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Organická chémia
Chémia zlúčenín uhlíka

Uhlík schopnosť spájať atómy do rôznych reťazcov

Dnes známych asi 5 miliónov zlúčenín- organické zlúčeniny

Mnohé súčasťou rastlinných a živočíšnych tiel, významné pre človeka( 
potraviny, oblečenie, farby, kozmetika, lieky...

Možno pripraviť aj laboratóriu (1828 Wöhler príprava kyseliny šťavelovej, 
močoviny v laboratóriu)



Vlastnosti organických zlúčenín
Pri vyšších teplotách málo stále rozkladajú sa

Rozpustné prevažne v organických rozpúšťadlách ( etanol, éter, 
acetón, benzén)

Mnohé prudko jedovaté( aj karcinogénne)

Ľahko zápalné

Zložitejšia štruktúra, väčší počet atómov

S malou Mr- plyny ( zvyšok kvapalné, tuhé)

Majú charakteristické TV a Tt

Reakcie prebiehajú pomalšie



Vysoká stabilita uhlíkových 
reťazcov

1. Pevnosť kovalentnej väzby medzi C-C

2. C viazané v or. zlúčeninách nemá voľné 
elektrónové páry ani orbitály- všetky valenčné 
elektróny sa podieľajú na tvorbe väzieb

3. Výhodné postavenie v PSP



Väzby v organickej 
chémii



Typy väzieb v organických 
zlúčeninách

Prevažne kovalentné ( tvoria spoločný elektr. pár/ 
páry)

Kovalentné 
väzby

jednoduchá

násobná

dvojitá

trojitá

Uhľovodíky s jednoduchými väzbami nasýtené, s násobnými nenasýtené

1 elektr.pár

2 elektr.páry

3 elektr.páry



C-C 1 x σ väzba( elektrónová hustota okolo spojnice jadier)

C=C  1x σ a 1x π väzba (nad a pod spojnicou jadier)

C≡ C 1xσ a 2x π väzba ( nad a pod, pred a za spojnicou 
jadier)



Dĺžka a pevnosť väzby

jednoduchá dvojitá trojitá

Dĺžka klesá

Pevnosť klesá ( prednostne zaniká  π väzba)



Postavenie násobných väzieb v 
reťazci

konjugované

• Násobné väzby 
oddelené jednou 
jednoduchou

• Navzájom sa 
ovplyvňujú

izolované

• Násobné väzby 
oddelené dvoma 
a viacerými 
jednoduchými 

• Navzájom sa 
neovplyvňujú

kumulované

• Násobné väzby 
susedia



Polarita väzby

polárne

• C-X, C-O

• vznik čiastkových 
nábojov

nepolárne

• C-C, C-H



Väzbovosť v organických 
zlúčeninách

počet kovalentných väzieb, ktorými sa atóm prvku 
viaže so susednými atómami prvkov



Vzorce v organickej chémii



Typy vzorcov

Empirický( 
stechiometrický)

Sumárny( 
molekulový)

Racionálny( 
funkčný)

Štruktúrny ( 
konštitučný)

Skrátený 
štruktúrny

Elektrónový 
štruktúrny



Empirický (stechiometrický)
Najjednoduchší pomer počtu atómov prvkov v 
zlúčenine

•kyselina 
octováCH2O



Sumárny (molekulový)
Skutočný počet atómov v zlúčenine

•kyselina 
octováC2H4O2



Racionálny (funkčný)
Vyjadruje charakteristické zoskupenie  atómov v 
molekule

•kyselina 
octováCH3COOH



Štruktúrny (konštitučný)
Zobrazuje väzby v molekule

Poradie , spôsob a typ viazania jednotlivých atómov 
v molekule

Dvojrozmerné zobrazenie štruktúry

Nevyjadrujú skutočné priestorové usporiadanie

•kyselina 
octová



Skrátený štruktúrny 
Zjednodušený štruktúrny

Bez niektorých jednoduchých väzieb ( väčšinou s 
vodíkom)

•Kyselina 
octová



Elektrónový štruktúrny
Skrátený štruktúrny 

s vyznačením voľných elektrónových párov  ( 
čiarkou pri značke prvku)

