
Chemické látky 

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 

1. fyzikálne- hustota, skupenstvo, vzhľad, farba, lesk, priepustnosť, vôňa, chuť, magnetické 

vlastnosti, elektrická vodivosť, teplota varu, teplota topenia 

2. chemické- rozpustnosť, horľavosť, reaktívnosť, výbušnosť, správanie sa pri zahrievaní, 

 

Skupenstvo látok 

1. 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 

2. 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) 

3.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 

4.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 

A.fyzikálne 

• Podstata látok sa nemení 

• Premeny skupenských stavov 

• Vznik roztokov a zmesí, ich delenie 

B.chemické 

• Podstata látok sa mení 



• Vznikajú nové molekuly, ióny 

• Vznik zlúčenín z prvkov, rozklad zlúčenín na prvky 

 

Premeny skupenstva 

• Zmenou podmienok 

 

 
 

 

 

Rozdelenie látok 

I. podľa pôvodu 

1. Prírodné- vytvorené prírodou (minerály, horniny...) 

2. Syntetické- vytvorené v laboratóriu (silon, polyetylén....) 

 

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 

1. Izolovaná- nedochádza k výmene energie a častíc 

2. Uzavretá- dochádza iba k výmene energie 

3. Otvorená- dochádza k výmene energie e častíc medzi sústavou a okolím 

 

Typy sústav 

1. Homogénna( rovnorodá)- ak ma látka v celej sústave rovnaké( alebo plynule sa meniace) 

vlastnosti 

2. Heterogénna ( rôznorodá)- ak nemá látka vo všetkých miestach rovnaké vlastnosti, možno 

rozlíšiť dve homogénne oblasti ( fázy) ohraničené od seba hraničnou plochou 

 

Typy sústav 

1.Chemicky čistá látka- sústava tvorená jednou látkou, charakteristické stále vlastnosti 

2.zmes- sústava tvorená viacerými látkami, nestále premenlivé vlastnosti závisiace od zloženia 

 

 



Rozdelenie látok 

 

 
1.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 

 

Zlúčenina 

• Látka, zložená zo zlúčených atómov viacerých prvkov 

• Napr. NaCl, H2O, HNO3, H2O2 

 

       Rozdelenie zlúčenín 

1. Dvojprvková 

2. Trojprvková 

3. Viacprvková 
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