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SLOVO PRO UČITELE
Učebnice společně s pracovními sešity jsou koncipovány tak, aby vedle získávání poznatků a
dovedností v oblasti přírodovědného vzdělávání bylo možno bezproblémově vytvořit takovou
strategii výuky, která bude zároveň přispívat k rozvíjení:
Kompetence k učení
-

cíleně pozorovat vlastnosti látek a jejich přeměny a vyvozovat odpovídající závěry pro
výuku ve škole, ale zejména pro běžný život

-

užívat správné termíny a symboly při ústních i písemných sděleních

-

uvědomělé plánovat, organizovat a vyhodnocovat vlastních učební činnost

-

posuzovat věrohodnost informací a zpracovávat je z hlediska důležitosti a objektivity a
využívat je k dalšímu učení chemie

-

poznávat souvislosti zkoumání v chemii a v ostatních přírodních, popř. dalších vědách

-

získávat představy o využívání školních znalostí v praxi

-

využívat chyby jako prostředku pozitivní motivace pro další učení a pro vytváření
kladného postoje k chemii i k dalším přírodovědným disciplínám

Kompetence k řešení problémů
-

rozpoznat, pochopit a formulovat problém

-

vyhledávat potřebné informace, třídit je a posuzovat jejich věrohodnost, porovnávat různé
názory na řešení problémů

-

promýšlet problémy, hledat různé varianty řešení a provádět uvážlivá rozhodnutí při
výběru způsobu řešení

-

rozlišovat odborné názory a různá mediální sdělení

-

posuzovat řešení problémů z hlediska správnosti, jednoznačnosti a porovnávat efektivitu
různých řešení

-

řešit problémy související s užíváním chemikálií v běžném životě

-

předcházet možným problémům ve škole i v běžném životě na základě poznatků a
dovedností ze školní výuky (např. předcházení požárům)

Kompetence komunikativní
-

vyjadřovat se stručně, přesně a logicky, užívat kultivovaný písemný i ústní projev při
prezentaci svých pozorování a výsledků své učební činnosti

-

využívat různá informační a komunikační media pro učební činnost i praktický život

-

obhajovat (písemně i ústně) své názory na řešení problémů související s vlastnostmi látek
a jejich přeměn a také s uplatňováním zásad bezpečnosti práce

Kompetence sociální a personální
-

kooperovat a spolupracovat v týmu při řešení problémů i při posuzování situací z běžného
života

-

plynule a kultivovaně vystupovat při obhajobě vlastních názorů

-

porozumět myšlenkám druhých, respektovat je a adekvátně na ně reagovat

-

přijímat kritiku své činnosti, poučit se z ní a vyvodit si z ní závěry pro svou další činnost
ve výuce i v běžném životě

-

odhadovat důsledky svého jednání a chování v různých situacích při školní výuce i
v běžném životě

Kompetence občanské
-

respektovat možnosti rozvoje a zneužití chemie a přijmout občanskou spoluodpovědnost
k udržitelnému rozvoji

-

respektovat zásady chování občanů při úniku nebezpečných látek

Kompetence pracovní
-

plánovat činnosti při pozorování a při experimentech a zpracovávat a vyhodnocovat
získaná data

-

dodržovat zásady bezpečné práce s chemikáliemi v učebně chemie i v běžném životě

-

orientovat se v základních aktivitách k uskutečnění podnikatelského záměru

Výukou chemie podle této učebnice je možno také přispět k dílčí realizaci průřezových témat,
zvláště Environmentální výchovy, Mediální výchovy a Osobnostní a sociální výchovy.
Příklady konkretizace jsou v následujících tabulkách.

Environmentální výchova v chemii
Rozpracované očekávané výstupy

Učivo

Tematický okruh
průřezového tématu

VODA A VZDUCH

-

zhodnotí význam vody pro život na Zemi
zjistí a uvede příklady znečišťování vody a
vzduchu v přírodě i v domácnosti

-

-

navrhne, jak lze v nejbližším okolí omezovat

voda - pitná, užitková,
odpadní

-

čistota vody

Základní
podmínky života

-

čistota ovzduší

Lidské aktivity a
problémy ŽP

-

znečišťování vody a vzduchu

-

-

popíše, co je teplotní inverze

Vztah člověka k
prostředí

vysvětlí pojem smog a uvede příklady zdrojů
informací o čistotě ovzduší
CHEMICKÉ PRVKY A PERIODICKÁ SOUSTAVA CHEMICKÝCH PRVKŮ

-

zhodnotí vliv činnosti člověka na změny obsahu -

ozonová vrstva

-

kyslíku a ozonu v plynném obalu Země

Lidské aktivity a
problémy ŽP

OXIDY

-

popíše vlastnosti a použití vybraných oxidů a

-

skleníkový efekt

-

posoudí vliv těchto látek na životní prostředí

Lidské aktivity a
problémy ŽP

HOSPODÁŘSKY VÝZNAMNÉ LÁTKY

-

uvede význam průmyslových hnojiv a posoudí

-

jejich vliv na životní prostředí

průmyslová hnojiva (N, P, K, -

Lidské aktivity a

stopové prvky)

problémy ŽP

ENERGIE A CHEMICKÁ REAKCE

-

uvede příklady fosilních a průmyslově

-

vyráběných paliv, popíše jejich vlastnosti a
zhodnotí jejich využívání

-

zdroje energie

-

posoudí vliv spalování různých paliv (včetně
motorových paliv) na životní prostředí
rozliší obnovitelné a neobnovitelné zdroje
energie

obnovitelné a neobnovitelné
fosilní paliva (uhlí, ropa,
zemní plyn)

-

průmyslově vyráběná paliva

-

Lidské aktivity a
problémy ŽP

UHLOVODÍKY

-

vyhledá a uvede příklady havárií způsobených

-

průmyslové zpracování ropy -

ropou, ropnými produkty a zemním plynem

Lidské aktivity a
problémy ŽP

PŘÍRODNÍ LÁTKY

-

orientuje se ve výchozích látkách a produktech

-

fotosyntéza

-

dýchání a fotosyntézy

-

Základní
podmínky života

uvede podmínky pro průběh fotosyntézy a její
význam pro život na Zemi
PLASTY A SYNTETICKÁ VLÁKNA