•kyselina 
octová



Zjednodušené zápisy
Pri organických zlúčeninách s väčším počtom 
atómov uhlíka

Neuvádzajú sa v nich atómy uhlíka

•Kyselina 
stearová

C17H35COOH



Štruktúra molekuly

konštitúcia

• Údaje o druhu, 
počte atómov, type 
väzby, vzájomnom 
spojení atómov 
väzbami

konfigurácia

• Údaje o 
priestorovom 
usporiadaní väzieb 
z jedného atómu k 
iným naviazaným 
atómom

• Nemožno ho meniť 
otáčaním okolo 
jednoduchej väzby

konformácia

• Údaje o 
priestorovom 
usporiadaní 
atómov, nie sú 
spojené navzájom 
väzbovou

• Usporiadanie je 
možné meniť 
voľnou rotáciou 
okolo jednoduchej 
väzby

Závisia od nej vlastnosti



Izoméria v 
organickej chémii



Typy izomérie



A. konštitučná
zlúčeniny majú rovnaký sumárny vzorec,  ale 
odlišný konštitučný vzorec

1.

reťazová

2.

polohová

3.

skupinová 3.1 
tautoméria



A.1.Konštitučná reťazová 
izoméria

Typ konštitučnej izomérie

zlúčeniny majú rovnaký sumárny, no odlišný 
konštitučný vzorec

Izoméry sa líšia sa spôsobom usporiadania 
uhlíkového reťazca



A.2. Polohová konštitučná 
izoméria
Typ konštitučnej izomérie

zlúčeniny majú rovnaký sumárny, no odlišný 
konštitučný vzorec

Izoméry sa líšia polohou násobnej väzby, funkčnej( 
charakteristickej) skupiny



A. 3. skupinová konštitučná 
izoméria
Typ konštitučnej izomérie

zlúčeniny majú rovnaký sumárny, no odlišný 
konštitučný vzorec

Izoméry sa líšia odlišným typom charakteristickej 
skupiny



A.3. 1 tautoméria
Typ skupinovej konštitučnej izomérie

zlúčeniny majú rovnaký sumárny, no odlišný 
konštitučný vzorec

Izoméry sa líšia polohou vodíka a dvojitej väzby



B. Priestorová izoméria ( 
stereoizoméria)
Zlúčeniny majú rovnaký sumárny a konštitučný 
vzorec, líšia sa priestorovým usporiadaním atómov

1.

Konfiguračná

2.

Konformačná



B.1 Konfiguračná
Rôzne priestorové usporiadanie nesúvisí s rotáciou 
okolo jednoduchej väzby

a. 
geometrická b. 

optická



B.1.a. Geometrická izoméria
Typ priestorovej konfiguračnej izomérie

Izoméry sa líšia umiestnením atómových skupín na atómoch uhlíka 
viazaných dvojitou väzbou

Nie je možná voľná rotácia, preto iba dva druhy izomérov cis a trans

(Z)- cis izomér- substituenty na rovnakej strane roviny dvojitej väzby

(E)- trans- na opačných stranách roviny



B.1.b. Optická izoméria
Typ priestorovej konfiguračnej izomérie

Izoméry ( antipódy, enantioméry) sa líšia 
konfiguráciou na chirálnom ( asymetrickom) uhlíku, 
sú opticky aktívne, otáčajú rovinu polarizovaného 
svetla opačne



B.2. Konformačná izoméria alkánov

Typ priestorovej izomérie

zlúčeniny s rovnakým sumárnym a konštitučným 
vzorcom, no líšia sa priestorovým usporiadaním tej istej 
molekuly

Priestorové usporiadanie vzniká rotáciou okolo 
jednoduchej väzby C-C

a. zošikmená    

b. zákrytová ( zaclonená)



0° 60°



Konformačná priestorová izoméria 
cykloalkánov

Otočením okolo jednoduchých väzieb dochádza k 
preklopeniu

Vaničková a stoličková forma



Reakcie v 
organickej chémii



Charakteristika reakcií
Pomalšie

Množstvo iba za prítomnosti teploty, katalyzátora, 
tlaku

Priebeh zložitý

Vznik množstva prechodných komplexov a 
medziproduktov

Pri nasýtených na väzbe C-C, C-H, pri nenasýtených 
na násobných väzbách, pri derivátoch na funkčnej 
skupine alebo v jej blízkosti



Reakčný mechanizmus
Podrobný opis všetkých čiastkových zmien počas 
premeny reaktantov na produkty

• Reaktant na ktorom sa 
uskutočňuje zmenasubstrát

• Reaktant, ktorý vyvoláva 
zmeny na substrátečinidlo



Zápis chemickej reakcie

Reakčná schéma

• Nemusí byť 
zachovaná 
stechiometria

• Nad šípkou a pod 
šípkou časti 
reaktanty, tlak, 
teplota, výťažky..

