
Laboratorní práce č. 5: Bílkoviny 
 
Úkol č. 1: Vlastnosti bílkovin (proteinů) 
 
Bílkoviny jsou nepostradatelnou složkou naší potravy a základním stavebním kamenem všech buněk. 
 
Pomůcky: 
 
Chemikálie: vaječný bílek, voda (H2O), kyselina chlorovodíková (HCl), alkohol (ethanol CH3 – CH2 – OH)),   
                     kyselina dusičná (HNO3), roztok síranu měďnatého (CuSO4), roztok hydroxidu sodného (NaOH) 
 
Postup: 
 
1. Do Petriho misky dej malé množství vaječného bílku a přidej pár kapek kyseliny dusičné. Tato důkazová reakce 
    se nazývá xantoproteinová. Pozoruj změnu zabarvení. 
2. Do kádinky s objemem 250 cm3 dej zbývající bílek a doplň asi desetinásobkem vody. Po důkladném promíchání  
     získáš koloidní roztok. 
3. Do kádinky odlij malé množství roztoku vaječného bílku a přidej stejný objem 10%-ního roztoku hydroxidu  
    sodného. Po promíchání přidej 4-5 kapek koncentrovaného roztoku síranu měďnatého. Tato důkazová reakce se 
    nazývá biuretova reakce. Pozoruj změnu zabarvení. 
4. Koloidní roztok rozděl do čtyř zkumavek. 
5. Zkumavku č. 1 zahřívej ve vodní lázni. 
6. Do zkumavky č. 2 přidej malé množství kyseliny chlorovodíkové. 
7. Do zkumavky č. 3 přidej malé množství ethanolu. 
8. Do zkumavky č. 4 přidej malého množství síranu měďnatého (těžké kovy). 
9. U všech zkumavek pozoruj změny a zapiš do tabulky. 
  
Závěr: 
 
zkumavky č. probíhající změny 

1.  
2.  
3.  
4.  
 
Působením tepla, kyselin, alkoholu a těžkých kovů dochází ke ................................ bílkovin. 
 
Překresli obrázky a ke každému napiš probíhající děj a změny. 
 
1. Reakce ............................           2. Reakce ............................  3. Příprava ..............roztoku 
    Zabarvení: ......................               Zabarvení : ...................... 
 
 
 
 

 
 
4. Zahříváním se bílkovina ....       5. V kyselém prostředí se  6. Reakcí s ethanolem 7. Reakcí s těžkými 
                                                            bílkovina....          se bílkovina ......   kovy se bílkovina    
                                                                                                                                                            ..... 

 
  

 
 
 

 
 



Úkol č. 2: Srážení mléka 
 
Pomůcky: 
 
Chemikálie: mléko, kyselé zelí, Fehlingovo činidlo (5%-ní roztok modré skalice), kyselina dusičná 
 
Postup: 
1. Mléko rozděl do dvou zkumavek. 
2. Do jedné zkumavky přidej kousek kyselého zelí a obě zkumavky zadělej smotkem vaty a nechej do druhého dne  
    stát. 
3. Následující den porovnej vůni obou vzorků. 
4. Změř pH obou vzorků. 
5. Ze zkumavky s kyselým zelím opatrně odlij asi 2 ml syrovátky a přidej 2 ml Fehlingova činidla. 
6. Zahřívej a pozoruj změnu zabarvení. 
7. Ke zbytku přidej kyselinu dusičnou a pozoruj změnu zabarvení. 
 
Závěr: 
 
V mléce, na které působil produkt ........ procesu, byla indikátorovým papírkem dokázána přítomnost 
...................., pH = ........ (pH u vzorku samotného mléka byla pH = ........ ). Ta způsobila srážení ........ 
(......zabarvení po styku s kyselinou ...........). Změnou barvy ...... roztoku obsahujícího .............ionty byla dokázána 
přítomnost .................... 
 
(Doplň chybějící slova: bílkoviny, sacharid, kvasného, kyseliny, měďnaté, dusičnou, modrý, žluté) 
 
 
Úloha č. 3: Důkaz bílkovin v semenech hrachu 
 
Pomůcky: 
 
Chemikálie: hydroxid sodný, hrách, voda, síran měďnatý 
 
Postup: 
1. Nabobtnalá semena hrachu nasyp do třecí misky, přidej trochu vody a rozmělni. 
2. Ke směsi přidej 10 cm3 10% roztoku hydroxidu sodného. 
3. Přes kádinku dej plátno a opatrně směs z třecí misky přefiltruj. Filtrát nechej 5 minut stát. 
4. 5 cm3 čistého filtrátu nalij do první zkumavky a část filtrátu i s usazeninou nalij do druhé zkumavky. 
5. V první zkumavce dokaž bílkoviny biuretovou reakcí. 
    a) K 5 cm3 filtrátu nalij 5 cm3 10% roztoku hydroxidu sodného a opatrně protřepej. 
    b) K vzniklé směsi přidej po kapkách 5% roztok síranu měďnatého a pozoruj. 
6. Do hrachového filtrátu s usazeninou přikapej jodovou tinkturu. 
7. Pozoruj změny zabarvení směsi a odvoď, co změna zabarvení jodové tinktury znamená? 
 
Výsledky a závěr: 
 
Kterou přírodní látku jsme dokázali v první a kterou ve druhé zkumavce? 
 
Slovně popiš průběh pokusu. 
 
 
1. Nákres a popis filtrační aparatury. 
2. Nákres a popis zahřívací aparatury. 


