Výukové materiály

Název: Kyselé nebo zásadité 1
Téma: Kyseliny, zásady, měření pH, acidobazické indikátory
RVP: Anorganické sloučeniny
Úroveň: 2. stupeň ZŠ
Tematický celek: Riziko a bezpečí, aneb co se stane, když se něco stane

Předmět (obor): chemie
Doporučený věk žáků: 14 let
Doba trvání: laboratorní práce 2 hod, ideálně pro max. 20 žáků
Specifický cíl: naučit žáky rozlišit látku kyselou, zásaditou a neutrální, u běžně dostupných látek
přibližně odhadnout jejich pH, jednoduchým pokusem změřit pH vybrané látky, na základě
badatelských pokusů vyvodit obecné závěry

Seznam potřebného materiálu:
Univerzální indikátorové papírky, fenolftalein (příp. i bromthymolová modř, lakmus apod.), černý čaj,
výluh z řepy nebo šťáva z červeného zelí, běžně dostupné kyseliny a zásady (např.: ocet, citronová
šťáva, acylpyrin, drahé a levné mýdlo, prášek na praní, jedlá soda, džus, pivo, šampon), běžné
chemické nádobí (kádinky, zkumavky, kapátka, …)

Seznam praktických (badatelských) aktivit:
Zjišťování barevných změn acidobazických indikátorů v závislosti na pH
Měření pH vybranými přírodními i laboratorně používanými indikátory

Popis – stručná anotace:
Cílem této aktivity je žáky intuitivně seznámit se základními acidobazickými vlastnostmi látek
a možnostmi využiti acidobazických indikátorů. Na základě získaných znalostí žáci sami navrhnou
optimální postup první pomoci při zasažení kyselinou či zásadou.
V této aktivitě jsou cíleně využívány běžně dostupné chemikálie. Žáci se při práci seznámí s obecnými
principy, nikoli s matematickým výpočtem pH.

Popis – jednotlivé součásti výuky:

Prezentace
výsledků

Vyhodnocení
výsledků

Praktická (badatelská) činnost

Předlaboratorní
příprava

Motivace

náplň práce

Diskuse

Brainwriting

Acidobazické
indikátory –
zjišťování jejich
barevných změn,
využití indikátorů
k určení kyselosti/
zásaditosti

Práce
s univerzálními
indikátorovými
papírky, sestavení
pH stupnice
Shrnutí – součást
zápisu v pracovním
listu, vždy v rámci
aktivity společné
vyhodnocení
výsledků měření ve
třídě
Diskuse na závěr
– pokud žáci tvořili
pH-stupnici na
velkoformátový
papír, lze jej vyvěsit
v učebně

čas

potřebné
vybavení
a pomůcky

činnost učitele

Činnosti žáků

5 minut

Různé potraviny,
příp. jejich obrázky

Učitel moderuje
diskusi se žáky.

Žáci diskutují, co mají
potraviny společného.
Seznámí se s pojmem
„kyselý“.

Pracovní list

Koordinuje samostatné
i skupinové práce žáků,
odměřuje čas k práci.

Žáci přemýšlejí, které
další kyselé látky
dostupné doma či
v laboratoři znají.

Učitel ukáže na
příkladu černého čaje
použití acidobazických
indikátorů.

Žáci zjišťují barevné
změny u jednotlivých
acidobazických
indikátorů, zjišťují, zda
je daná látka kyselá
nebo zásaditá.

Učitel seznámí žáky se
zadáním úkolu, rozdělí
žáky do skupin.
Koordinuje činnost
žáků.
Diskutuje se žáky.

Žáci pracují
s univerzálními
indikátorovými papírky.
Induktivně sestavují pH
stupnici.
Dělají si zápisky do
pracovního listu.

Pracovní list

Učitel moderuje
vyhodnocení výsledků.

Žáci prezentují průběh
a závěry svých pokusů,
porovnávají své
výsledky s výsledky
spolužáků.

Pracovní list
(pH stupnice)

Učitel explicitně
formuluje základní
teze, ke kterým žáci
svým výzkumem došli.
Vyhodnotí práci
jednotlivých žáků.

Žáci formulují poznatky,
ke kterým došli.

5–10 minut

30 minut

30 minut

Rozpočítáno
v rámci každé
aktivity

5–10 minut

Pracovní list,
fenolftalein (příp.
i bromthymolová
modř, lakmus
apod.), černý čaj,
výluh z řepy nebo
šťáva z červeného
zelí, běžně
dostupné kyseliny
a zásady, běžné
chemické nádobí
(kádinky,
zkumavky,
kapátka, …)

Přípravy pro učitele
1) Co mají společného? – motivace
Podívejte se na následující potraviny a zkuste zapřemýšlet, co mají společného:

Společnou vlastností těchto potravin je: všechny tyto potraviny jsou kyselé, mají kyselou chuť
Poznámka: Žáci mohou přijít i na jiné společné vlastnosti, např. všude je obsažena voda. V tom případě
lze nechat děti ochutnat jednotlivé potraviny.
Žáci vymýšlí další kyselé látky, které se vyskytují doma či v laboratoři.
Nejprve přemýšlí každý žák samostatně (max. 2–3 minuty), poté si žáci porovnávají své nápady mezi
sebou a do druhé tabulky si doplňují návrhy od svých spolužáků. Nakonec si přečtou níže uvedený
krátký text. Pokud je potřeba, učitel poskytne vysvětlující komentář. Důležité je zdůraznit žákům, že
v hodinách chemie pohlížíme i na běžné látky jako na chemikálie a ač v tomto případě měli dovoleno
věci ochutnat, zásadně v chemii nic neochutnáváme.

