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Zloženie predmetovej komisie 
 
Predseda:  Mgr. D. Obuchová Ka, 2.C, 3.D, Sp, SEC (3.D/Sp),  

SEC (4.C/D/O), CHEv (4.D/5.B) 
     

                                                        
 

Členovia:  RNDr. E. Domonkosová     T, K, 1.A, 3.B, 4.B, SEC (4.A/5.B),     
                                                       CHEv (4.A/C/O)  

                 Ing.   E. Horváthová         S, 1.D, 2.A, 3.A      
 RNDr. L. Rajnáková     1.C, Sx, 2.B, 3.C, SEC (3.A/C) 

 RNDr.J. Šmída     2.D 

                           
                                        

 

Rozsah vyučovania predmetu 
 
trieda      počet hodín/týždeň 
  

sekunda       2 
tercia        2 

kvarta       2 
kvinta, 1.ročník      2 

2.ročník biling.      2 
2.ročník, , 3.ročník biling., sexta   2 

3.ročník, septima,4.ročník biling.   2 

SEC (3.ročník, septima, 4.ročník biling.)  2 
CHEv (4.ročník, oktáva, 5.ročník biling.)  4 

SEC (4.ročník, oktáva, 5.ročník biling.)  2 



Cieľové požiadavky na vedomosti a zručnosti maturantov z chémie  

 

 
Zoznam učebníc a doplnkovej literatúry podľa ročníkov 

 

Sekunda 
• Vicenová: Chémia pre 7.ročník ZŠ a 2.ročník gymnázií s 8-ročným štúdiom, 

EXPOL PEDAGOGIKA 

 

Tercia  
• Vicenová: Chémia pre 8.ročník ZŠ a 3.ročník gymnázií s 8-ročným štúdiom, 

EXPOL PEDAGOGIKA 

• Vicenová: Chémia cvičebnica, EXPOL PEDAGOGIKA 
 

Kvarta  
• Vicenová, Gajanová: Chémia pre 9.ročník ZŠ a 4.ročník gymnázií s 8-ročným 

štúdiom, EXPOL PEDAGOGIKA 
• Vicenová: Chémia cvičebnica, EXPOL PEDAGOGIKA 

 

Kvinta,1.ročník, 2.ročník biling. 
• Kmeťová: Chémia pre 1.ročník gymnázia, EXPOL PEDAGOGIKA 
• Vacík: Chémia pre 1.ročník gymnázia, SPN 

• Sirota, Adamkovič: Názvoslovie anorganických látok, SPN 
• Kandráč, Sirota: Výpočty v stredoškolskej chémii, SPN 
• Kotlík: Chémia I, Art Area 

• MChF tabuľky 
• Silný: Základy chemického deja a jeho zákonitosti, SPN 

 

Sexta, 2.ročník, 3.ročník biling. 
• Kmeťová: Chémia pre 2.ročník gymnázia so 4-ročným štúdiom a 6.ročník 

gymnázia s 8-ročným štúdiom, EXPOL PEDAGOGIKA 

• Zahradník , Lisá: Organická chémia I, SPN 
• Zahradník , Lisá, Tóthová: Organická chémia II, SPN 
• Heger, Hnát, Putala: Názvoslovie organických zlúčenín, SPN 

• Kotlík: Chémia I, Art Area 
• Kotlík: Chémia II, Art Area 

• Pacák: Chémia pre 2.ročník gymnázia, SPN 

• Pacák: Doplnkové učebné texty pre 3.ročník gymnázií, SPN 
 
 

Septima, 3.ročník, 4.ročník biling. 
• Kmeťová: Chémia pre 3.ročník gymnázia so 4-ročným štúdiom a 7.ročník 

gymnázia s 8-ročným štúdiom, Matica slovenská 
• Kotlík: Chémia II, Art Area 

• Čársky: Chémia pre 3.ročník gymnázia, SPN 
 

http://www.statpedu.sk/files/sk/svp/maturitne-skusky/platne-od-sk-r-2018/2019/cp_chemia_2019.pdf