-

posoudí vliv používání plastů na životní

-

prostředí

polyethylen, polypropylen,

-

polystyren, polvinylchlorid

-

Lidské aktivity a
problémy ŽP

polyamidová a polyesterová
vlákna

CHEMIE A SPOLEČNOST

-

doloží na příkladech význam chemických výrob -

chemické výroby

uvede příklady prvotných a druhotných surovin pro chemické výroby a zhodnotí je z hlediska
udržitelného rozvoje
zhodnotí ekonomický a ekologický význam
-

pesticidy

pro národní hospodářství a pro člověka

-

-

recyklace odpadů

-

vysvětlí pojem biotechnologie a uvede příklady
zjistí, kde a jak v okolí dochází ke znečišťování
životního prostředí, a uvede, jak tomu
předcházet

biotechnologie, enzymy
detergenty
potraviny
chemie a životní prostředí

-

Lidské aktivity a
problémy ŽP

-

Vztah člověka k
prostředí

Mediální výchova v chemii
Rozpracované očekávané výstupy žáků

Učivo

Tematický okruh
průřezového tématu

VODA A VZDUCH

-

vyhodnocuje pravdivost reklamy ve vztahu ke složení vybraných typů vod (balených, pitných, pramenů) a

-

voda

-

vzduch

vnímání

jejich účincích na zdraví člověka

-

Kritické čtení a
mediálních sdělení

-

vyhodnocuje zprávy týkající se znečištění vody a

Interpretace

ovzduší chemickými látkami způsobené činností

vztahů mediálních

průmyslových podniků (stavba průmyslových zón,

sdělení a reality

správní řízení, havárie)
CHEMIE A SPOLEČNOST

-

srovnává znalosti o vybraných sloučeninách

Kritické čtení a

oxidy síry, dusíku,

mediálních sdělení

reklamách (prací a čisticí prostředky, změkčovače

těžké kovy, aromatické -

Interpretace

vody)

uhlovodíky, pesticidy,

vztahů mediálních

interpretuje zprávy s chemickou tematikou (vliv

léčiva atd.

sdělení a reality

sloučenin na ŽP, zdraví člověka, zdraví a život dalších -

výbušniny

zaujímá k nim stanoviska podložená věcnou odbornou -

mimořádné události

argumentací

prostředí

organismů, globální problémy) uváděné v médiích a

rozlišuje mezi realitou a fikcí ve filmu
rozlišuje mezi populárně-naučným filmem a filmem
běžným, interpretuje informace populárně-naučného
filmu

-

-

vnímání

hodnocením o účincích těchto výrobků uváděné v

-

detergenty
enzymy

obsažených ve výrobcích běžné spotřeby s

-

-

vytváří vlastní mediální sdělení s chemickou
tematikou, vnímá všechny podstatné aspekty jeho
vytváření a interpretuje jej

chemie a životní

-

Tvorba
mediálního sdělení

Osobnostní a sociální výchova
Část průřezového tématu/
Rozpracované očekávané výstupy žáků

Učivo

tematický okruh/
bližší specifikace

Bezpečnost práce při experimentální činnosti
-

vyhodnocuje situaci, ve které je třeba -

zásady bezpečné

-

Morální rozvoj

poskytnout první pomoc při běžných

práce

-

Hodnoty, postoje, praktická etika

zraněních vzniklých při práci s

-

nebezpečnými látkami a přípravky, a

nebezpečné látky a
přípravky

využívá znalosti o poskytování první
pomoci v laboratoři také v běžném
životě
Chemické reakce
-

popíše na základě vztahů mezi obecně -

chemické reakce

-

Osobnostní rozvoj

platnými chemickými zákonitostmi a

anorganických i

-

Rozvoj schopností poznávání

konkrétním průběhem reakce vybrané

organických

-

(cvičení smyslového vnímání)

chemické přeměny a obhájí svá

sloučenin

-

Osobnostní rozvoj

tvrzení odbornými argumenty
-

-

faktory ovlivňující -

Kreativita

navrhuje alternativní postupy při

rychlost

(přijímá souhlasné i nesouhlasné

konkrétních experimentech v

chemických reakcí

argumenty, je schopen dohody o

laboratorní cvičení/

optimálním postupu, akceptuje kritiku i

libovolná

pochvalu)

laboratoři, které může odhadnout na

-

základě již známých analogií, obhájí
-

-

-

své argumenty

-

Sociální rozvoj

uplatňuje alternativní schémata řešení

-

Kooperace a kompetice:

chemických úloh a problémů, která

-

rozvoj individuálních dovedností pro

může odhadnout na základě již

kooperaci (seberegulace v situaci

známých analogií

nesouhlasu, odporu apod., dovednost

organizuje svou činnost na základě

odstoupit od vlastního nápadu,

svých znalostí chemické

dovednost navazovat na druhé a

problematiky v rámci skupiny při

rozvíjet vlastní linku jejich myšlenky,

laboratorních cvičeních a řešení

pozitivní myšlení apod.)

zadaných chemických úloh
-

aplikuje znalosti o principech hašení

Energie a chemická reakce
-

požárů na řešení modelových situací z
praxe (citace z RVP ZV)

-

nebezpečné látky a -

Osobnostní rozvoj

přípravky

Seberegulace a sebeorganizace

hořlaviny

-

-

Havárie s únikem nebezpečných látek

objasní nejefektivnější jednání v

-

nebezpečné látky a -

Osobnostní rozvoj

modelových příkladech havárie s

přípravky

-

Seberegulace a sebeorganizace

únikem nebezpečných látek (citace z -

mimořádné

RVP ZV)

události - havárie

pesticidy,

-

Morální rozvoj

vybraných skupin chemických látek

detergenty,

-

Hodnoty, postoje, praktická etika:

na životní a zdraví člověka a

škodliviny

-

(analýzy vlastních i cizích postojů a

formuluje své postoje k této

vznikající

hodnot a jejich projevů v chování lidí,

problematice

spalovacími

vyhodnocení argumentů ostatních a

rozlišuje různé typy léčiv a uvádí

procesy

diskuze)

příklady jejich možného negativního -

těžké kovy atd.

dopadu na zdraví člověka, zaujímá k

léčiva

chemických
provozů, úniky
nebezpečných látek
Chemie a společnost
-

-

uvádí příklady dopadu užívání

-

-

dané problematice vlastní stanoviska a obhajuje je věcnou argumentací
-

rozlišuje různé typy návykových látek
a uvádí příklady jejich negativního
dopadu na zdraví člověka, zaujímá k
dané problematice vlastní stanoviska
a obhajuje je věcnou argumentací

návykové látky

V˝stupy, uËivo, souvislosti
PouûitÈ zkratky:
T
⁄
R
äP
P⁄
Lab
PP
MS
s.
˙l.