2) Acidobazické indikátory – laboratorní práce
Cíl: Žáci vysvětlí pojem „indikátor“, resp. „acidobazický indikátor“.
Žák si vyzkouší práci s indikátory, které jsou běžně dostupné, i s indikátory používanými v chemické
laboratoři.
Žák pomocí indikátoru samostatně zjistí, zda je daná látka kyselá nebo zásaditá.
Pomůcky: černý čaj, výluh z řepy nebo šťáva z červeného zelí, fenolftalein (příp. i bromthymolová modř,
lakmus apod.), běžné chemické nádobí (kádinky, zkumavky, kapátka, …), běžně dostupné kyselé
a zásadité látky (např. ocet, citronová šťáva, acylpyrin, drahé a levné mýdlo, prášek na praní, jedlá soda,
džus, pivo, šampon)
Předchozí příprava:
Učitel nachystá do kádinek jednotlivé vzorky látek, u kterých žáci budou zjišťovat pH. Kádinky viditelně
popíše číslem a napíše, co obsahují. Příklady látek, které mohou žáci zkoumat, jsou uvedeny níže
v tabulce, nejedná se však o závazný seznam.
Učitel připraví přírodní indikátory:
Silný černý čaj
Výluh z červeného zelí: Červené zelí nakrájíme nebo nastrouháme na malé kousky, dáme ho do sklenice,
zalijeme vodou a necháme ho několik dní vyluhovat. Tento výluh lze použít jako přírodní indikátor.
(Rychlejší alternativou je zelí povařit, vodu slít a po vychladnutí použít jako indikátor, barevné změny
však nemusejí být tak výrazné.)
Průběh:
Učitel na úvod dá žákům k dispozici kádinku se silným černým čajem. Úkolem žáků je zjistit, jak čaj
reaguje s kyselou a jak se zásaditou látkou (např. citronová šťáva a slabý roztok NaOH). Žáci by měli
zjistit, že v kyselém prostředí dochází k barevné změně čaje – odbarvení.
Tímto se učitel nenásilně dostává k podstatě použití acidobazických indikátorů.
Nyní učitel rozdá žákům pracovní listy s aktivitou 2. Žáci se seznámí s úkolem. Mají k dispozici nejprve
přírodní indikátory, poté i indikátory používané v laboratoři.
Zjišťují: barevnou změnu indikátoru a kyselost/zásaditost zkoumané látky. Pracovní postup by si žáci
měli rozmyslet sami, je však vhodné, aby je učitel směřoval k dodržování určité metodiky práce:
a) odlít si ze vzorku trochu, neznečišťovat vzorek ostatním žákům
b) vzorek si dále rozdělit, zkusit chování všech dostupných indikátorů a pozorování zapsat
c) vzorek vylít, umýt nádobí a zkoumat další
Vzhledem k tomu, že žáci pracují i s látkami, o nichž vědí, že jsou kyselé (přinejmenším citron, ocet) –
měli by přijít na to, že je výhodné začít těmito látkami a zjistit u nich, jak se indikátory zbarvují v kyselém
prostředí. Další možností je, že se budou orientovat podle barevné změny přírodních indikátorů, kterou
mohou znát z běžného života.
Dle uvážení učitele mohou žáci pracovat ve dvojicích (doporučuji) nebo ve skupinách.
Doporučení: Optimální je pracovat se 2–3 indikátory, tak, aby žáci nebyli „zahlceni“ množstvím.
Závěr, shrnutí: Zkontrolovat výsledky pokusů. Pokud je potřeba, může např. jedna dvojice
demonstračně ukazovat spolužákům barevné změny jednotlivých indikátorů. Žáci si pod vedením učitele
vzájemně porovnají výsledky svých pokusů, diskutují nad případnými problémy s měřením.