SEC 3.ročník, septima, 4.ročník biling.  
• Silný, Prokša: Chemické reakcie a zákonitosti, SNP, 2006 
• Kandráč, Sirota: Výpočty v stredoškolskej chémii, SNP, 2009 
• Sirota, Adamkovič: Názvoslovie anorganických látok, SPN 

• Heger, Hnát, Putala: Názvoslovie organických zlúčenín, SPN 

• Kmeťová: Chémia pre 3.ročník gymnázia so 4-ročným štúdiom a 7.ročník 
gymnázia s 8-ročným štúdiom, Matica slovenská 

• Lisá: Organická chémia a biochémia, Príroda 

 

Seminár 4.ročník, oktáva, 5.ročník biling. 
• Kotlík: Chémia I, Art Area 
• Kotlík: Chémia II, Art Area 

• Benešová: Zmaturuj z chémie, Didaktis 
• Kandráč, Sirota: Výpočty v stredoškolskej chémii, SPN 
• Čipera: Seminár a cvičenia z chémie pre 4.ročník gymnázia, SPN 

• Záhradník: Prehľad chémie I, II, SPN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 



Plán výkonov žiakov na každý polrok v jednotlivých ročníkoch 
 

 
Predmet  Chémia a Seminár z chémie sa hodnotí známkou v ročníkoch štvorročného, 

osemročného aj bilingválneho štúdia. 
Hodnotenie a klasifikácia na predmete prebieha v súlade s Metodickým pokynom č. 
21/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl. Súčasťou výchovno-

vzdelávacieho procesu je systematické hodnotenie žiaka. Predmetom hodnotenia je 
úroveň dosiahnutých vedomostí a zručností podľa platných učebných osnov a 

vzdelávacích štandardov. 
 
 

 
trieda 1. štvrťrok 1. polrok 3. štvrťrok 2.  polrok 

sekunda 1x písomná 

práca (15 – 20 

bodov) 

 

1x písomná práca 

(15 – 20 bodov) 

1x ústna odpoveď 

 

1x písomná práca 

(15 – 20 bodov) 

 

1x písomná 

práca (15 – 20 

bodov) 

1x ústna 

odpoveď 

 

tercia 1x písomná 

práca (15 – 20 

bodov) 

 

1x písomná práca  

(15 – 20 bodov) 

1x ústna odpoveď 

 

1x písomná práca 

(15 – 20 bodov) 

 

1x písomná 

práca  

(15 – 20 bodov) 

1x ústna 

odpoveď 

 

kvarta 1x písomná 

práca (15 – 20 

bodov) 

 

1x písomná práca  

(15 – 20 bodov) 

1x ústna odpoveď 

 

1x písomná práca 

(15 – 20 bodov) 

 

1x písomná 

práca  

(15 – 20 bodov) 

1x ústna 

odpoveď 

 

1.ročník, 

kvinta, 

2.roč. 

biling. 

štúdia 

1x písomná 

práca (15 – 20 

bodov) 

 

1x písomná práca  

(15 – 20 bodov) 

1x ústna odpoveď 

 

1x písomná práca 

(15 – 20 bodov) 

 

1x písomná 

práca  

(15 – 20 bodov) 

1x ústna 

odpoveď 

2.ročník 

a sexta,  

3.roč. 

biling. 

štúdia 

1x písomná 

práca (15 – 20 

bodov) 

 

1x písomná práca  

(15 – 20 bodov) 

1x ústna odpoveď 

 

1x písomná práca 

(15 – 20 bodov) 

 

1x písomná 

práca  

(15 – 20 bodov) 

1x ústna 

odpoveď 

 

 

3.ročník, 

septima, 

4.roč. 

biling. 

štúdia  

1x písomná 

práca 

(15 – 20 bodov) 

1x písomná práca 

(15 – 20 bodov) 

1x ústna odpoveď 

 

 

1x písomná práca 

(15 – 20 bodov) 

1x písomná 

práca 

(15 – 20 bodov) 

1x ústna 

odpoveď 

 



SEC 

3.ročník, 

4.roč. 

biling. 