ñ test
ñ ˙stnÌ zkouöenÌ
ñ refer·t
ñ ökolnÌ projekt
ñ problÈmovÈ ˙lohy
ñ laboratornÌ pr·ce
ñ praktickÈ p¯edvedenÌ
ñ modelov·nÌ situace
ñ strana
ñ ˙loha

ZPCH_1 ñ Z·klady praktickÈ chemie 1 (uËebnice)
ZPCH_S_1 ñ Z·klady praktickÈ chemie 1 (pracovnÌ seöit)
ZPCH_2 ñ Z·klady praktickÈ chemie 2 (uËebnice)
ZPCH_S_2 ñ Z·klady praktickÈ chemie 2 (pracovnÌ seöit)
H⁄NL
ñ Ochrana ËlovÏka za mimo¯·dn˝ch ud·lostÌ. Hav·rie s ˙nikem nebezpeËn˝ch l·tek
odd.
ñ soubor ˙loh s nadpisem VYZKOUäEJTE SE
OVO
ñ oËek·vanÈ v˝stupy v R·mcovÈm vzdÏl·vacÌm programu (RVP)
U
ñ uËivo v RVP

vymezenÌ chemie
l·tky a tÏlesa
chemickÈ dÏje
chemick· v˝roba

VLASTNOSTI L¡TEK

ñ
ñ
ñ
ñ

⁄VOD DO CHEMIE

U»IVO

é·k:
l uvede z·sady bezpeËnÈ pr·ce v chemickÈ pracovnÏ, poskytne a
p¯ivol· prvnÌ pomoc p¯i ˙razu
l uvede p¯Ìklady nebezpeËn˝ch chemick˝ch l·tek a z·sady bezpeËnÈ
pr·ce s nimi
l vysvÏtlÌ v˝znam R-vÏt a S-vÏt a uvede jejich p¯Ìklady u v˝robk˘,
kterÈ se bÏûnÏ prod·vajÌ

ñ z·sady bezpeËnÈ pr·ce
v laborato¯i (pracovnÏ)
ñ prvnÌ pomoc p¯i ˙razu
v laborato¯i (polept·nÌ,
pop·lenÌ, po¯ez·nÌ)

BEZPE»NOST PÿI
EXPERIMENT¡LNÕ
»INNOSTI

é·k:
ñ vlastnosti l·tek ñ barva,
l uvede fyzik·lnÌ a chemickÈ vlastnosti l·tek
skupenstvÌ, rozpustnost
l rozliöÌ zn·mÈ l·tky podle jejich r˘zn˝ch vlastnostÌ
ve vodÏ, kujnost, tepeln·
l navrhne a provede jednoduchÈ chemickÈ pokusy a zaznamen· jejich
a elektrick· vodivost,
v˝sledek
hustota
l popÌöe spoleËnÈ a rozdÌlnÈ oblasti vybran˝ch l·tek
ñ zmÏny skupenstvÌ ñ t·nÌ,
l rozpozn· skupenstvÌ l·tek a jejich zmÏny
tuhnutÌ, vypa¯ov·nÌ,
l vyhled· v tabulk·ch (u vybran˝ch l·tek) hodnoty hustoty, teploty
zkapalnÏnÌ, sublimace
t·nÌ, teploty varu a orientuje se v jejich hodnot·ch

é·k:
l uvede p¯Ìklady chemickÈho dÏje a ËÌm se zab˝v· chemie
l rozliöÌ fyzik·lnÌ tÏlesa a l·tky
l rozpozn· u bÏûnÏ zn·m˝ch dÏj˘, zda doch·zÌ k p¯emÏn·m l·tek
l uvede p¯Ìklady chemickÈ v˝roby ve svÈm okolÌ a zhodnotÌ v˝znam
i p¯Ìpadn· rizika pro spoleËnost a pro obyvatele v okolÌ chemick˝ch
z·vod˘

ROZPRACOVAN… O»EK¡VAN… V›STUPY

CHEMIE ñ 8. roËnÌk

T, ⁄R, P⁄, PP, MS

T, ⁄, R, P⁄, MS

ZPŸSOBY
HODNOCENÕ

ZPCH_1_S:
s. 1.10, 1.11
s. 4, l.1

ZPCH_1:
s. 12, ˙l. 14ñ16

ZPCH_S_1:
s. 2ñ3, ˙l. 1.5, 1.7ñ1.9
s. 4, ˙l. 2

ZPCH_1:
s.12, ˙l. 5ñ9, 17ñ21

T, ⁄, R, P⁄, Lab, PP

ZPCH_1_S:
s. 2ñ3, ˙l. 1.1ñ1.4, 1.6

ZPCH_1:
s. 12, ˙l. 1ñ4, 11ñ13

PÿÕKLADY ⁄LOH
K PROCVI»OV¡NÕ
U»IVA
A K HODNOCENÕ é¡KŸ

V›CHOVA
KE ZDRAVÕ
OVO: 3, 4, 14
U: 3.4, 4.6

PÿÕRODOPIS
OVO: 5.5
U: 5.3

CHEMIE
OVO: 1.2, 1.3
U: 1.2, 1.3

FYZIKA
OVO: 1.1, 1.4

CHEMIE
OVO: 1.1
U: 1.1

s. 6, odd. 2.8, ˙l. 3

FYZIKA
OVO: 1.1
U: 1.1

CHEMIE
OVO: 7.3
U: 7.1, 1.1

VAZBY
A PÿESAHY
V RVP

ZPŸSOBY
HODNOCENÕ

»¡STICOV…
SLOéENÕ L¡TEK

ñ voda ñ destilovan·, pitn·, T, ⁄, R, P⁄, Lab, PP,
odpadnÌ
MS
ñ v˝roba pitnÈ vody
ñ Ëistota vody
ñ vzduch ñ sloûenÌ, vlastnosti
ñ Ëistota ovzduöÌ
ñ ozonov· vrstva

VODA A VZDUCH

U»IVO

é·k:
l uvede p¯Ìklady (z praxe) dokazujÌcÌ, ûe l·tky se skl·dajÌ
ñ molekuly, atomy
T, ⁄, R, P⁄
z pohybujÌcÌch se Ë·stic
ñ atomovÈ j·dro, protony,
l pouûÌv· pojmy atom, molekula ve spr·vn˝ch souvislostech
neutrony
l popÌöe sloûenÌ atomu a vznik kationtu a aniontu z neutr·lnÌch atom˘
ñ elektrony, elektronov˝ obal
atomu, valenËnÌ elektrony,
ionty

