
Chemie – maturitní témata

1) Základní chemické pojmy; atom, jádro atomu, radioaktivita
Předmět a obory chemie,  soustava,  základní částice, Ar, Mr, n, Avogadrova konstanta, M, 
Avogadrův zákon, druhy vzorců, výpočet ze vzorce, jádro atomu, protonové, nukleonové a 
neutronové číslo, prvek a sloučenina, nuklid, izotop, radioaktivita přirozená a umělá, druhy 
záření, posuvné zákony, poločas rozpadu.

2) Elektronový obal
Orbital,  kvantová  čísla,  druhy  orbitalů,  výpočet  max.  počtu  elektronů  v dráze;  pravidla 
elektronové konfigurace: výstavbový princip, Hundovo pravidlo, Pauliho princip výlučnosti; 
základní a excitovaný stav, hybridizace.

3) Chemická vazba
Chemická vazba, kovalentní vazba, vaznost, druhy a polarita kovalentních vazeb, kovalentní 
krystaly, iontová vazba a iontové krystaly, kovová vazba, mezimolekulové síly – vodíkové a 
van der Waalsovy, krystaly molekulové a vrstevnaté; tvar molekul s 1 centrálním atomem – 
vyvození pomocí hybridizace.

4) Chemické reakce I.
Podstata  chemické  reakce,  typy  reakcí  (analýza,  syntéza,  konverze,  substituce),  reakce 
homogenní  a  heterogenní  –  zkrácený  iontový  zápis,  reakce  komlexotvorné;  reakce 
protolytické: teorie kyselin a zásad, neutralizace, amfotery, konjugovaný pár, disociace, síla 
kyselin a zásad, autoprotolýza vody, pH, hydrolýza solí. 

5) Chemické reakce II. – redoxní reakce
Charakteristika  redoxních  reakcí,  úprava  rovnic  pomocí  bilance  elektronů  a  bilance 
elektrických nábojů, oxidační a redukční činidla, řada kovů – standardní redukční potenciály 
– důsledky pro chemické reakce, elektrolýza.

6) Termochemie, reakční kinetika, chemická rovnováha
Termochemie: reakční teplo, změna entalpie, reakce exotermní a endotermní, tepelná bilance, 
termochemické zákony; Reakční kinetika: teorie srážková a aktivovaného komplexu, reakční 
rychlost, vliv teploty, tlaku, katalyzátorů, koncentrace (Guldberg-Waageův zákon; chemická 
rovnováha:  znaky,  rovnovážná  konstanta,  princip  akce  a  reakce,  chemická  rovnováha 
v protolytických  reakcích,  iontový  součin  vody,  pH  –  výpočty,  chemická  rovnováha  ve 
srážecích reakcích: součin rozpustnosti, disociační konstanta komplexu. 

7) Periodická soustava
Periodický  zákon,  popis  soustavy,  klasifikace  prvků  podle  elektronové  výstavby,  velikost 
atomu, ionizační energie, elektronová afinita, elektronegativita, kovy a nekovy, zásaditost a 
kyselost, činidla oxidační a redukční, oxidy kyselinotvorné, zásadotvorné a amfoterní.

8) Vodík, voda, roztoky
Vodík:  výskyt,  vazby,  srovnání  s prvky  s1 a  p5,  vlastnosti  fyzikální  a  chemické,  iontové 
hydridy  a  jejich  reakce  s vodou,  účinky  vodíku,  užití  vodíku,  voda  –  vodíkové  vazby, 
přechodná  a  trvalá  tvrdost;  roztoky:  rozpustnost  látek,  nasycené  roztoky,  elektrolyty, 
procentová a látková koncentrace, míšení a ředění roztoků. 



