
Pozorovanie a 

pokus v 

chémii
MGR. LUCIA BREZNIAKOVÁ

GVPT MARTIN



Chémia

 Prírodná veda o látkach a ich premene na iné látky

Predmet štúdia: 

 vlastnosti látok ( fyzikálne a chemické)

 Štruktúra látok ( vnútorné usporiadanie častíc, vplyv 

na vlastnosti)

 premeny látok (vysvetlenie, opis priebehu a príčina, 

praktické využitie)



Chemické disciplíny

• Študuje zloženie, štruktúru a reakcie 
prvkov a zlúčenín s výnimkou zlúčenín 
uhlíka

Anorganická 
chémia

• Študuje prevažnú časť zlúčenín uhlíka

Organická chémia

• Študuje štruktúru a reakcie 
prirodzených a syntetických 
makromolekulových látok

Makromolekulová 
chémia



Hraničné a 

aplikované 

chemické 

disciplíny

analytická 
chémia

chemická fyzikaagrochémia

molekulová 
biológia

fyzikálna chémia
chemická 

technológia

geochémia biochémia
chemické 
inžinierstvo



Metódy skúmania v chémii

Pozorovanie

Pokus( experiment)



Pozorovanie

 Cieľavedomé skúmanie 

 Využívame všetky zmysly ( podľa pravidiel BOZ)

 Cieľom je opis predmetu látok alebo javu

 Do pozorovaného objektu nezasahujeme, nemeníme 

jeho vlastnosti

 Priebeh a výsledky zaznamenávame

 Vykonávame ho samostatne, je súčasťou každého 

pokusu

 Napr. pozorovanie skupenstva, vzhľadu, farby....



Pozorovanie: Horiaca sviečka

1. Vezmite si sviečku a opíšte jej vlastnosti

2. Sviečku zapáľte a sledujte ako horí

3. Okrem vlastností plameňa skúmajte 

aj zmeny sviečky pri horení

4. Z pozorovania vytvorte záznam

5. Svoj záznam porovnajte 

so záznamom uvedenom v učebnici na str. 12  



Pokus ( experiment)

 Do skúmania objektu zasahujeme, meníme vlastnosti 

a pozorujeme zmeny jeho správania

 Cieľom je overiť teoretické poznatky

 Vopred naplánovaný

 Spracovanie formou písomného záznamu-

laboratórneho protokolu 



Laboratórny protokol

 Písomný záznam z laboratórneho cvičenia, pokusu...

 Poskytuje návod k opakovanej realizácii pokusu ( 

rovnaký výsledok pokusu aj v inom laboratóriu)

 Obsahuje údaje: dátum, školský rok, trieda, mená, tému, 

úlohy, pomôcky, chemikálie, postup práce, nákres, 

pozorovanie, záver



Ukážky laboratórneho protokolu



Pokus: Stĺpec hustoty

 Do odmerného valca nalievajte pomaly po stenách 

kvapaliny postupne podľa nasledovného poradia: 

 Zhodnoťte výsledky svojho pozorovania.

med voda sirup
slnečnicový 

olej
saponát olivový olej



Význam chémie

Potravinársky 
priemysel

Hutníctvo Stavebníctvo
Sklársky a 
keramický 
priemysel

Farmaceutický 
priemysel

Textilný 
priemysel


