
Název: Kyselé a zásadité 1                                  

1) Co mají společného? 

Podívejte se na následující potraviny a zkuste zapřemýšlet, co mají společného: 

   

 

 

 

Společnou vlastností těchto potravin je:  



Které další látky jsou kyselé? Zkuste vymyslet alespoň tři, které naleznete doma, a tři, které lze 
najít v chemické laboratoři. 

Já: 

doma v laboratoři 

  

  

  

 

Moji spolužáci: 

doma v laboratoři 

  

  

  

 

Pod pojmem kyselina si většina lidí představí látku, která chutná kysele – ocet, citronová šťáva 
nebo třeba vitamín C.  

Chemici se ale na kyseliny dívají trochu jinak. Ne každá kyselina musí mít kyselou chuť – kromě 
toho může být ochutnávání chemikálií životu nebezpečné! Musíme tedy najít vhodnější způsob, 
jak zjistit, zda je látka kyselá. 

Protikladem kyselých látek jsou v chemii látky zásadité – zásady.  



2) Acidobazické indikátory 
 

V předchozí úloze jste se seznámili s látkami, které jsou kyselé nebo zásadité. Jak ale lze tyto 
látky rozeznat? Pokuste se navrhnout, jak bychom mohli zjistit, zda je daná látka kyselá nebo 
zásaditá.  

Nápověda: Co se stane, když si čaj ochutíte citronem?  

Napadne Vás, která látka mění barvu podle toho, zda je či není v kyselém prostředí? 

Před sebou máte sadu 10 vzorků. (Jde o látky, se kterými se běžně v životě setkáváme) a 2 látky, 
které mění barvu v přítomnosti jiných látek - černý čaj a výluh zelí.  

Zjistěte, jak se mění barva černého čaje a výluhu ze zelí v přítomnosti těchto látek: 

Látka Barva černého čaje Barva výluhu ze zelí 

Šťáva z citronu   

Ocet   

Acylpyrin   

Mýdlová voda (levné mýdlo)   

Voda   

Mýdlová voda (dražší mýdlo)   

Roztok prášku na praní   

Koncentrovaný roztok jedlé sody   

Ovocný džus   

Pivo   

Šampón   



Prohlédněte si předchozí tabulku a zkuste zhodnotit, jak se mění barva černého čaje a jak 
výluhu zelí v kyselém a zásaditém prostředí?  

 Barva v kyselém prostředí Barva v zásaditém prostředí 

černý čaj   

červené zelí   

Nyní určete, které látky jsou kyselé a které zásadité: 

Látka Kyselá/ zásaditá  

Šťáva z citronu  

Ocet  

Acylpyrin  

Mýdlová voda (levné mýdlo)  

Voda  

Mýdlová voda (dražší mýdlo)  

Roztok prášku na praní  

Koncentrovaný roztok jedlé sody  

Ovocný džus  

Pivo  

Šampón  

  



Látky, které mění barvu v přítomnosti jiných látek, nazýváme indikátory. V chemické laboratoři se 
používají jiné – přesnější – indikátory. Příkladem může být lakmus, fenolftalein či bromthymolová 
modř. Každý z těchto indikátorů však mění barvu JINAK.  

Vezměte nyní fenolftalein, lakmus a bromthymolovou modř a zjistěte, jak se jednotlivé indikátory 
barví v kyselém a jak v zásaditém prostředí. Ověřte si, zda byla vaše předchozí určení kyselosti 
a zásaditosti látek přesná. 

 

Indikátor Barva v kyselém prostředí Barva v zásaditém prostředí 

Lakmus   

Fenolftalein   

Bromthymolová modř   

 

Zjistěte, z čeho se vyrábí lakmus: 



3) Kyselé, kyselejší nebo nejkyselejší? Jak změřit kyselost…  

Už jsme zjistili, že látky jsou kyselé nebo zásadité. Pokud však chceme změřit, jak moc je nějaká 
látka kyselá nebo zásaditá, použijeme univerzální indikátorové papírky. Prodávají se v krabičce, 
na které je nakreslená barevná stupnice pH. Papírek namočíme jedním koncem do roztoku. 
Zbarvení papírku porovnáme se stupnicí na krabičce. Vybereme barvu, která je nejvíce podobná 
barvě papírku a odečteme hodnotu pH. 

Proměřte pH jednotlivých vzorků z předchozí úlohy a pH každé látky vyznačte do níže uvedené 
stupnice. 

       0        1        2        3        4       5        6        7       8        9       10      11      12       13       14 

Vyznačte na stupnici pH: kyselou oblast, zásaditou oblast 

Společně se svým učitelem změřte pH následujících látek: kyselina sírová, kyselina chlorovodíková, 
SAVO, hydroxid sodný, amoniak. Naměřené hodnoty pH zaznamenejte do stupnice. 

Existuje látka, která není ani kyselá, ani zásaditá? Pokud ano, jaké byste u takové látky očekávali 
pH?  Zkuste odhadnout, o jakou látku by se mohlo jednat. U odhadované látky proměřte pH. 

Očekávané pH u látky, která není ani kyselá, ani zásaditá:  

Odhadovaná látka:  

Já: 

Moje skupina: 

Ostatní spolužáci: 

Naměřené pH odhadované látky:  

Poznámky: 



4) Barvy indikátorů  

Na základě získaných znalostí a odborné literatury sestavte tabulku, která bude obsahovat 
nejznámější indikátory a jejich změnu barvy v závislosti na pH. 

 

indikátor 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

fenolftalein                               

lakmus                               

bromthymolová modř                               

methyloranž                               

thymolová modř                               

methylčerveň                               

 


