
Laboratorní práce č. 1 
 

Úkol č. 1: Roztančené hrozinky 
 

Pomůcky: 

 

Chemikálie: voda, hrozinky, ocet, jedlá soda  

 

Postup: 

 

1. Změř pH roztoku jedlé sody a octu. 

2. Naplň kádinku vodou, přidej několik lžic octa, zamíchej a přidej hrst hrozinek. 

3. Pak vsyp lžíci jedlé sody (nemíchej) a pozoruj, co se děje s hrozinkami. 

 

Závěr: 

 

Když se smíchá jedlá soda (zásada, pH = ……) s octem (kyselina, pH = ……), vzniknou bublinky 

……………………Tyto bublinky se přichytí na povrch hrozinky, vynesou ji na hladinu, tam prasknou a 

hrozinka zase klesne kde dnu.  Chemický vzorec jedlé sody je ……………..…… Chemický název jedlé 

sody je ………………………………………………………. 

 

 

Úkol č. 2: Faraonovi hadi 
 

Pomůcky: 

 

Chemikálie: písek, cukr (sacharosa) jedlá soda, líh 

 

Postup: 

 

1. Do porcelánové misky nasyp nehořlavý materiál (písek). Udělej v něm důlek. 

2. Promíchej l lžičku jedlé sody a 9 lžiček cukru v třecí misce a směs nasyp do důlku. 

3. Písek polij lihem a špejlí zapal.  

4. Sleduj průběh reakce. 

 

Závěr: 

 

Slovně popiš průběh reakce a nakresli výsledek pokusu. 

 

 

Úkol č. 3: Zkoumej kypřící prášek do pečiva 
 

Pomůcky: 

 

Chemikálie: ocet, prášek do pečiva, oxid vápenatý, voda 

 

Postup: 

 

1. Připrav vápennou vodu: do kádinky nalij 50 ml vody a přidej lžičku oxidu vápenatého. Vzniklou  

    suspenzi přefiltruj. 

2. Do kuželové baňky nalij 40 cm
3
 octa a do balónku nasyp prášek do pečiva. 

3. Balonek s práškem opatrně navlékni na hrdlo kuželové baňky tak, aby prášek zůstal v balónku. 

4. Prášek do pečiva nasyp z balónku do baňky a pozoruj změny. 

5. Po skončení reakce opatrně sejmi balónek z hrdla baňky a plyn přelij do připravené misky s 



    vápennou vodou. POZOR!!! Balónek je třeba před sejmutím na hrdle přidržet a zatočit, aby plyn po 

    sejmutí „nevytekl“. 

6. Do kuželové baňky zasuň hořící špejli a pozoruj, co se stane. 

            

Závěr: 

 

1. Zapiš chemickou rovnicí přípravu hašeného vápna. Pojmenuj vstupní a výstupní látky chemické  

    reakce. 

2. Prášek do pečiva obsahuje sůl …………………….. Ten patří do skupiny solí …………. Jeho  

    Chemický vzorec je ……………. 

3. Který plyn se uvolňuje při reakci prášku do pečiva s octem? 

4. Čím dokážeš vzniklý plyn? 

5. Proč je možné „přelít“ plyn do kádinky? 

6. Napiš reakci vápenné vody s unikajícím plynem.  Ca(OH)2  +  ……..  →   ………. + ……………. 

    Pojmenuj vstupní a výstupní látky chemické reakce. 

  

Nákres a popis: a) filtrační aparatura 

               b) průběh děje s balonkem navlečeným na kuželové baňce 

               c) děj probíhající v kuželové baňce po vložení hořící špejli 

 

 

Úkol č. 4: Berlínská modř 
 

Pomůcky: 

 

Chemikálie: chlorid železitý, hexakyanoželeznatan draselný (žlutá krevní sůl) – K4[Fe(CN)6] 

 

Postup:  

 

1. Připrav si 5%-ní roztoky chloridu železitého a žluté krevní soli. 

2. Na papír nakresli obrázek roztokem chloridu železitého. 

3. Po zaschnutí přetři roztokem žluté krevní soli. 

 

Závěr:  

 

Chemický vzorec chloridu železitého je ……………. Po přetření se objeví…(barva)…………zabarvení – 

tzv. berlínská modř. 

 

Nalep obrázek. 

 

 

Úkol č. 5: Zlatý déšť 
 

Pomůcky:  

 

Chemikálie: dusičnan olovnatý, jodid draselný, kyselina dusičná, voda 

 

Postup: 

 

1. V 50 ml vody rozpusť malou lžičku dusičnanu olovnatého (pokud vznikne zákal, přidej několik kapek  

    kyseliny dusičné). 

2. V 50 ml vody rozpusť malou lžičku jodidu draselného. 

3. Oba roztoky přiveď do varu. 

4. Slij je do kuželové baňky, zazátkuj a ochlaď pod tekoucí studenou vodou. 



5. Postav ji dnem vzhůru a pozoruj změny. 

6. Sestav filtrační aparaturu a směs přefiltruj. 

7. Nechej vysušit krystalky jodidu olovnatého. 

 

Závěr: 

 

Při reakci dochází ke srážení. Popiš průběh reakce. Co zůstane na hodinovém skle po odpaření? Pojmenuj 

a popiš reaktanty a produkty. 

 

Pb(NO3)2  +  2KI   →   PbI2  +  2 KNO3 

 

Nakresli průběh reakce. 

 

 

 

Úkol č. 6: Sádrový odlitek (domácí práce) 
 

Napiš chemický název a chemický vzorec sádry. Zařaď sádru do skupiny solí. 

 

Vyrob sádrový odlitek. 

 

 

 

 

 

 


