
Laboratorní práce č. 3 
 
Úloha č. 1: Příprava kyslíku reakcí peroxidu vodíku s oxidem manganičitým                               
 
Pomůcky: 
 
Chemikálie: peroxid vodíku, oxid manganičitý 
 
Postup: 
1. Do kuželové baňky nalijte 5 ml peroxidu vodíku.  
2. K peroxidu vodíku přidejte malou lžičku oxidu manganičitého. 
3. Zapalte špejli, zhasněte ji a rozžhavený konce vložte do baňky. 
 
Závěr: Slovně popište průběh reakce.  
 
 
Úloha č. 2: Příprava vodíku reakcí kyseliny chlorovodíkové se zinkem 
 
Pomůcky: 
 
Chemikálie:  kyselina chlorovodíková (solná), zinek 
 
Postup: 
1. Zkumavku upevněte v držáku stojanu. Do výše asi 4 cm naplňte zkumavku kyselinou     
    chlorovodíkovou. 
2. Do zkumavky vhoďte několik zrníček zinku a položte na ni suchou zkumavku obrácenou dnem vzhůru. 
3. Zkumavku s unikajícím vodíkem přiložte ke kahanu. 
4. Reakce několikrát opakujte. 
5. Po skončení reakce opatrně odlijte ze zkumavky roztok na hodinové sklíčko. 
6. Hodinové sklíčko uchopte do kleští a nad kahanem zahřívejte, dokud se roztok neodpaří.  

 
Závěr: 
 
Pokud do kyseliny chlorovodíkové vložíme zrníčka zinku, začne probíhat chemická reakce. Můžeme ji 
zapsat chemickou rovnicí: Zn  + 2 HCl  →  H2  + ZnCl2. Vznikající vodík dokážeme reakcí se vzdušným 
kyslíkem, projeví se ………………. Zkumavka se přitom orosí. Reakci lze zapsat chemickou rovnicí: 
2H2  +  O2  →  2 H2O. Po odpaření zůstane na hodinovém skle ……, jeho chemický vzorec je …………. 
 
Nákres a popis: a) chemická reakce ve zkumavce  
      b) důkaz vodíku 
            c) odpařování 
 
Úloha č. 3:  Zubní pasta pro slony 
 
Pomůcky:  
 
Chemikálie: peroxid vodíku, saponát, jodid draselný, potravinářské barvivo 
 
Postup: 
1. Do kuželové baňky nalijte 25 ml peroxidu vodíku, 10 ml saponátu (např. Jaru) a přidejte potravinářské 
    barvivo. 
2. Promíchejte a přidejte 5 ml jodidu draselného. Pracujte ve výlevce. 
 
Závěr:  
Chemický vzorec jodidu draselného je …… Nakreslete a popište reakci 
 



Úloha č. 4: Tajné písmo 
 
Pomůcky:  
 
Chemikálie: chlorid železitý, kyselina salicylová 
 
Postup: 
1. Připravte dva roztoky: 5 % chlorid železitý, 0,5 % kyselina salicylová 
2. Na papír napište tyčinkou text tajné zprávy roztokem kyseliny salicylové. Nechejte zaschnout. 
3. Po zaschnutí přetřete roztokem chloridu železitého. 
 
Závěr: Smícháním chloridu železitého + kyseliny salicylové jsme získali ……………………. zabarvení. 
 
Nalepte nápis. 
 
Úloha č. 5: Výroba jodu z jodidu 
 
Pomůcky:  
 
Chemikálie: jodid draselný, oxid manganičitý, kyselina sírová (3 cm3), roztok sody 
 
Postup: 
1. V baňce si připravte směs jodidu draselného a oxidu manganičitého (v poměru 2:1). 
2. Do baňky odpipetujte kyselinu sírovou a uzavřete ihned ji smotkem vaty navlhčeným roztokem sody. 
3. Pozorujte průběh reakce (nejlépe proti bílému pozadí). 
 
Závěr: 
Páry vznikajícího …… se usazovaly na stěnách baňky a postupně se vytvářely jeho tmavé krystaly. Při 
reakci vznikne/nevznikne teplo. Charakterizujte zápach. 
 
Úkol č. 6: Vlastnosti oxidů         
 
Pomůcky:  
 
Chemikálie: oxidy: vápenatý, zinečnatý, měďnatý, železitý, hlinitý, manganičitý, kyselina  
                    chlorovodíková, voda 
 
Postup: 
1. Do zkumavky nasypte malou lžičku oxidu a přilijte 2 ml vody.  
2. Do druhé zkumavky nasypte malou lžičku stejného oxidu a přilijte 2 ml kyseliny chlorovodíkové. 
4. Opakujte pro všechny oxidy z tabulky. 
5. Do tabulky zapište: vzorec oxidu, barvu oxidu, jeho rozpustnost ve vodě, reakci s kyselinou 
   chlorovodíkovou 
 

oxid 
chemický 

vzorec barva oxidu 
rozpustnost ve 
vodě (ano/ne) 

reakce s kyselinou 
chlorovodíkovou  

barva po 
reakci, teplo 

vápenatý      

zinečnatý      

měďnatý      

železitý      

hlinitý      

manganičitý      

 


