, teplo, práca, vnútorná energia, entalpia, prvý a druhý 

termochemický zákon, reakčné teplá, výpočet štandardného reakčného tepla reakcie zo 

zlučovacích a spaľovacích tepiel  

Základy elektrochémie 

Elektrolyty, elektrolytická disociácia, disociačný stupeň, galvanický článok, princíp 

elektrolýzera, Daniellov článok, Faradayove zákony, výpočet podmienok elektrolýzy pre 

udané elektrolyty. 


