
Laboratorní práce č. 3: Karboxylové kyseliny 
 
Úloha č. 1: Důkaz kyselosti kyseliny citronové, kyseliny octové, kyseliny jablečné 
 
Pomůcky: 
 
Chemikálie: citronová šťáva, 8% - ní kyselina octová, jablko, indikátor - ……………. 
 
Postup: 
 
1. Do kádinky č. 1 odměř 10 cm3 vody a přidej pár kapek indikátoru. Promíchej a přidej šťávu 
    z citronové šťávy. Pozoruj změnu zabarvení. Ověř pH indikátorovým papírkem. 
2. Do kádinky č. 2 odměř 10 cm3 vody a přidej pár kapek indikátoru. Promíchej a přidej 8% - ní 
    kyselinu octovou. Pozoruj změnu zabarvení. Ověř pH indikátorovým papírkem. 
3. Na rozkrojené jablko kápni pár kapek indikátoru. Pozorujte změnu zabarvení. Ověřte pH  
    indikátorovým papírkem. 
 
Výsledky a závěr : 
 

 změna zabarvení po přidání 
indikátoru 

pH 

   
citronová šťáva   
8% - ní kys. octová   
jablko   
 
 
Úloha č.2:  Reakce kyseliny octové a kyseliny chlorovodíkové se zinkem 
 
Pomůcky: 
 
Chemikálie: kyselina octová, kyselina chlorovodíková, zinek 
 
Postup: 
 
1. Do stojanu připevni zkumavku č. 1 a do výše asi tří centimetrů nalij kyselinu chlorovodíkovou.  
    Opatrně vlož zrnko zinku, pozoruj průběh reakce a proveď důkaz vodíku. 
2. Do stojanu připevni zkumavku č. 2 a do výše asi tří centimetrů odměř kyselinu octovou. Opatrně  
    vlož zrnko zinku. Reakce probíhá pomalu, proto opatrně zahřívej. Pozoruj průběh reakce a  
    proveď zkoušku vodíku. 
3. Část roztoků odlij na hodinová skla a odpařováním dokaž soli. 
 
Výsledky a závěr : 
 
a) Reakci zinku s kyselinou chlorovodíkovou můžeme zapsat chemickou rovnicí: 

    ………………………………………………………………………………………………………….. 

   Chlorid zinečnatý jsme dokázali …………………………….., vodík jsme dokázali ………………….. 

b) Reakci kyseliny octové a zinku můžeme zapsat chemickou rovnicí: 

    2 CH3COOH  +  2 Zn  →  (CH3COOZn)2  +  H2 

    Octan zinečnatý jsme dokázali …………………………….., vodík jsme dokázali ………………….. 

 



Úloha č. 3: Reakce hydroxidu sodného s octem a kyselinou chlorovodíkovou 
 
Pomůcky: 
 
Chemikálie: kyselina chlorovodíková, kyselina octová, fenolftalein, hydroxid sodný 
 
Postup: 
1. Do dvou zkumavek nalij 5 cm3 10% hydroxidu sodného a přidej dvě kapky fenolftaleinu. 
2. Do první zkumavky přidávej postupně 8% roztok kyseliny chlorovodíkové, dokud nedojde ke změně  
    zabarvení. 
3. Do druhé zkumavky přidávej 8% roztok kyseliny octové. Pozoruj průběh reakce. 
 
Výsledky a závěr: 
 
1. Jaké bylo zabarvení po přidání indikátoru? 
2. Jak se nazývá reakce, která proběhla ve zkumavkách? 
3. Jaké jsou obecně reaktanty a produkty této reakce? 
4. Napiš obě reakce chemickými rovnicemi. 
5. Nakresli barevné změny a u obou reakcí. 
 
 
Úloha č. 4: Reakce kyseliny octové s uhličitanem vápenatým 
 
Pomůcky: 
 
Chemikálie: kyselina octová (8 %-ní), uhličitan vápenatý 
 
Postup: 
1. Do kuželové baňky nalij 10 cm3 zředěné kyseliny octové. 
2. Přisyp lžičku uhličitanu vápenatého. 
3. Do baňky vlož nad hladinu hořící špejli. 
 
Závěr: 
 
Průběh chemické reakce můžeme zapsat chemickou rovnicí: 
 
2 CH3COOH + CaCO3 → CO2 + H2O + (CH3COO)2Ca 
 
Pojmenujte reaktanty a produkty chemické reakce. Proč plamen zhasl? Kde se v domácnosti používá této 
chemické reakce? 
 
Úloha č. 5: Neviditelné písmo 
 
Chemikálie: ocet 
 
Postup: 
 
Namoč špejli do octa a nakresli na papír obrázek. Nechej ho zaschnout a opatrně zahřívej nad plamenem. 
 
Závěr:  
 
Objevil se nápis? Zdůvodni. 
 
Nalep obrázek do laboratorního protokolu. 


