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1. Pokus: Reakcia kovov s kyselinou

Sledujeme 1,5min videa 

https://www.youtube.com

/watch?v=LUFbFTGZJX

U

https://www.youtube.com/watch?v=LUFbFTGZJXU


Pozorovanie

Rýchlosť chemickej reakcie

1. meď s kyselinou sírovou

2. horčík s kyselinou sírovou

3. zinok s kyselinou sírovou

Reakcia neprebieha

Reakcia prebieha najrýchlejšie

Reakcia prebieha pomalšie

Pozorujeme unikanie 

bubliniek
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2.Pokus: Reakcia chloridu sodného s 

dusičnanom strieborným

Okamžitý 

vznik bielej 

zrazeniny

Stmavnutie 

zrazeniny po 

čase



Záver

• Reakciou chloridu sodného a dusičnanu strieborného vznikla 

biela zrazenina chloridu strieborného ( vedľajším produktom 

bol dusičnan sodný). 

• Chlorid strieborný je nestály a rozkladá sa na svetle čo sa prejavuje 

zmenou zafarbenia



Chemická

kinetika

chemická veda zaoberajúca

sa rýchlosťou chemickej

reakcie



Rýchlosť CHR zisťujeme pozorovaním

Rýchlosť vzniku 
produktu

Rýchlosť ubúdania 
reaktantu

Zmena sfarbenia 
reaktantov



• Rýchlosť chemickej 

reakcie určujeme 

časom, ktorý 

potrebujeme na zmenu 

reaktantov na produkty



Rozdelenie chemických reakcií podľa 

rýchlosti

1.pomalé
2. rýchle

V prírode prebiehajú prevažne pomalé reakcie



1.Pomalé reakcie

A. krasové procesy

Oxid uhličitý + voda+ vápenec → hydrogénuhličitan vápenatý

• Pôsobenie dažďovej vody( jemne kyslej) na vápenec spôsobí jeho 
rozpúšťanie a rozrušovanie

Hydrogénuhličitan vápenatý → oxid uhličitý + voda + vápenec

• Rozpustený roztok sa v podzemí zráža a tvoria sa nádherné jaskynné 
útvary- kvaple





1.Pomalé reakcie

B. kyslé dažde

• Rozpúšťanie vápenca vplyvom kyslých dažďov- znehodnocovanie 

pamiatok a iné...



1.Pomalé reakcie

C. hrdzavenie železa

• Rozpad železa vplyvom vzdušnej vlhkosti, oxidu uhličitého atď..

• Prebieha rýchlejšie- v prímorských oblastiach, vo vlhkom a 

teplom tropickom pásme, automobily hrdzavejú rýchlejšie v zime 

vďaka posypovej soli





1.Pomalé reakcie

D. hnitie

• pôsobením kvasiniek a baktérií sa rozkladajú bielkoviny, tuky a 

cukry, napr. v ovocí



1.Pomalé reakcie

E. rozklad plastov

• prebieha veľmi pomaly



2. Rýchle reakcie v bežnom živote

• Uvoľnenie veľkého množstva tepla

• Napr. horenie

• Nebezpečenstvo požiaru a výbuchu


