
Laboratorní práce č. 4 
 

Úloha č. 1: Sloučeniny vápníku 
 

a) Příprava oxidu vápenatého 

 

Pomůcky:   

 

Chemikálie: uhličitan vápenatý (CaCO3) 

 

Postup: 

1. Do porcelánové misky nasyp 3g uhličitanu vápenatého. 

2. Porcelánovou misku 20 minut ohřívej. 

3. Po vychladnutí směs nasyp do kádinky. 

 

Závěr:  

 

Na odpařovací misce jsme získali ………………………………………………(CaCO3 →  CaO + CO2). 

 

Nákres a popis aparatury. 

 

b) Příprava hydroxidu vápenatého Ca(OH)2 

 

Pomůcky:  

 

Chemikálie: pálené vápno (CaO), voda 

 

Postup: 

1. Do kádinky nalij 25 ml vody a přidej lžičku páleného vápna. Získáš vápenné mléko. 

2. Vápenné mléko přefiltruj, získáš vápennou vodu (hydroxid vápenatý). 

 

 Závěr:  

 

Smícháním páleného vápna (oxidu vápenatého) a vody jsme získali ……… Produktem filtrace je  

……………….  Průběh reakce: CaO + H2O →  Ca(OH)2      

 

pH (Ca(OH)2) = ……………………. 

 

Nákres a popis filtrační aparatury 

 

c) Příprava uhličitanu vápenatého (CaCO3) 

 

 Pomůcky:  

 

 Chemikálie: vápenná voda = hydroxid vápenatý (Ca(OH)2) 

 

 Pracovní postup:  

 1. Do zkumavky nalij asi 3cm
3
 vápenné vody. 

 2. Skleněnou trubičku (brčko) ponoř do zkumavky a foukej do ní. Pozoruj změny. 

    

 Závěr: Po vdechování oxidu uhličitého do vápenné vody jsme pozorovali vznik …………………… 

             Průběh reakce: Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O 

 

Oxid uhličitý vzniká při dýchání. Opačnou reakcí je fotosyntéza. 

 

1) Co je to fotosyntéza a jaké jsou podmínky fotosyntézy? 



2) Napiš rovnici fotosyntézy a popiš ji. 

 

 

Úloha č. 2: Kyselost a zásaditost roztoků 
 

Pomůcky: 

 

Chemikálie: voda, saponát, minerální voda, ocet, kyselina citronová, amoniak, okurková voda, roztok  

                     pracího prášku, roztok hydrogenuhličitanu sodného (jedlá soda), mléko, paralen, víno, sliny,  

                     kyselina sírová (vitriol), kyselina chlorovodíková (kyselina solná), hydroxid sodný (louh  

                     sodný), indikátor – methylčerveň, lakmus, modř methylenová, fenoftalein, šťáva  

                     z červeného zelí 

 

Postup: 

1. Do pinzety uchop universální indikátorové papírky a odměř pH roztoků. 

2. Výsledky měření zapiš do tabulky. 

3. Do kuželové baňky odlij jednu látku kyselou a do druhé baňky jednu látku zásaditou. Přidej roztok 

    šťávy z červeného zelí. Sleduj barevnou změnu. 

4. Do kádinky odlij jednu látku kyselou a do druhé kádinky jednu látku zásaditou. Přidej indikátor.   

    Sleduj barevné změny. 

 

Závěr: 

 

vzorek č. látka pH 
látka 

kyselá/zásaditá/neutrální 

1 voda   

2 saponát   

3 minerální voda    

4 ocet   

5 kyselina citronová   

6 amoniak   

7 okurková voda   

8 roztok pracího prášku   

9 roztok jedlé sody   

10 mléko   

11 paralen   

12 víno   

13 sliny   

14 kyselina sírová   

15 kyselina chlorovodíková   

16 hydroxid sodný   

 

 šťáva 

z červeného zelí 
methylčerveň lakmus 

modř 

methylenová 
fenoftalein 

kyselá látka      

zásaditá látka      

 

 

Nakresli barevnou stupnici pH a popiš ji. 

 

Roztoky jsou kyselé, je-li pH …, roztoky jsou neutrální, je-li pH …, roztoky jsou zásadité, je-li pH … 

 

Co jsou to indikátory? 


