
1. Ako rozdeľujeme chemicky čisté látky? 

Chemické prvky a chemické zlúčeniny. 

2. Čo sú chemické prvky? 

Chemické prvky sú chemicky čisté látky, ktoré už nemožno rozložiť na jednoduchšie látky, sú zložené 

z atómov jedného druhu. 

3. Čo sú chemické zlúčeniny? 

Zlúčeniny sú chemicky čisté látky, ktoré možno rozložiť na jednoduchšie látky, sú zložené z viazaných 

atómov rôznych prvkov. 

4. Z čoho sa skladá atóm? 

Atóm je stavebná častica chemickej látky zložená z jadra a obalu. V jadre sú protóny a neutróny, v obale sú 

elektróny pohybujúce sa okolo jadra vo vrstvách. 

5. Čo je elektrón?  

Elektrón e- – je častica so záporným elektrickým nábojom. 

6. Čo je protón?  

Protón p+ –  je častica s kladným elektrickým nábojom. 

7. Čo je neutrón?  

Neutrón n0 – je častica bez elektrického náboja. 

8. Čo udáva protónové číslo? 

Protónové číslo udáva počet protónov v jadre atómu (zároveň aj počet elektrónov v obale). 

9. Podľa čoho sú pomenované prvky v PSP? 

- podľa nebeských telies: Neptunium, Plutonium 

- podľa známych osobností: Mendelevium, Nobelium 

- podľa krajiny, ktorej vedci sa zaslúžili o jeho objavenie: Francium, Germanium 

- podľa vlastností: Chlór, Bróm, Jód 

10. Čo je molekula? 

Molekula je častica látky zložená z dvoch alebo viacerých zlúčených atómov. 

11. Ako rozdeľujeme ióny? 

Katióny a anióny? 

12. Čo je katión? 

Kladne nabitá častica. 

13. Čo je anión? 

Záporne nabitá častica. 

 



14. Rozpíš vznik katiónov.   

a) napr. K+ 

19K  - 1e-           19K+                (19p+;18e-) 

b) napr. Ca2+ 

20Ca  - 2e-           20Ca2+    (20p+;18e-) 

c) napr. Al3+ 

 

13Al - 3e-             13Al3+      (13p+;10e-) 

15. Rozpíš vznik aniónov. 

a) napr. F- 

9F  + 1e-           9F-                (9p+;10e-) 

b) napr. S2- 

16S  + 2e-           16S2-    (16p+;18e-) 

c) napr. N3- 

 

7N + 3e-             7N3-      (7p+;10e-) 

16. Čo vyjadruje oxidačné číslo? 

Vyjadruje počet elektrónov, ktoré by atóm jedného prvku prijal od atómu iného prvku alebo odovzdal pri 

vzniku chemickej väzby. 

17. Čo je chemická väzba? 

Súdržné pôsobenie medzi dvoma alebo viacerými atómami sprostredkované elektrónmi. 

18. Čo je elektronegativita? 

Sila, akou atóm priťahuje elektróny chemickej väzby. 

19. Aké sú typy chemickej väzby? 

Kovalentná väzba nepolárna, kovalentná väzba polárna a iónová väzba. 

20. Kedy je kovalentná väzba nepolárna? 

Ak je rozdiel elektronegativít od 0 po 0,4. 

21. Kedy je kovalentná väzba polárna? 

Ak je rozdiel elektronegativít od 0,4 po 1,7. 

22. Kedy je väzba iónová? 

Ak je rozdiel elektronegativít nad 1,7. 

23. Urč pomocou PSP typ väzby: napr. HCl, HI, CO, O2, NaCl, KF, Cl2. 

 

 

 