štúdia 

1x písomná 

práca (15 – 20 

bodov) 

 

1x písomná práca  

(15 – 20 bodov) 

1x ústna odpoveď 

 

 

 

1x písomná práca 

(15 – 20 bodov) 

 

1x písomná 

práca  

(15 – 20 bodov) 

1x ústna 

odpoveď 

 

 

 

SEC  

4. ročník, 

oktáva, 

5.roč. 

biling. 

štúdia 

1x písomná 

práca (15- 20 

bodov) 

 

1x písomná práca  

(15 – 20 bodov) 

1x ústna odpoveď 

1x písomná práca  

(15 – 20 bodov) 

 

1x písomná 

práca (15 – 20 

bodov) 

1x ústna 

odpoveď 

CHEv 

4.ročník, 

oktáva, 

5.roč. 

biling. 

štúdia 

2x písomná 

práca (15- 20 

bodov) 

 

1x písomná práca  

(15 – 20 bodov) 

1x ústna odpoveď 

2x písomná práca 

(15- 20 bodov) 

 

1x ústna 

odpoveď 

 

 

 
Podmienky klasifikácie: 
- aktívna účasť na vyučovacích hodinách 

- najviac 30% absencia 
- pravidelná príprava na vyučovanie 

- laboratórne cvičenia sú súčasťou hodnotenia na základe individuálnych kritérií 
(aktivita, samostatnosť pri práci, presnosť pri zhotovovaní preparátov) 
 

stupnica pri testoch:  
100 % - 90 % výborný 

89,9 % - 70 % chválitebný 
69,9 % - 50 % dobrý 

49, 9 % - 30% dostatočný 
29,9 % a menej nedostatočný 
 

Výsledná klasifikácia zahŕňa tieto formy a metódy overovania:  
1. písomné – testy, previerky, referáty, projekty, záznamy z laboratórnych 

                    cvičení  
2. praktické – laboratórne a praktické cvičenia  
3. hodnotí sa aj účasť na olympiádach a iných súťažiach v rámci CHE – tieto  

    aktivity môžu výslednú klasifikáciu zlepšiť 
Pri laboratórnych a praktických cvičeniach sa hodnotí: 

• samostatná práca s textom 
• realizácia praktického a laboratórneho cvičenia 
• vyvodenie záveru na základe experimentu 

• zdôvodnenie záveru 
• vypracovanie protokolu na požadovanej úrovni 

 
- študent bude klasifikovaný pri uzavretí všetkých tematických celkov 
- všetky dopredu ohlásené písomné odpovede sú pre žiaka povinné. Ak ich  



   žiak nemôže napísať v pôvodnom termíne, je jeho povinnosťou dohodnúť si  
   s vyučujúcim náhradný termín po príchode do školy 

- mimoriadne situácie (napr. absencia nad 3 – 4 týždne) sa riešia dohodou 
- pri záverečnom hodnotení sa berú do úvahy všetky známky. Najväčšiu váhu  
   majú známky z ústnych odpovedí a ohlásených písomných testov 

- v prípade nespokojnosti žiaka s výslednou klasifikáciou, požiada žiak alebo  
   jeho zákonný zástupca o komisionálnu skúšku 

 
 
 

Súťaže, do ktorých sa PK pravidelne zapája  
• chemické olympiády 
• korešpondenčný seminár 
• SOČ 

• medzinárodná súťaž N-TROPHY 
• ďalšie súťaže podľa aktuálnej ponuky organizované Iuventou, UIPŠ 

  

 
 
 
Naše najvýraznejšie úspechy 
 
Chemické olympiády a SOČ-ky: 
 

Úspechy v školskom roku 2020/2021: 
- výsledková listina KK CHO kat. D školský rok 2020/2021 - dištančne 

   1.miesto, 2.miesto 

 
Úspechy v SOČ v školskom roku 2019/2020: 

- výsledková listina KK školský rok 2019/2020 - dištančne 

„Kvalita oleja vybraných druhov pseudoobilnín.“ – 4.miesto 

 

Úspechy v školskom roku 2019/2020: 
- výsledková listina OK CHO kat. D školský rok 2019/2020 

