
Laboratorní práce č. 6: SACHARIDY 
 
Úloha č. 1: Trommerova reakce – důkaz sacharidů 
 
Pomůcky: 
 
Chemikálie: Fehling I (5%-ní roztok modré skalice), Fehling II (17g vinnanu draselno-sodného + 6g NaOH rozpuštěných 
                     ve 100 cm3), med, voda, 2%-ní roztok fruktózy, 2%-ní roztok sacharózy, roztok glukózy, jablečná šťáva 
 
Postup: 
1. Do 100 ml kádinky dej asi 1 lžičku medu a přilij 50 ml vody. Med ve vodě důkladně promíchej. 
2. Do každé zkumavky odměř 3 ml následujících roztoků: 
 
 
 
 
 
 
 
3. Do každé zkumavky odměř 3 cm3 tmavě modrého roztoku vzniklého smícháním činidel Fehling I a Fehling II. 
4. Všech pět zkumavek postav do větší kádinky, nalij vodu zhruba do výše hladiny roztoků ve zkumavkách a  
     zahřívej ve vodní lázni. 
5. Pozoruj změny, ke kterým dochází v průběhu zahřívání v jednotlivých zkumavkách. Zapiš do tabulky. 
 
Závěr: 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Glukosa:  
- triviální název: 
- patří mezi: monosacharidy/disacharidy/polysacharidy 
- výskyt: 
- barevná změna při zahřívání ve vodní lázni: 
 
Fruktosa:  
- triviální název: 
- patří mezi: monosacharidy/disacharidy/polysacharidy 
- výskyt: 
- barevná změna při zahřívání ve vodní lázni: 
 
Sacharosa:  
- triviální název: 
- patří mezi: monosacharidy/disacharidy/polysacharidy 
- výskyt: 
- barevná změna při zahřívání ve vodní lázni: 
 
Složení medu (vyhledej na internetu): ……………………………………………………………………………………. 
Barevná změna: …………………………………………………………………………………………………………… 
 
Nákres č. 1:  

 

Nakresli zkumavky a v nich barevné změny u jablečné šťávy: 

a) jablečná šťáva  b) jablečná šťáva + Fehling (I+II)  c) po zahřátí 

 

Nákres č.2:  vodní lázeň 

zkumavka roztoky: 
zkumavka č. 1 roztok glukosy 
zkumavka č. 2 roztok fruktosy 
zkumavka č. 3 roztok sacharosy 
zkumavka č. 4 roztok medu 
zkumavka č. 5 jablečná šťáva 

zkumavka pozorovaná změna (zabarvení) 
zkumavka č. 1  
zkumavka č. 2  
zkumavka č. 3  
zkumavka č. 4  
zkumavka č. 5  



Úloha č. 2: Obsahují hrozinky redukující sacharidy? 
 
Pomůcky:  
 
Chemikálie: hrozinky, Fehling I a II 
 
Postup: 
1. V třecí misce rozetři ve vodě (20 ml) hrozinky (asi 2 lžičky) a vodný výluh přefiltruj. 
3. Ve zkumavce smíchej: 1 ml Fehling I a 3 ml Fehling II. 
4. Ke vzniklé směsi přilij 1-2 ml filtrátu a zahřej ve vodní lázni. 
 
Závěr: Obsahují hrozinky sacharidy? 
 
Škroby dokazujeme ……………………………………, zabarvení je ………………………………………… 
 
Bílkoviny dokazujeme: 
a) xantoproteinovou reakcí, důkaz provádíme ……………………………………, zabarvení je ……………… 
b) biuretovou reakcí, důkaz provádíme ……………………..……………………, zabarvení je ………………. 
 
Sacharidy dokazujeme ……………………………………………………………, zabarvení je ………………. 
 
 
Úloha č. 3: Důkaz laktosy v mléce 
 
Pomůcky: 
 
Chemikálie: 5%-ní roztok kyseliny octové, mléko, voda, Fehlingův roztok 
 
Postup: 
1. Smíchej 5 ml vody a 5 ml mléka. 
2. Povař a přidej několik kapek zředěného roztoku kyseliny octové. 
3. Vznikne sraženina, kterou přefiltruj. 
4. Ve filtrátu dokaž Fehlingovým činidlem (na 1 ml filtrátu 2 ml Fehlingova činidla) sacharid. 
 
Závěr: Laktosa (triviální název) patří mezi monosacharidy/disacharidy/polysacharidy. Popište průběh reakce. 
 
 
Úloha č. 4: Je glukosa hlavní složkou papíru? 
 
Pomůcky:  
 
Chemikálie: kyselina sírová, destilovaná voda, hydroxid sodný, indikátor -  
 
Postup: 
1. Natrhané kousky filtračního papíru dej do kádinky a přilij asi 25 cm3 kyseliny sírové. 
2. Kádinku přikryj hodinovým sklíčkem, směs opatrně přiveď do varu a asi 10 minut povař. 
3. Směs velmi opatrně odstav a přilij k ní 30 cm3 destilované vody. 
4. Ze směsi slij asi 10 cm3 výluhu do zkumavky a přidej několik kapek indikátoru. 
5. Výluh ve zkumavce zneutralizuj opatrným přidáváním roztoku hydroxidu sodného. 
6. Ve druhé zkumavce smíchej činidlo Fehling I + Fehling II (celkem asi 2 cm3) a přilij ho ke zneutralizovanému výluhu. 
7. Zkumavku upevni do stojanu, opatrně zahřívej a pozoruj změnu zabarvení. 
 
Výsledky a závěr: 
 
Pozorování: …………………………………………………………………………………………………… 
 
1. Nákres a popis filtrační aparatury. 
2. Nákres a popis zahřívací aparatury. 
 
            