é·k:
l rozezn· a uvede n·zvy vody v plynnÈm, kapalnÈm a pevnÈm
skupenstvÌ
l zhodnotÌ v˝znam vody pro ûivot na Zemi
l uvede z·kladnÌ vlastnosti vody a jejÌ vyuûitÌ v praxi
l rozliöÌ vodu destilovanou, pitnou, uûitkovou, odpadnÌ a uvede
p¯Ìklady jejich v˝skytu a pouûitÌ
l uvede princip v˝roby pitnÈ vody ve vod·rn·ch
l vysvÏtlÌ obÏh vody v p¯ÌrodÏ a zhodnotÌ jeho v˝znam pro ûivot na
Zemi
l charakterizuje kyslÌk jako nezbytnou sloûku pro ho¯enÌ l·tek
l vysvÏtlÌ princip haöenÌ, uvede telefonnÌ ËÌslo hasiË˘
l popÌöe, co je teplotnÌ inverze a smog, a uvede p¯Ìklady zdroj˘
informacÌ o ËistotÏ ovzduöÌ
l zjistÌ a uvede p¯Ìklady zneËiöùov·nÌ vody a vzduchu v p¯ÌrodÏ
i v dom·cnosti
l navrhne, jak lze v nejbliûöÌm okolÌ omezovat zneËiöùov·nÌ vody a
vzduchu

ROZPRACOVAN… O»EK¡VAN… V›STUPY

CHEMIE ñ 8. roËnÌk

CHEMIE
OVO: 3.1
U: 3.1
FYZIKA
OVO: 1.2
U: 1.2
ZPCH_1_S:
s. 13, ˙l. 4.1, 4.3, 4.4

V›CHOVA
KE ZDRAVÕ
OVO: 14
U: 4.6

ZEMÃPIS
OVO: 5.3
U: 5.2

PÿÕRODOPIS
OVO: 7.4
U: 7.2

FYZIKA
OVO: 1.4
U: 1.2

CHEMIE
OVO: 2.5, 2.6
U: 2.2, 2.3

VAZBY
A PÿESAHY
V RVP

ZPCH_1:
s. 30, ˙l. 1ñ3, 5, 12

ZPCH_1_S:
s. 9ñ12, ˙l. 3.1, 3.2, 3.4ñ3.6
odd. 3.11, ˙l. 2ñ5, 7, 8, 10

ZPCH_1:
s. 24, ˙l. 1ñ9, 11, 13, 16ñ18,
20, 22, 30, 31

PÿÕKLADY ⁄LOH
K PROCVI»OV¡NÕ
U»IVA
A K HODNOCENÕ é¡KŸ

é·k:
l urËÌ oxidaËnÌ ËÌslo atom˘ prvk˘ v halogenidech
l zapÌöe z n·zv˘ vzorce halogenid˘ a naopak ze vzorc˘ jejich n·zvy
l popÌöe vlastnosti, pouûitÌ a v˝znam chloridu sodnÈho

é·k:
l urËÌ oxidaËnÌ ËÌslo atom˘ prvk˘ v oxidech
l zapÌöe z n·zv˘ vzorce oxid˘ a naopak ze vzorc˘ jejich n·zvy
l popÌöe vlastnosti a pouûitÌ vybran˝ch oxid˘ a posoudÌ vliv tÏchto
l·tek na ûivotnÌ prost¯edÌ

é·k:
l uvede z·kon zachov·nÌ hmotnosti pro chemickÈ reakce a vyuûije ho
p¯i ¯eöenÌ ˙loh
l zapÌöe jednoduch˝mi chemick˝mi rovnicemi vybranÈ chemickÈ
reakce
l p¯eËte z·pis chemickÈ rovnice s uûitÌm n·zv˘ chemick˝ch l·tek
l odhadne v˝sledky a vypoËÌt· ˙lohy s uûitÌm veliËin n, M, m, V, r
a chemick˝ch rovnic

é·k:
l rozliöÌ v˝chozÌ l·tky a produkty chemickÈ reakce a urËÌ je spr·vnÏ
v konkrÈtnÌch p¯Ìkladech
l provede jednoduchÈ chemickÈ reakce ve ökolnÌ laborato¯i
(pracovnÏ)

ROZPRACOVAN… O»EK¡VAN… V›STUPY

T, ⁄, R, P⁄, Lab, PP

ZPŸSOBY
HODNOCENÕ

z·kon zachov·nÌ hmotnosti T, ⁄, R, P⁄, Lab, PP
l·tkovÈ mnoûstvÌ
mol·rnÌ hmotnost
jednoduchÈ chemickÈ
rovnice

ñ fluoridy, chloridy, bromidy, T, ⁄, R, P⁄, PP
jodidy
ñ ionty
ñ n·zvoslovÌ halogenid˘

HALOGENIDY

ñ oxid si¯iËit˝, sÌrov˝,
T, ⁄, R, P⁄, PP
uhliËit˝, uhelnat˝, v·penat˝,
dusnat˝, dusiËit˝, k¯emiËit˝
ñ n·zvoslovÌ oxid˘, oxidaËnÌ
ËÌslo
ñ sklenÌkov˝ efekt

OXIDY

ñ
ñ
ñ
ñ

CHEMICK… ROVNICE

ñ v˝chozÌ l·tky a produkty
ñ chemick˝ dÏj

CHEMICK… REAKCE

U»IVO

CHEMIE ñ 8. roËnÌk

CHEMIE
OVO: 4.1, 1.2
U: 4.1, 1.2

VAZBY
A PÿESAHY
V RVP

PÿÕRODOPIS
OVO: 6.2, 7.4
U: 6.2, 7.2

ZPCH_S_1:
s. 27ñ29, ˙l. 7.2ñ7.4, 7.6ñ7.8,
7.10, 7.11, odd. 7.14, ˙l.
2ñ11, 13
s. 30, ˙l. 1

CHEMIE
OVO: 5.1
U: 5.3
PÿÕRODOPIS
OVO: 6.2
U: 6.2

ZPCH_1:
s. 54, ˙l. 15ñ17, 20
ZPCH_S_1:
s. 30, odd. 7.14, ˙l. 17, 18,
20

ZEMÃPIS
OVO: 5.3
U: 5.2

CHEMIE
OVO: 5.1
U: 5.1
ZPCH_1:
s. 54, ˙l. 1ñ13

CHEMIE
ZPCH_1:
s. 46, ˙l. 1ñ10, 12ñ14, 17, 20 OVO: 4.1, 4.2
U: 4.1, 4.2
ZPCH_S_1:
FYZIKA
s. 23ñ26, ˙l. 6.1ñ6.3, 6.5,
OVO: 1.4
6.7ñ6.8, odd. 5.17, ˙l. 2ñ3,
U: 1.1
5ñ10, laboratornÌ cviËenÌ