   1.miesto, 2.miesto 

- výsledková listina KK CHO kat. D školský rok 2019/2020 – dištančne 

   16.miesto, 19.miesto 

- výsledková listina KK CHO kat. B školský rok 2019/2020 - dištančne 

   4.miesto, 6.miesto, 8.miesto 

- výsledková listina KK CHO kat. C školský rok 2019/2020 - dištančne 

   14.miesto 

 

Úspechy v školskom roku 2018/2019: 
- výsledková listina okresného kola CHO kat. D školský rok 2018/2019 

   2.miesto, 10.miesto 

- výsledková listina KK CHO kat. C školský rok 2018/2019 

   4.miesto, 17.miesto 

 

 



Úspechy v školskom roku 2017/2018: 

 
- výsledková listina okresného kola CHO kat. D školský rok 2017/2018 

   1.miesto, 2.miesto, 5.miesto 

- výsledková listina KK CHO kat. B školský rok 2017/2018 

   1.miesto, 7.miesto, 23.miesto 

    

 

Úspechy v školskom roku 2016/2017: 
 

     - výsledková listina okresného kola CHO kat. D školský rok 2016/2017   

4.miesto, 7.miesto, 10.miesto, 12.miesto 

 

     - výsledková listina KK CHO kat. C školský rok 2016/2017 

 3.miesto, 7.miesto, 13.miesto, 22.miesto, 27. miesto 

     - výsledková listina KK CHO kat. B školský rok 2016/2017 

5.miesto, 7.miesto 

 

Archív úspechov: 
 

- výsledková listina KK CHO kat Dg školský rok 2010/2011 

(3. miesto) 

 

- výsledková listina KK CHO kat. C školsky rok 2010/2011 

(13. miesto, 15. miesto) 

 

- výsledková listina KK CHO kat B školský rok 2010/2011 

(4. miesto, 6.miesto, 13. miesto) 

 

- výsledková listina KK CHO kat. A školský rok 2010/2011 

(2. miesto, 6. miesto, 12. miesto) 

 

- výsledková listina KK CHO kat. A školský rok 2011/2012 

( 2.miesto, 5.miesto, 6.miesto) 

 

-  výsledková listina KK CHO kat. B školský rok 2011/2012 

(12.miesto, 13.miesto, 16.miesto) 

 

- výsledková listina KK CHO kat. C školský rok 2011/2012 

(6.miesto, 16.miesto, 42.miesto) 

 

- výsledková listina KK CHO kat. Dg školský rok 2011/2012 

(2.miesto, 4.miesto) 

 

- výsledková listina celoštátneho kola CHO kat. A školský rok 2012/2013 

(14.miesto) 

 

- výsledková listina KK CHO kat. Dg školský rok 2012/2013 

(2.miesto, 5.miesto) 

 

- výsledková listina KK CHO kat. A školský rok 2012/2013 

(2.miesto) 

 

- výsledková listina KK CHO kat. C školský rok 2012/2013 

http://www.gypy.sk/stranky/pkch/kkchoTT47dg.xls
http://www.gypy.sk/stranky/pkch/kkchoTT47c.xls
http://www.gypy.sk/stranky/pkch/kkchob-1.xls
http://www.gypy.sk/stranky/pkch/kkchoa.xls
http://www.gypy.sk/stranky/pkch/kkchoa.xls
http://www.gypy.sk/stranky/pkch/kkchoa.xls
http://www.gypy.sk/stranky/pkch/kkchoa.xls
http://www.gypy.sk/stranky/pkch/kkchoa.xls
http://www.gypy.sk/stranky/pkch/kkchoa.xls
http://www.gypy.sk/stranky/pkch/kkchoa.xls
http://www.gypy.sk/stranky/pkch/kkchoa.xls
http://www.gypy.sk/stranky/pkch/kkchoa.xls


(9.miesto, 15.miesto) 

- výsledková listina KK CHO kat. D školský rok 2013/2014 

(8.miesto, 19.miesto, 24.miesto) 

 

- výsledková listina KK CHO kat. B školský rok 2013/2014 

(6.miesto) 

 

- výsledková listina KK CHO kat. A školský rok 2014/2015 (3.miesto, 10.miesto) 

