
Laboratorní práce č. 2: Organické látky 
 
Úloha č. 1: Rozlišení anorganické a organické látky 
 
Pomůcky: 
 
Chemikálie: voda, cukr, roztok chloridu sodného, citronová šťáva, mléko, roztok hydrogenuhličitanu  
                     sodného 
 
Postup: 
1. Na očíslované filtrační papíry napiš tyčinkou připravenými roztoky nápis. 
2. Po zaschnutí nápisu filtrační papír opatrně nahřívej nad plamenem svíčky. 
3. Pozoruj, která slova se objeví a na základě pozorování odvoď, zda použitá látka je anorganická nebo  
    organická. 
 
Výsledky a závěr: 
 
 nasycený 

roztok cukru 
nasycený 
roztok 
chloridu 
sodného 

citronová 
šťáva 

polotučné 
mléko 

nasycený roztok 
hydrogenuhličitanu 
sodného 

po zahřátí se 
nápis 

     

 
Látky organické jsou: ……………………………………………………………………………………… 
Látky anorganické jsou: …………………………………………………………………………………… 
Jedním z produktů organických látek je ………………………  
U kterých roztoků se objevil nápis? 
Čím se zabývá organická chemie? 
Napiš chemický vzorec chloridu sodného a hydrogenuhličitanu sodného. 
 
 
Úkol č. 2: Důkaz prvků vázaných v uhlovodících 
 
Pomůcky: 
 
Chemikálie: parafinová svíčka (směs uhlovodíků s velkým počtem atomů uhlíků v řetězci), voda,  
                    hydroxid vápenatý  
 
Postup: 
1. V kádince rozmíchej 50 ml vody s hydroxidem vápenatým (vápenné mléko) za vzniku nasyceného  
    roztoku a změř pH roztoku. Směs přefiltruj (vápenná voda). 
2. Do kádinky postav svíčku a zapal ji. Kádinku přikryj hodinovým sklíčkem. 
3. Po zhasnutí plamene vyjmi svíčku z kádinky a do kádinky nalij vápennou vodu. 
4. Kádinku rychle přikryj hodinovým sklíčkem a její obsah protřepej. 
 
Závěr:  
 
Nákres a popis filtrační aparatury. 
 
Jaký typ směsi vznikl smícháním hydroxidu vápenatého s vodou? ……………… 
Jaký je vzorec a jiný název hydroxidu vápenatého? ……………………………… 
Naměřené pH roztoku je ……………., roztok je tedy ……………………………. 



Co jsou to uhlovodíky? 
 
Svíčka dohoří v důsledku …………………………………………………………………………………. 
Vodík vázaný v parafínu jsme dokázali tím, že při jeho hoření vzniká …………………………………… 
Přítomnost uhlíku jsme dokázali vizuální kontrolou hodinového skla, na skle se vytvořily ……………… 
Uhlík vázaný v parafínu jsme dále dokázali tím, že produktem při jeho hoření je ……………………….. 
Dokázali jsme ho vápennou vodou. V kádince vznikl ……………………………. Reakci můžeme 
vyjádřit rovnicí: ..........+  ..........→ ……… + .......... (pojmenuj produkty a reaktanty). 

 

Úkol č. 3: Funkce knotu ve svíčce 

Pomůcky: 
 
Postup: 
1. Hořící svíčku opatrně uhas.  
2. Z vrcholu svíčky se bude uvolňovat tenký pramínek kouře. Pokus se o opětovné zapálení svíčky tak, že  
    vložíš hořící špejli do kouře. 
 
Závěr: Kouř ze svíčky jsou páry parafínu a právě ty hoří. Knot pouze uhořívá. Proto když přiložíš  
           zapálenou špejli ke knotu, blízko kouře (páry parafínu = vosku), knot .................... 
 
 
 
Úkol č. 4: Jak vyčistit mastnou skvrnu? 
 
Pomůcky: 
 
Chemikálie: voda, Jar, Alpa, benzinový čistič na skvrny, rostlinný olej, destilovaná voda 
 
Postup: 
1. Na bavlněné hadříky nanes skleněnou tyčinkou několik kapek rostlinného oleje. 
2. Postupně si připrav čistící lázně. Do první kádinky nalij 150 cm3 destilované vody, do druhé 150 cm3  
    vody o teplotě 450C, do třetí 150 cm3 o teplotě 450C a přidej několik kapek Jaru, do čtvrté 150 cm3  
    Alpy a do páté 150 cm3 benzinového čističe. 
3. Do každého z připravených roztoků vlož hadřík s mastnou skvrnou a důkladně tyčinkou zamíchej. 
4. Hadříky opatrně vydělej laboratorními kleštěmi a nechej uschnout.  
5. Výsledky zapiš do tabulky. 
 
Výsledky a závěr: 
 
 destilovaná 

voda 
voda o teplotě 
450C 

voda o teplotě 
450C s Jarem 

Alpa benzinový 
čistič 

mastná 
skvrna na 
hadříku 

     

 
Ve kterém z čistících lázní se skvrna odstranila? 
Přečti si složení na Alpě a vysvětli, proč byla zvolena jako rozpouštědlo? 
 
 
 
 