ZPCH_S_1:
s. 25, odd. 5.17, ˙l. 1, 4

PÿÕKLADY ⁄LOH
K PROCVI»OV¡NÕ
U»IVA
A K HODNOCENÕ é¡KŸ

ZPŸSOBY
HODNOCENÕ

HYDROXIDY
T, ⁄, R, P⁄, PP, Lab

ñ kyseliny ñ chlorovodÌkov·, T, ⁄, P⁄, PP, Lab, MS
sÌrov·, dusiËn·
ñ n·zvoslovÌ kyselin
ñ pH, indik·tory pH
ñ kyselÈ deötÏ

KYSELINY, pH

U»IVO

é·k:
ñ hydroxidy ñ sodn˝,
l popÌöe vlastnosti a pouûitÌ vybran˝ch hydroxid˘, jejich bezpeËnÈ
draseln˝, v·penat˝
rozpouötÏnÌ a prvnÌ pomoc p¯i zasaûenÌ lidskÈho tÏla tÏmito l·tkami
l zapÌöe z n·zv˘ hydroxid˘ vzorce a ze vzorc˘ jejich n·zvy
ñ n·zvoslovÌ hydroxid˘
l posoudÌ vliv vybran˝ch hydroxid˘ (v odpadech) na ûivotnÌ prost¯edÌ

é·k:
l popÌöe vlastnosti a pouûitÌ vybran˝ch kyselin, bezpeËnÈ ¯edÏnÌ jejich
koncentrovan˝ch roztok˘ a prvnÌ pomoc p¯i zasaûenÌ lidskÈho tÏla
tÏmito l·tkami
l zapÌöe z n·zv˘ kyselin vzorce a ze vzorc˘ jejich n·zvy
l rozliöÌ kyselÈ a z·saditÈ roztoky pomocÌ indik·tor˘ pH a zmÏ¯Ì pH
roztoku univerz·lnÌm indik·torov˝m papÌrkem
l vysvÏtlÌ vznik kysel˝ch deöù˘, zhodnotÌ jejich vliv na ûivotnÌ
prost¯edÌ a uvede p¯Ìklady opat¯enÌ, kter˝mi jim lze p¯edch·zet
l posoudÌ vliv vybran˝ch kyselin na ûivotnÌ prost¯edÌ

ROZPRACOVAN… O»EK¡VAN… V›STUPY

CHEMIE ñ 8. roËnÌk

CHEMIE
OVO: 5.1, 5.2, 5.3,
1.2
U: 5.2, 1.2, 1.3, 1.4

VAZBY
A PÿESAHY
V RVP

ZPCH_S_1:
s. 3.3ñ3.4, ˙l. 8.4, 8.8, 8.9

ZPCH_1:
s. 60, ˙l. 12

V›CHOVA
KE ZDRAVÕ
OVO: 14
U: 3.4, 4.6

ZEMÃPIS
OVO: 5.3
U: 5.2

PÿÕRODOPIS
OVO: 5.5
U: 5.3

CHEMIE
OVO: 5.1, 1.2
U: 5.2, 1.2, 1.3

V›CHOVA
KE ZDRAVÕ
OVO: 14
U: 3.4, 4.6

ZPCH_S_1:
s. 33ñ35, ˙l. 8.1ñ8.4, 8.10,
odd. 8.11, ˙l. 1ñ3, 5, 6, 8ñ10 PÿÕRODOPIS
OVO: 5.5
U: 5.3

ZPCH_1:
s. 60, ˙l. 1ñ8, 19ñ21

PÿÕKLADY ⁄LOH
K PROCVI»OV¡NÕ
U»IVA
A K HODNOCENÕ é¡KŸ

é·k:
l uvede v˝znam pr˘myslov˝ch hnojiv a posoudÌ jejich vliv na ûivotnÌ
prost¯edÌ
l popÌöe sloûenÌ, vlastnosti a pouûitÌ nejzn·mÏjöÌch stavebnÌch pojiv

é·k:
l provede neutralizaci velmi z¯edÏn˝ch roztok˘ zn·m˝ch kyselin
a hydroxid˘, uvede n·zvy a vzorce v˝chozÌch l·tek a produkt˘
a zapÌöe je chemick˝mi rovnicemi
l zd˘vodnÌ prvnÌ pomoc p¯i zasaûenÌ kyselinami nebo hydroxidy
l rozliöÌ, kterÈ l·tky pat¯Ì mezi soli
l p¯ipravÌ jednoduch˝m postupem s˘l
l zapÌöe z n·zv˘ vybran˝ch solÌ vzorce a ze vzorc˘ jejich n·zvy
l uvede p¯Ìklady uplatnÏnÌ solÌ v praxi
l vysvÏtlÌ rozdÌl mezi tvrdou a mÏkkou vodou

ROZPRACOVAN… O»EK¡VAN… V›STUPY

ñ pr˘myslov· hnojiva (N, P,
K, stopovÈ prvky)
ñ v·penn· malta, s·dra,
beton
ñ keramika

HOSPOD¡ÿSKY
V›ZNAMN… L¡TKY

ñ podstata neutralizace
ñ vznik solÌ
ñ n·zvy a vzorce sÌran˘,
dusiËnan˘, uhliËitan˘

NEUTRALIZACE, SOLI

U»IVO

CHEMIE ñ 8. roËnÌk

T, ⁄, R, P⁄, PP

T, ⁄, R, P⁄, PP, Lab

ZPŸSOBY
HODNOCENÕ

ZPCH_2:
s. 38ñ39, odd. 9.13, ˙l.
13ñ15

ZPCH_1:
s. 68, ˙l. 16ñ18®

ZPCH_1:
s. 37ñ39, ˙l. 9.1, 9.2, 9.4,
9.6ñ9.8, 9.12, odd. 9.13, ˙l.
1ñ8, 9, 12

ZPCH_1:
s. 68, ˙l. 1ñ3, 11, 13, 19

PÿÕKLADY ⁄LOH
K PROCVI»OV¡NÕ
U»IVA
A K HODNOCENÕ é¡KŸ

ZEMÃPIS
OVO: 5.3, 6.4
U: 5.2, 6.2

PÿÕRODOPIS
OVO: 6.2, 7.4
U: 6.2, 7.2

CHEMIE
OVO: 5.1, 7.1, 7.3
U: 5.3, 7.2, 7.3

V›CHOVA
KE ZDRAVÕ
OVO: 14
U: 3.4, 4.6

PÿÕRODOPIS
OVO: 5.5
U: 5.3

CHEMIE
OVO: 1.2, 4.1, 4.2,
4.3, 5.1, 5.2, 5.3
U: 1.2, 1.3, 4.1, 4.2,
5.2, 5.3

VAZBY
A PÿESAHY
V RVP

V RVP ZV z V uvedenÈ OVO u vzdÏl·vacÌho oboru chemie:
1.1, 1.2
2.1ñ2.6
3.1ñ3.3
4.1,4.2
5.1ñ5.3