 

- výsledková listina KK CHO kat. D školský rok 2014/2015 ( 1.miesto,  3.miesto, 

5.miesto, 7.miesto, 10.miesto, 12.miesto) 

 

- SOČ - 3.miesto 

 

- výsledková listina KK CHO kat. A školský rok 2015/2016 
 (3.miesto) 

- výsledková listina okresného kola CHO kat. D školský rok 2015/2016   

3.miesto, 4.miesto, 7.miesto, 8.miesto 

 

- výsledková listina KK CHO kat. C školský rok 2015/2016 
(2.miesto, 17.miesto) 

 

 

- medzinárodné úspechy 
o 38. Medzinárodná chemická olympiáda, 2.-17.7.2006 Gyeongsan,  Kórea, 255 

súťažiacich/67 krajín       

-striebro 

 

o 39. medzinárodná chemická olympiáda, 15.-24.7.2007, Moskva, Rusko  

 - striebro 

 
o  4.European Union Science Olympiad (EUSO), 2.-8.4.2006 , Brusel , Belgicko, 69 

súťažiacich/12 krajín    

– striebro 

 

o 40. medzinárodná chemická olympiáda 12.-21.7.2008, Budapešť. Maďarsko 261 

súťažiacich/67 krajín 

– bronz 

 

 

 

 

Rozsah vyučovacieho predmetu 
 

- so štvorročným a päťročným vzdelávacím programom sa vyučuje podľa ŠVP 
 

- s osemročným vzdelávacím programom sa vyučuje podľa ŠVP 
 

 

 

Ponuka voliteľných predmetov 
 
SEMINÁR Z CHÉMIE (SEC) – 3.ročník, septima 

 

http://www.gypy.sk/stranky/pkch/kkchoa.xls
http://www.gypy.sk/stranky/pkch/kkchoa.xls
http://www.olympiady.sk/index.php?www=sp_file&id_item=991
http://www.olympiady.sk/index.php?www=sp_file&id_item=992
http://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-program/chemia_g_4_5_r.pdf
http://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-program/chemia_g_8_r.pdf
http://www.gypy.sk/3rocniky/SEC3R.pdf


CHÉMIA – voliteľná (CHEv) – 4.ročník (4-hod.), oktáva, 5.ročník bilingv. 

 

SEMINÁR Z CHÉMIE (SEC) – 4.ročník (2-hod.), oktáva, 5.ročník bilingv. 

 

 

 

 

Ponuka krúžkov 
Mladý prírodovedec I. – konzultácie k chemickej, biologickej olympiáde a SOČ 

zodpovedný predseda PK – Mgr. Denisa Obuchová 
Mladý prírodovedec II. – priame pozorovanie prírody v okolí školy a Piešťan s dôrazom 

na zaujímavé ekologické plochy (výsadba, Vtáčí ostrov, Rimplerova bažina ...) - 
zodpovedný RNDr. Ján Šmída 

Včelársky krúžok – základy ekologického včelárenia, včelársky rok, apidomček - 
zodpovedný RNDr. Ján Šmída 

 
 
Prehľad exkurzií a tematických výletov 
ČOV Piešťany 

Výroba elektrickej energie z bioplynu 
VÚRV Piešťany 
 

 

 
 
Projekty: 
Je možné sa zapojiť do medzinárodnej súťaže N-TROPHY, ktorá je zameraná na 
prírodovedné predmety. Informácie o súťaži nájdete na stránke 
http://ntrophy.cz/seznam-registrovanych-tymu/ 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
Milí študenti, ak by ste sa chceli zapojiť do tejto súťaže vytvorením projektu – 
odbornej práce, ktorá sa venuje problematike vody ako je hydrológia, 

vodohospodárstvo, ekológia, ochrana životného prostredia,... na internetovej stránke 
nájdete on-line prihlášky a nominačné formuláre pre pedagóga. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualizované k 31.08.2021 

http://www.gypy.sk/3rocniky/che4r.pdf
http://www.gypy.sk/3rocniky/SEC4R.pdf
http://ntrophy.cz/seznam-registrovanych-tymu/