Chemická rovnica

• Presný zápis 
priebehu 
chemickej reakcie





Rozdelenie reakcií



1.podľa charakteru zmien na 
substráte

eliminácie adície substitúcie prešmyk



Adícia
Na násobnú väzbu sa naväzuje molekula inej 
zlúčeniny

Znižuje sa násobná väzba



Eliminácia
Z molekuly sa odštepuje malá molekula

Vznik násobnej väzby( opak adície)



Substitúcia
Nahradenie jedného atómu alebo skupiny atómov 
iným atómom, alebo skupinou atómov

Elektrofilné alebo nukleofilné



Prešmyk
Preskupenie atómov vrámci jednej molekuly, 
vznik stabilnejšej molekuly



2.Reakcie podľa spôsobu 
štiepenia väzby

Homolýza Heterolýza



Homolýza
symetrické rozštiepenie väzby, elektrónový pár sa 
rozdelí medzi oba atómy( každý atóm po 1 e, vznik 
radikálov)



Heterolýza
asymetrické rozštiepenie väzby, voľný elektrónový 
pár prechádza k elektronegatívnejšiemu prvku ( vznik 
katiónov, aniónov)



3.Podľa druhu použitého 
činidla

1. Radikálové- častice s nespárenými elektrónmi (veľmi 
reaktívne, existujú iba krátky čas)

CH4 + Cl2 CH3Cl + HCl
UV

Cl. + Cl.



2. Iónové
Nukleofilné- častice poskytujúce e ( donory e)- anióny, 
elektroneutrálne molekuly s voľnými elektrónovými pármi

CH≡CH +H2O → CH2=CH-OH→CH3-CH =O
(enol forma nestabilná, prešmyk)

Elektrofilné- častice priťahujúce elektróny( akceptory e-
katióny, elektroneutrálne molekuly s elektroneutrálnym 
zriedením

CH2=CH2 + HCl → CH3-CH2 -Cl

H2SO4

H+ + Cl-

H+ +OH-



Roztrieď činidlá na nukleofilné, elektrofilné, 
radikálové

OH-

H+

NH3

I- H2O

Cl.

NO2
+

Br- O.

Br+

SO3



Organické zlúčeniny

Uhľovodíky

• Zložené iba z H a C

Deriváty 
uhľovodíkov

• Odvodené od 
uhľovodíkov

• Zložené z H, C a 
iných prvkov N, O, 
X( heteroatómy)



Zloženie derivátov

Uhľovodíkový zvyšok

• Zvyšok s uhľovodíkového 
reťazca, ktorý vzniká 
odtrhnutím atómu 
vodíka

• Označenie R

Charakteristická    

( funkčná) skupina

• Jeden atóm/ skupina 
atómov, ktoré dávajú 
derivátu špecifické 
vlastnosti



Uhľovodíky

Dvojprvkové zlúčeniny vodíka H a uhlíka C

Väzba medzi C- jednoduchá alebo násobná

Reťazec acyklický/ cyklický,  rozvetvený/ 
nerozvetvený( priamy)



Rozdelenie uhľovodíkov podľa 
typu väzby

nasýtené

• Iba s 
jednoduchými 
väzbami

nenasýtené

• Obsahujú 
aspoň jednu 
násobnú 
väzbu

aromatické

• Cyklickú 
štruktúru s 
aromatickým 
charakterom

Alifatické uhľovodíky bez 
aromatického charakteru



Rozdelenie uhľovodíkov podľa charakteru 
uhľovodíkového reťazca

acyklické

• S otvoreným 
reťazcom

• Rozvetvený a 
nerozvetvený(priamy)

cyklické

• S uzavretým 
reťazcom



Rozdelenie 
uhľovodíkov

Alifatické

Nasýtené Nenasýtené

Aromatické

Arény

Alkány Alkény Alkíny
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https://sk.erch2014.com/obrazovanie/85204-mezhdunarodnaya-
nomenklatura-alkanov-alkany-stroenie-svoystva.html
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Kmeťová J., Skoršepa M., Mäčko P: CHÉMIA pre 2. ročník gymnázia so 
štvorročným štúdiom a 6. ročník gymnázia s osemročným štúdiom, 
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