ROZPRACOVAN… O»EK¡VAN… V›STUPY

ZPŸSOBY
HODNOCENÕ

ñ vlastnosti l·tek
T, ⁄, R, P⁄, MS
ñ bezpeËnost p¯i
experiment·lnÌ Ëinnosti
ñ smÏsi
ñ oddÏlov·nÌ sloûek smÏsÌ
ñ voda a vzduch
ñ Ë·sticovÈ sloûenÌ l·tek
ñ chemickÈ prvky a chemickÈ
slouËeniny
ñ chemickÈ reakce
ñ z·kon zachov·nÌ hmotnosti,
chemickÈ rovnice
ñ oxidy
ñ halogenidy
ñ kyseliny
ñ hydroxidy
ñ neutralizace
ñ soli

OPAKOV¡NÕ

U»IVO

CHEMIE ñ 8. roËnÌk

PÿÕRODOPIS
OVO: 5.5, 6.2, 7.4

ZPCH_S_2:
s. 2ñ5, ˙l. 1ñ12, 1.14ñ1.18

V›CHOVA
KE ZDRAVÕ
OVO: 4, 14

ZEMÃPIS
OVO: 5.2, 5.3

FYZIKA
OVO: 1.1, 1.2, 1.4

VAZBY
A PÿESAHY
V RVP

ZPCH_2:
s. 14, ˙l. 1ñ3, 15

PÿÕKLADY ⁄LOH
K PROCVI»OV¡NÕ
U»IVA
A K HODNOCENÕ é¡KŸ

é·k:
l rozliöÌ, kterÈ ze zn·m˝ch reakcÌ jsou exotermickÈ a kterÈ
endotermickÈ
l uvede p¯Ìklady fosilnÌch a pr˘myslovÏ vyr·bÏn˝ch paliv, popÌöe
jejich vlastnosti a zhodnotÌ jejich vyuûÌv·nÌ
l posoudÌ vliv spalov·nÌ r˘zn˝ch paliv (vËetnÏ motorov˝ch paliv)
na ûivotnÌ prost¯edÌ
l rozliöÌ obnovitelnÈ a neobnovitelnÈ zdroje energie
l pouûÌv· bezpeËnÏ spot¯ebiËe na topnÈ plyny v dom·cnosti
a plynovÈ kahany p¯i ökolnÌch experimentech
l rozpozn· oznaËenÌ ho¯lav˝ch l·tek, uvede z·sady bezpeËnÈ
manipulace s tÏmito l·tkami
l uvede, jak postupovat p¯i vzniku poû·ru, zn· telefonnÌ ËÌslo
pro p¯ivol·nÌ hasiË˘, poskytne prvnÌ pomoc p¯i pop·lenÌ

é·k:
l vysvÏtlÌ pojmy oxidace a redukce
l urËÌ, kterÈ ze zn·m˝ch reakcÌ pat¯Ì mezi redoxnÌ reakce
l popÌöe princip v˝roby ûeleza a oceli a zhodnotÌ jejich v˝znam pro
n·rodnÌ hospod·¯stvÌ
l vysvÏtlÌ pojem koroze, uvede p¯Ìklady Ëinitel˘ ovlivÚujÌcÌ jejÌ
rychlost, uvede zp˘soby ochrany ocelov˝ch v˝robk˘ p¯ed korozÌ
l p¯edpovÌ a ovÏ¯Ì vliv r˘zn˝ch Ëinitel˘ na pr˘bÏh koroze jednoduch˝m pokusem
l rozliöÌ podstatu galvanick˝ch Ël·nk˘ a elektrol˝zy a uvede p¯Ìklady
jejich praktickÈho vyuûitÌ

stejnÈ, jako jsou uvedeny na konci 8. roËnÌku

ROZPRACOVAN… O»EK¡VAN… V›STUPY

oxidace a redukce
v˝roba ûeleza a oceli
galvanick˝ Ël·nek
elektrol˝za
koroze

ñ exotermickÈ
a endotermickÈ reakce
ñ obnovitelnÈ
a neobnovitelnÈ zdroje
energie
ñ fosilnÌ paliva (uhlÌ, ropa,
zemnÌ plyn)
ñ pr˘myslovÏ vyr·bÏn·
paliva

ENERGIE A CHEMICK¡
REAKCE

ñ
ñ
ñ
ñ
ñ

REDOXNÕ REAKCE

OPAKOV¡NÕ U»IVA
8. RO»NÕKU
stejnÈ, jako je uvedeno
na konci 8. roËnÌku

U»IVO

CHEMIE ñ 9. roËnÌk

T, ⁄, R, P⁄, Lab, PP,
MS

T, ⁄, R, P⁄, Lab, PP,
MS

stejnÈ, jako jsou
uvedeny na konci
8. roËnÌku

ZPŸSOBY
HODNOCENÕ

ZPCH_S_2:
s. 10ñ11, ˙l. 3.1ñ3.6, odd.
3.8, ˙l. 1ñ7
s. 15, ˙l. 4.8

ZPCH_2:
s. 8, ˙l. 1ñ6, 8ñ13

ZPCH_S_2:
s. 6ñ9, ˙l. 2.1ñ2.6, 2.8, 2.9,
odd. 2.10, ˙l. 1ñ10,
laboratornÌ cviËenÌ

