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Chemická látka

• materiál, z ktorého je vyrobený predmet

• formy hmoty s určitými vlastnosťami

• sú zložené z častíc( atómov)

• sú súčasťou nášho života



Vlastnosti látok

• Charakterizujú látku

• závisia od štruktúry

• dajú sa merať, vyjadrovať číslami, slovom

• hodnoty sú uvedené v fyzikálno- chemických tabuľkách

•hustota, skupenstvo, vzhľad, farba, lesk, priepustnosť, vôňa, chuť, 
magnetické vlastnosti, elektrická vodivosť, teplota varu, teplota topeniafyzikálne

•rozpustnosť, horľavosť, reaktívnosť, výbušnosť, správanie sa pri 
zahrievaní, chemické



Skupenstvo látok

Tuhé Kvapalné Plynné Plazma



Skupenstvo- tuhé (s)

• Solidus

• Pravidelné usporiadanie častíc

• Veľké príťažlivé sily medzi časticami

• Medzi časticami väčšinou malé vzdialenosti

• Majú určený tvar a objem

• Typické kmitanie častíc okolo základnej 
polohy

ľad



Skupenstvo – kvapalné( l)

• Liguidus

• Čiastočne pravidelné usporiadané častice

• Menšie príťažlivé sily medzi časticami

• Väčšie vzdialenosti medzi časticami

• Majú určený objem, ale premenlivý tvar 
(podľa nádoby)

• Častice sa voľne pohybujú- kvapalina tečie

• V beztiažovom stave vytvorí dokonalú guľu 
(najmenší povrch)

voda



Skupenstvo- plynné(g)

• Gazeus

• Neusporiadané častice

• Voľný pohyb častíc v priestore

• Takmer žiadne príťažlivé sily medzi 
časticami

• Ľubovoľné vzdialenosti medzi 
časticami- podľa veľkosti nádoby-
premenlivý tvar

Vodná 
para



Skupenstvo- plazma

• vedľa seba a nezávisle od seba sa môžu 
existovať elektroneutrálne molekuly, atómy, 
ióny, jadrá a elektróny 

• Sústava je navonok elektroneutrálna
• Vzniká pri veľmi vysokých teplotách, v 

elektrickom poli z plynného skupenstva



Premeny látok

• Podstata látok sa nemení

• Premeny skupenských stavov

• Vznik roztokov a zmesí, ich deleniefyzikálne

• Podstata látok sa mení

• Vznikajú nové molekuly, ióny

• Vznik zlúčenín z prvkov, rozklad zlúčenín 
na prvky

chemické



Premeny
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Pokus: 
Pozorovanie látok ( cukor, soľ, naftalén)
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Rozdelenie látok
I. podľa pôvodu

Prírodné

• vytvorené 
prírodou

• minerály, horniny...

Syntetické

• vytvorené v 
laboratóriu

• silon, polyetylén....



Sústavy látok

Sústava

• látka nachádzajúca sa v ohraničenom priestore

• oddelená skutočnými ( sklenené steny nádoby, zátka) alebo myslenými stenami ( 
1dm3 vzduchu)

Sústava látok

• Viacej látok nachádzajúcich sa v určitom priestore



Typy sústav

izolovaná uzavretá otvorená

Nedochádza k výmene 
energie ani častíc medzi 

sústavou a okolím

Dochádza k výmene iba 
energie

Dochádza k výmene energie 
a častíc

Soľ s vodou



Typy sústav

Homogénna

( rovnorodá)

Heterogénna

(rôznorodá)

Ak ma látka v celej 
sústave rovnaké( alebo 

plynule sa meniace) 
vlastnosti

Ak nemá látka vo 
všetkých miestach 
rovnaké vlastnosti

V heterogénnej sústave možno rozlíšiť dve 
homogénne oblasti ( fázy) ohraničené od seba 

hraničnou plochou 

Klinec 
vo 

vode
voda



Typy sústav

Chemicky čistá látka

• Sústava tvorená 
jednou látkou

• Charakteristické stále 
vlastnosti

zmes

• Sústava tvorená 
viacerými látkami

• Nestále premenlivé 
vlastnosti závisiace 
od zloženia



Rozdelenie látok

LÁTKY

CHEMICKY ČISTÉ LÁTKY 

( CHEMICKÉ INDIVÍDUUM)

ZMESI

ROVNORODÉ
RÔZNORODÉ

SUSPENZIA

EMULZIA

PENA

AEROSÓL  



Chemicky čisté látky

• Chemické indivíduá

• V prírode sa vyskytujú zriedka

• zložené len z častíc rovnakého druhu ( z jednej zložky, fázy)

• zloženie sa dá vyjadriť chemickým vzorcom alebo značkou

• majú stále charakteristické zloženie a vlastnosti

• nedajú sa rozložiť na jednoduchšie látky

Rozdelenie :

A. Prvok

B. zlúčenina



Prvok

• Látka zložená z atómov, ktoré 
majú rovnaké protónové( 
atómové) číslo

• Najjednoduchšia forma látky

• Nemožno rozložiť na menšie 
látky

• Usporiadané v PSP (v prírode 92 
druhov, zvyšok umelo utvorené-
transurány)

• Napr. C, Na, Br, K

C uhlík
carboneum

6

12



Zlúčenina

• Látka, zložená zo zlúčených atómov viacerých prvkov

• Napr. NaCl, H2O, HNO3, H2O2

Rozdelenie zlúčenín

1. Dvojprvková

2. Trojprvková

3. Viacprvková CaCO3



Koľko prvkov tvorí túto zlúčeninu?

H2O

vodík

kyslík

2 
prvky



Koľko atómov tvorí túto 
zlúčeninu?

H2O

1 atóm 
kyslíka

2 atómy 
vodíka

3 atómy



Aktivita: Urči počet atómov a prvkov v 
nasledovných zlúčeninách

NaOH

H2O

H2O2 H2SO4

CuSO4

Ca(OH)2 Fe2(SO4)3

CuSO4.5H2O

K3[Fe(CN)6]



Zdroje

• https://sk.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1zov%C3%A1_premena

• https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Conical_flask_teal.svg

• https://vynimocneskoly.sk/project/skupenstvo-latok/

• https://ru.ferben.com/technology/plasma.kl
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