9) Kyslík, peroxidy 
Výskyt,  vlastnosti  a  užití  kyslíku,  ozon, druhy vazeb,  elektronová konfigurace – dikyslík, 
příprava  a  výroba,  reakce  s kovy,  amoniakem a  sulfidy;  oxidy  –  vazby,  reakce  s vodou; 
peroxidy – vazba, výroba, účinky peroxidu vodíku. 

10) p6 – prvky (vzácné plyny); p5 – prvky (halogeny) 
Charakteristika  p6  – prvků;   charakteristika  p5  – prvků: elektronová konfigurace, excitace a 
oxidační  čísla,  výroba chloru  ze solanky elektrolýzou,  reakce s kovy,  vytěsnění  halogenů, 
sloučeniny bezkyslíkaté  –  halogenvodíkové kyseliny a  halogenidy,  sloučeniny kyslíkaté  – 
kyseliny chloru.

11) p4 – prvky, chalkogeny se zaměřením na síru 
Charakteristika  skupiny,  elektronová  konfigurace  síry,  excitace,  oxidační  čísla,  vlastnosti 
fyzikální  (alotropie)  a  chemické,  reakce  síry  s prvky;  bezkyslíkaté  sloučeniny  –  sulfan  a 
sulfidy,  sloučeniny  kyslíkaté  –  oxidy  a  kyseliny,  výroba  kyseliny  sírové  kontaktním 
způsobem, thiokyseliny a peroxokyseliny, soli kyseliny sírové.

12) p3 – prvky, pentely (se zaměřením na dusík a fosfor) 
Charakteristika skupiny, elektronová konfigurace, excitace, oxidační čísla, dusík, bezkyslíkaté 
sloučeniny dusíku: amoniak, komplexy, amonné soli, sloučeniny kyslíkaté – oxidy, kyseliny, 
výroba  kyseliny  dusičné,  vlastnosti  a  užití  kyseliny  dusičné  a  jejich  solí;  alotropické 
modifikace fosforu, hoření bílého dokonalé a nedokonalé, výroba superfosfátu.

13) p3 a p2 – prvky (tetrely a triely) se zaměřením C, Si, B a Al 
Charakteristika  skupiny,  elektronová  konfigurace,  excitace,  oxidační  čísla,  alotropické 
modifikace C, bezkyslíkaté a kyslíkaté sloučeniny C, hoření C dokonalé a nedokonalé, oxidy 
C,  kyselina  uhličitá  a  její  soli,  termický  rozklad  uhličitanu a  rozklad  kyselinou,  podstata 
krasových jevů; křemík – vlastnosti a výroba sloučeniny; bor – borová voda, hliník – výroba 
z bauxitu, aluminotermie. 

14) s1 a s2 – prvky se zaměřením na Ca, Mg, Na a K
Charakteristika skupin, velikost atomů a elektropozitivita, elektronová konfigurace, oxidační 
čísla,  vlastnosti,  reakce  s kyslíkem  a  vodou;  hydroxidy  –  vápenatý,  sodný  a  draselný  – 
vlastnosti, reakce; soda a potaš – užití, soli.

15) d – prvky, přechodné, komplexní sloučeniny (se zaměřením na Fe a prvky skupiny 
Cu, Zn, Mn, Cr – redoxní účinky)
Charakteristika  přechodných  prvků,  elektronová  konfigurace  –  zdůvodnění  vlastností; 
komplexní sloučeniny – centrální atom, ligandy; železo – výskyt, vlastnosti, výroba, výroba 
Zn, vlastnosti Cu, účinky dichromanů a manganistanu draselného. 

16) Úvod do organické chemie
Předmět studia, vlastnosti organických látek, vzorce, vazby jednoduché a násobné, štěpení 
vazeb:  homolýza  a  heterolýza;  stereochemie  –  izomery  konstituční  a  konfigurační, 
konformace;  typy  reakcí:  adice,  eliminace,  substituce,  přesmyky,  oxidace  a  redukce; 
uhlovodíkové zbytky.



