
Chémia 7r. pracovný list – rýchlosť chemických reakcii, faktory ovplyvňujúce rýchlosť chemických reakcii 

Rýchlosť chemickej reakcie určujeme časom potrebným na zmenu reaktantov na produkty.  

Pritom pozorujeme ako: vzniká plynný alebo tuhý produkt, ubúdajú tuhé reaktanty, sa mení sfarbenie reaktantov.  

Pomalé reakcie: trvajú veľmi dlho: niekoľko hodín, dní, mesiacov, rokov, storočí napr. krasové procesy, rozklad 

pamiatok a sôch pôsobením kyslých dažďov, hrdzavenie železa, kvasenie, hnitie potravy, rozklad plastov, starnutie 

pokožky  

Rýchle reakcie: trvajú veľmi krátko, často len niekoľko sekúnd napr. horenie, výbuch, dýchanie  

Podmienky priebehu chemickej reakcie: Častice reaktantov sa musia zraziť :  

1.Pri zrážke musia byť častice vhodne orientované. 2. Pri zrážke musia mať častice dostatok energie.  

Faktory ovplyvňujúce rýchlosť chemických reakcií :  

1. Množstvo reagujúcich častíc: Čím je väčšie množstvo reagujúcich častíc (koncentrácia látky) , tým je rýchlosť 

chemickej reakcie väčšia a naopak.  

2. Teplota: Čím je vyššia teplota reaktantov, tým je rýchlosť chemickej reakcie väčšia a naopak.  

3. Veľkosti povrchu tuhého reaktantu: 

Čím je väčšia plocha tuhého reaktantu, tým je rýchlosť chemickej reakcie väčšia a naopak. 

4.Katalyzátor :Prítomnosťou katalyzátora možno urýchliť chemickú reakciu. Katalyzátor zostáva po chemickej reakcii 

nezmenený. 

Vypracuj otázky 

1. Vymenuj faktory, ktoré ovplyvňujú rýchlosť chemických reakcií: 

a) ................................................................................................................... 

b) ................................................................................................................... 

c) ................................................................................................................... 

d) ................................................................................................................... 

2.  Roztrieďte nasledujúce chemické reakcie podľa rýchlosti ich priebehu. Šípkami spoj, čo patrí  k sebe.   

               horenie horčíka 

             hrdzavenie železa 

         pomalá reakcia       vznik krasových útvarov                                rýchla reakcia 

                                              reakcia zinku s kyselinou chlorovodíkovou 

       rozklad  plastov v prírode 

     rozklad potravín v mrazničke 

       kvasenie 

3. Doplňte do textu :  

 Ak má tuhý reaktant ..........................   reakčný povrch, dochádza za určitý čas k .........................  počtu zrážok 

a rýchlosť reakcie sa zväčšuje. 

 Ak pridáme k reaktantom látku, nazývanú ........................................ , rýchlosť chemickej reakcie sa zväčší. 

 Čím je v určitom objeme menšie množstvo reagujúcich častíc, dochádza za určitý čas k ................... množstvu 

zrážok a reakcia prebieha  ........................................ 

 Rýchlosť chemickej reakcie je tým väčšia, čím je .......................... teplota reaktantov. 

4. Definuj pojem katalyzátor. 

 

5. Napíš, ktoré sú základné predpoklady, aby medzi časticami prebehla chemická reakcia: 

a) ................................................................................. 

b).................................................................................. 

6.  Zakrúžkuj, ktorá z týchto zrážok častíc je účinná z hľadiska ich vzájomnej orientácie:           

       a)          b)       c)  

 

    

7. Napíš, prečo neprebieha chemická reakcia na obrázkoch a)  a  b).  