ZPCH_2:
s. 22, ˙l. 1, 3ñ5, 9

stejnÈ, jako jsou uvedeny
na konci 8. roËnÌku

PÿÕKLADY ⁄LOH
K PROCVI»OV¡NÕ
U»IVA
A K HODNOCENÕ é¡KŸ

V›CHOVA KE
ZDRAVÕ
OVO: 14
U: 3.4, 4.6, 4.8

ZEMÃPIS
OVO: 5.3
U: 5.2

PÿÕRODOPIS
OVO: 5.5, 7.4
U: 5.3, 7.2

FYZIKA
OVO: 4.5
U: 4.3

CHEMIE
OVO: 4.1, 6.2, 7.1,
7.2, 7.3
U: 4.2, 4.3, 6.2, 7.6

FYZIKA
OVO: 6.2, 6.3
U: 6.1

CHEMIE
OVO: 4.1, 4.3
U: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4,
7.1

stejnÈ, jako jsou
uvedeny na konci
8. roËnÌku

VAZBY
A PÿESAHY
V RVP

UHLOVODÕKY

U»IVO

é·k:
l orientuje se ve v˝chozÌch l·tk·ch a produktech d˝ch·nÌ
a fotosyntÈzy
l uvede podmÌnky pro pr˘bÏh fotosyntÈzy a jejÌ v˝znam pro ûivot
na Zemi
l rozliöÌ bÌlkoviny, tuky, sacharidy a vitamÌny, uvede p¯Ìklady zdroj˘
tÏchto l·tek pro ËlovÏka a posoudÌ r˘znÈ potraviny z hlediska
obecnÏ uzn·van˝ch z·sad zdravÈ v˝ûivy

é·k:
l rozliöÌ pojmy ÑuhlovodÌkyì a Ñderiv·ty uhlovodÌk˘ì
l rozliöÌ uhlovodÌkov˝ zbytek a funkËnÌ (charakteristickou) skupinu na
p¯Ìkladech vzorc˘ zn·m˝ch deriv·t˘
l rozliöÌ a zapÌöe vzorce methanolu, ethanolu, fenolu, kyseliny
mravenËÌ, octovÈ, ethylesteru kyseliny octovÈ, formaldehydu
a acetonu; uvede vlastnosti a p¯Ìklady vyuûitÌ tÏchto l·tek
l uvede v˝chozÌ l·tky a produkty esterifikace a rozliöÌ esterifikaci
mezi ostatnÌmi typy chemick˝ch reakcÌ
halogenovÈ deriv·ty
alkoholy
fenoly
aldehydy
ketony
karboxylovÈ kyseliny
estery, esterifikace,
ethylester kyseliny octovÈ

ñ sacharidy, tuky, bÌlkoviny,
vitamÌny
ñ fotosyntÈza

PÿÕRODNÕ L¡TKY

ñ
ñ
ñ
ñ
ñ
ñ
ñ

DERIV¡TY UHLOVODÕKŸ

é·k:
ñ alkany, alkeny, alkiny,
l rozliöÌ anorganickÈ a organickÈ slouËeniny
areny (methan, ethan,
l rozliöÌ nejjednoduööÌ uhlovodÌky, uvede jejich vzorce, vlastnosti a
propan, butan, ethylen,
pouûitÌ
benzen, naftalen)
l vyhled· a uvede p¯Ìklady produkt˘ pr˘myslovÈho zpracov·nÌ ropy a
ñ pr˘myslovÈ zpracov·nÌ
zemnÌho plynu
ropy
l vyhled· a uvede p¯Ìklady hav·riÌ zp˘soben˝ch ropou, ropn˝mi
produkty a zemnÌm plynem

ROZPRACOVAN… O»EK¡VAN… V›STUPY

CHEMIE ñ 9. roËnÌk

T, ⁄, R, P⁄, MS, äP

T, ⁄, R, P⁄

T, ⁄, R, P⁄, MS, Lab

ZPŸSOBY
HODNOCENÕ

ZPCH_S_2:
s. 22ñ25, ˙l. 6.1, 6.2,
6.4ñ6.9, odd. 6.12, ˙l. 1ñ7

ZPCH_1:
s. 50, ˙l. 1ñ10

ZPCH_S_2:
s. 18ñ21, ˙l. 5.2ñ5.9,
odd. 5.10, ˙l. 1ñ10

ZPCH_1:
s. 42, ˙l. 2, 3, 5ñ8, 11ñ13

ZPCH_S_2:
s. 13ñ16, ˙l. 4.2, 4.3,
4.5ñ4.7, odd. 4.9, ˙l. 1ñ5, 7,
laboratornÌ cviËenÌ

ZPCH_2:
s. 36, ˙l. 1ñ11, 14ñ16

PÿÕKLADY ⁄LOH
K PROCVI»OV¡NÕ
U»IVA
A K HODNOCENÕ é¡KŸ

PÿÕRODOPIS
OVO: 3.3, 5.4
U: 3.2, 5.3, 5.4

CHEMIE
OVO: 6.4, 6.5, 6.6,
U: 6.4

V›CHOVA
KE ZDRAVÕ
OVO: 3
U: 4.6

CHEMIE
OVO: 1.2, 6.3, 7.3
U: 1.3, 6.3, 7.6

ZEMÃPIS
OVO: 4.3, 4.4, 5.3,
6.4
U: 5.2, 4.3, 6.2

PÿÕRODOPIS
OVO: 7.4
U: 7.2

CHEMIE
OVO: 6.1, 6.2, 7.1,
7.3
U: 6.1, 6.2, 7.1

VAZBY
A PÿESAHY
V RVP

PLASTY A SYNTETICK¡
VL¡KNA

U»IVO

é·k:
l doloûÌ na p¯Ìkladech v˝znam chemick˝ch v˝rob pro n·rodnÌ
hospod·¯stvÌ a pro ËlovÏka
l uvede p¯Ìklady prvotnÌch a druhotn˝ch surovin pro chemickÈ
v˝roby a zhodnotÌ je z hlediska udrûitelnÈho rozvoje
l zhodnotÌ ekonomick˝ a ekologick˝ v˝znam recyklace odpad˘
l vysvÏtlÌ pojem biotechnologie a uvede p¯Ìklady
l zjistÌ, kde a jak v okolÌ doch·zÌ ke zneËiöùov·nÌ ûivotnÌho prost¯edÌ,
a uvede, jak tomu p¯edch·zet
l uvede p¯Ìklady chov·nÌ p¯i nadmÏrnÈm zneËiötÏnÌ ovzduöÌ
l zach·zÌ bezpeËnÏ s bÏûn˝mi mycÌmi a ËisticÌmi prost¯edky
pouûÌvan˝mi v dom·cnosti
l rozpozn· oznaËenÌ ho¯lav˝ch, toxick˝ch a v˝buön˝ch l·tek,
uvede z·sady bezpeËnÈ pr·ce s bÏûnÏ prod·van˝mi ho¯lavinami
a v˝buöninami
l uvede p¯Ìklady otravn˝ch l·tek a zp˘soby boje proti nim
l uvede p¯Ìklady volnÏ i nez·konnÏ prod·van˝ch drog a popÌöe
p¯Ìklady n·sledk˘, kter˝m se vystavuje jejich konzument
ñ
ñ
ñ
ñ
ñ
ñ
ñ
ñ
ñ

chemickÈ v˝roby
otravnÈ l·tky
pesticidy
biotechnologie, enzymy
lÈËiva
drogy
detergenty
potraviny
chemie a ûivotnÌ prost¯edÌ