17) Uhlovodíky nasycené a nenasycené
Alkany a cykloalkany – charakteristika, homologický rozdíl, názvosloví, fyzikální a chemické 
vlastnosti se zaměřením na substituci radikálovou a její fáze, zástupci – vlastnosti a užití;  
alkeny  a  alkadieny  –  charakteristika,  vlastnosti  se  zaměřením  na  adici  elektrofilní 
(Markovnikovo pravidlo) a polymeraci, alkiny – výroba acetylenu a adice vody na acetylén.

18) Areny, přírodní zdroje uhlovodíků 
Charakteristika  arenů  –  aromatický  charakter,  Hückelovo  pravidlo,  delokalizační  energie, 
reakce se zaměřením na substituci elektrofilní jednoho a dvou atomů H, substituenty první a 
druhé  třídy,  polymerace,  oxidace,  radikálová  hydrogenace;  zástupci  a  užití,  názvosloví; 
přírodní zdroje uhlovodíků

19) Deriváty uhlovodíků, halogenderiváty, dusíkaté deriváty
Deriváty – rozdělení; halogenderiváty – polarita a polarizovatelnost, reakce se zaměřením na 
substituci nukleofilní, reakce s kovy; dusíkaté deriváty: nitrosloučeniny, aminy – vlastnosti, 
reakce, užití; názvosloví

20) Hydroxysloučeniny – alkoholy a fenoly, étery, karbonylové sloučeniny – aldehydy a 
ketony
Alkoholy, fenoly – obecné vzorce a charakteristika, amfoternost, reakce s kovy a hydroxidy, 
esterifikace, oxidace primárních a sekundárních alkoholů, výroba, vlastnosti a užití methanolu 
a  ethanolu;  ethery  –  vlastnosti;  karbonylové  sloučeniny  –  oxidace  a  redukce,  zástupci  – 
vlastnosti a užití; názvosloví.

21) Karboxylové kyseliny 
Charakteristika,  vlastnosti  –  kyselost,  neutralizace  a  esterifikace,  hydrolýza  esterů, 
dekarboxylace; deriváty funkční – zástupci od kyseliny octové, substituční deriváty – obecné 
vzorce, zástupci, názvosloví.

22) Sacharidy
Výskyt a vznik v přírodě - fotosyntéza, rozdělení, zástupci, vlastnosti a užití, D – glukosa, D – 
fruktosa, sacharosa,  škrob, glykogen, celulosa - cyklické formy, Tollensovy a Haworthovy 
vzorce, redukční účinky.

23. Lipidy, isoprenoidy, heterocyklické sloučeniny
Lipidy – rozdělení, význam, vlastnosti, esterifikace a zmýdelnění;  isoprenoidy: triterpeny - 
steroidy – steran (steroly, žlučové kyseliny, steroidní hormony); tetraterpeny – karotenoidy; 
heterocyklické sloučeniny se zaměřením na dusíkaté: pyrrol, pyridin, pyrimidin a purin – 
vlastnosti, význam.

24) Proteiny, nukleové kyseliny
Proteiny:  aminokyseliny,  peptidická  vazba,  struktura  primární,  sekundární,  terciární  a 
kvarterní, rozdělení a zástupci. Nukleové kyseliny: – složení, struktura primární a sekundární, 
fáze přenosu informace - replikace, transkripce, translace.

25) Biochemie: základní pojmy, regulace a energetika biochemických reakcí
Biochemie – základní pojmy. Regulace biochemických reakcí  - enzymy, vitamíny a hormony. 
Energetika  biochemických  reakcí  –  exergonické  a  endergonické  reakce,  fáze  fotosyntézy, 



makroergické vazby – ATP. Krebsův cyklus,  metabolismus sacharidů (aerobní a anaerobní 
podmínky), lipidů (β – oxidace) a bílkovin (proteolýza a proteosyntéza). 

Pomůcky: periodická tabulka prvků; matematické, fyzikální a chemické tabulky 