CHEMIE A SPOLE»NOST

é·k:
l rozliöÌ plasty od dalöÌch l·tek, uvede p¯Ìklady jejich n·zv˘, vlastnostÌ ñ polyethylen,
polypropylen, polystyren,
a pouûitÌ
polyvinylchlorid
l posoudÌ vliv pouûÌv·nÌ plast˘ na ûivotnÌ prost¯edÌ
ñ polyamidov· a
l rozliöÌ p¯ÌrodnÌ a syntetick· vl·kna a uvede v˝hody a nev˝hody
polyesterov· vl·kna
jejich pouûÌv·nÌ

ROZPRACOVAN… O»EK¡VAN… V›STUPY

CHEMIE ñ 9. roËnÌk

T, ⁄, R, P⁄, Lab, PP,
MS

T, ⁄, R, P⁄, MS

ZPŸSOBY
HODNOCENÕ

CHEMIE
OVO: 2.6, 4.3, 7.1,
7.2, 7.3
U: 1.2, 2.2, 7.1, 7.4,
7.5, 7.6, 7.7

CHEMIE
OVO: 7.3
U: 7.4

VAZBY
A PÿESAHY
V RVP

V›CHOVA
KE ZDRAVÕ
OVO: 3, 4, 5, 6, 12
U: 3.4, 4.3, 4.6, 5.2

ZEMÃPIS
OVO: 5.3, 6.4
U: 5.2, 6.2

ZPCH_S_2:
s. 27ñ35, ˙l. 7.1ñ7.5,
7.7ñ7.10, 7.13, 7.16, 7.17,
odd. 7.22, ˙l. 1, 2, 10, 11, 13, PÿÕRODOPIS
15, 17, 18
OVO: 5.4, 5.5, 7.4
s. 35 ñ laboratornÌ cviËenÌ
U: 5.3, 5.4, 7.2

ZPCH_2:
s. 60, ˙l. 2ñ11, 13

ZPCH_S_2:
s. 22ñ25, ˙l. 6.10, 6.11,
odd. 6.12, ˙l. 10

ZPCH_2:
s. 50, ˙l. 12ñ15, 16c)

PÿÕKLADY ⁄LOH
K PROCVI»OV¡NÕ
U»IVA
A K HODNOCENÕ é¡KŸ

Vöechny OVO uvedenÈ v RVP ZV u vzdÏl·vacÌho oboru chemie

é·k:
l uvede p¯Ìklady nejrozöÌ¯enÏjöÌch v˝buön˝ch, ho¯lav˝ch a toxick˝ch
l·tek a zp˘sob jejich oznaËov·nÌ
l uvede a zd˘vodnÌ nej˙ËelnÏjöÌ jedn·nÌ v p¯ÌpadÏ hav·rie s ˙nikem
nebezpeËn˝ch l·tek
l zjistÌ v˝robnÌ podniky v regionu, uvede, co vyr·bÏjÌ, a posoudÌ
s nimi souvisejÌcÌ nebezpeËÌ

ROZPRACOVAN… O»EK¡VAN… V›STUPY

ZPŸSOBY
HODNOCENÕ

OPAKOV¡NÕ
ñ vlastnosti l·tek
T, ⁄, R, P⁄, MS
ñ bezpeËnost p¯i
experiment·lnÌ Ëinnosti
ñ smÏsi
ñ oddÏlov·nÌ sloûek smÏsÌ
ñ voda a vzduch
ñ Ë·sticovÈ sloûenÌ l·tek
ñ chemickÈ prvky a chemickÈ
slouËeniny
ñ chemickÈ reakce
ñ z·kon zachov·nÌ hmotnosti,
chemickÈ rovnice
ñ oxidy
ñ halogenidy
ñ kyseliny
ñ hydroxidy
ñ neutralizace
ñ soli
ñ redoxnÌ reakce
ñ energie a chemick· reakce
ñ uhlovodÌky
ñ deriv·ty uhlovodÌk˘
ñ p¯ÌrodnÌ l·tky
ñ plasty a syntetick· vl·kna
ñ chemie a spoleËnost
ñ hav·rie s ˙nikem
nebezpeËn˝ch l·tek

ñ l·tky v˝buönÈ, ho¯lavÈ,
⁄, R, P⁄, PP, MS, äP
toxickÈ
ñ z·sady chov·nÌ p¯i ˙niku
nebezpeËn˝ch l·tek
ñ improvizovan· ochrana p¯i
˙niku nebezpeËn˝ch l·tek

HAV¡RIE S ⁄NIKEM
NEBEZPE»N›CH L¡TEK

U»IVO

CHEMIE ñ 9. roËnÌk

PÿÕRODOPIS
OVO: 3.3, 5.4, 5.5,
6.2, 7.4
ZPCH_S_2:
s. 28ñ34, ˙l. 7.6, 7.11, 7.12,
7.15, 7.19, 7.20, odd. 7.22,
˙l. 3ñ6, 8, 9, 14, 16, 19, 20
s. 36ñ40, ˙l. 1, 2, 4ñ7, 9, 10

V›CHOVA
KE ZDRAVÕ
OVO: 3, 4, 5, 6, 12,
14

ZEMÃPIS
OVO: 5.2, 5.3, 6.4

FYZIKA
OVO: 1.1, 1.2, 1.4,
4.5, 6.2, 6.3

V›CHOVA
KE ZDRAVÕ
OVO: 14
U: 3.4, 4.5, 4.6, 4.8

CHEMIE
OVO: 1.3
U: 1.3, 1.4

VAZBY
A PÿESAHY
V RVP

ZPCH_2:
s. 60, ˙l. 1
s. 61, ˙l. 1ñ8

ZPCH_S_2:
s. 22ñ25, ˙l. 6.10, 6.11,
odd. 6.12, ˙l. 10

ZPCH_2:
s. 15, ˙l. 1ñ8

PÿÕKLADY ⁄LOH
K PROCVI»OV¡NÕ
U»IVA
A K HODNOCENÕ é¡KŸ