Rozšiřující aktivity:
1. Červená řepa jako indikátor
Jako acidobazický indikátor lze použít i výluh z červené řepy, který mění barvu podle pH
několikrát. (červená, fialová, modrá, zelená, žlutá)
a) lze využít v aktivitě 3 – žáci mohou zjišťovat přesné barevné přechody pomocí univerzálních
indikátorů
b) žáci mohou uvařit „chemický salát“ – každý žák např. přinese z domova nějakou surovinu
(vajíčko natvrdo, uvařené těstoviny nebo brambory, konzervu tuňáka, zeleninu, sýr, …).
Poté se salát zalije výluhem z červené řepy a žáci pozorují okamžitou nápadnou změnu
barev běžných surovin. Mohou experimentovat např. se změnou barevnosti při okyselení
salátu apod.
2. Anthokyany – podstata přírodních indikátorů
Žáci se seznámí s podstatou barevné změny u indikátorů jako je červená řepa a červené zelí.
Změnu barevnosti způsobují antokyany.
Žáci si mohou sami najít o těchto látkách informace a navrhnout (a posléze vyzkoušet) i další
přírodní látky s obsahem anthokyanů coby 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? (změní barvu)
Napadne Vás, která látka mění barvu podle toho, zda je či není v kyselém prostředí?
černý čaj, červené zelí, šťáva z řepy, borůvky, …
Takovým látkám v chemii říkáme indikátory. Pomocí těchto indikátorů mohou chemici poznat,
jestli je látka kyselá nebo zásaditá. Některé z těchto indikátorů jsou běžně dostupné v každé
domácnosti.
Zde lze opět připomenout, že indikátory se zbarvují na základě přítomnosti hydroxoniových
kationtů.(tedy koncentrace H3O+ a OH–)
Před sebou máte sadu 10 vzorků. (Jde o látky, se kterými se běžně v životě setkáváme)
a 2 indikátory – černý čaj a výluh zelí.
Pomocí jednotlivých indikátorů zjistěte:
a) zda je daná látka kyselá nebo zásaditá
b) jak daný indikátor mění barvu při přechodu z kyselého do zásaditého prostředí

Zjištěné údaje vyplňte do následujících tabulek:
Vzorek

Kyselina/zásada

Vzorek

Kyselina/zásada

1

ocet – kyselý

6

roztok prášku na praní – zásaditý

2

citronová šťáva – kyselá

7

koncentrovaný roztok jedlé sody –
zásaditý

3

acylpyrin – kyselý

8

ovocný džus – kyselý

4

mýdlová voda (levné mýdlo
s vysokým pH) – zásaditý

9

pivo – kyselý

5

voda – neutrální

10

koncentrovaný roztok šamponu –
pravděpodobně mírně kyselý (záleží
na použité značce)

6

mýdlová voda (dražší mýdlo
s kyselým pH) – kyselý

Indikátor

Barva v kyselém prostředí

Barva v zásaditém prostředí

černý čaj

Odbarví se

Tmavý

červené zelí

Červená

Modrá,zelená až žlutá

.

Z použitých „kuchyňských“ indikátorů projevoval nejvýraznější změny barvy:
diskuse – záleží na okolnostech, kvalitě připraveného indikátoru apod.

Naopak nejméně výrazné barevné změny projevoval:
diskuse – záleží na okolnostech, kvalitě připraveného indikátoru apod.

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 a lakmus 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

Červená

Modrá

Fenolftalein

Bezbarvá

Fialová

Zjistěte, z čeho se vyrábí lakmus:
barvivo extrahované z některých druhů lišejníků

3) Kyselé, kyselejší nebo nejkyselejší? Jak změřit kyselost…
Cíl: Žáci samostatně aktivně používají k měření pH univerzální indikátorové papírky. Žáci
odečítají ze stupnice naměřené pH.

Pomůcky: univerzální indikátorové papírky, běžné chemické nádobí (kádinky, zkumavky,
kapátka, …), běžně dostupné kyselé a zásadité látky (např. ocet, citronová šťáva, acylpyrin,
drahé a levné mýdlo, prášek na praní, jedlá soda, džus, pivo, šampon)

Předchozí příprava:
Lze kompletně využít vše, co bylo připraveno pro předchozí úlohu.

Průběh:
Učitel seznámí žáky se zadáním úkolu. Žáci mají k dispozici pracovní listy a univerzální
indikátorové papírky, pomocí kterých samostatně měří pH vzorku. Svá měření zaznamenávají
do připravené pH stupnice.
Dle uvážení učitele mohou žáci pracovat ve dvojicích (doporučuji) nebo ve skupinách.
Poté učitel (osobně, v demonstračním pokusu) změří pH vybraných „nebezpečných“ chemikálií.
Žáci si naměřené hodnoty rovněž zaznamenají do připravené pH stupnice.
V závěru aktivity učitel diskutuje s žáky, zda existuje látka, která není ani kyselá ani zásaditá.
Žáci se pokusí takovou látku určit, svou hypotézu ověří měřením.

Závěr, shrnutí: Porovnat výsledky pokusů jednotlivých žáků, dvojic, či skupin. Diskuse.

Rozšiřující aktivity: Žáci vyrobí na dlouhý papír pH stupnici (např. ve výtvarné výchově –
mezipředmětový vztah). Do této pH stupnice si pak naměřené hodnoty pH jednotlivých látek
píší „načisto“, za třídu. Tuto velkoformátovou pH stupnici si pak mohou ve třídě vystavit.
Doplnění:
Je na uvážení učitele, zda bude žákům vysvětlovat princip, čím je kyselost látek vlastně
způsobena, tedy, že pH je mírou koncentrace H3O+ iontů, které jsou zodpovědné za kyselost
látek a OH– iontů, které jsou s nimi v rovnováze.

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, pH každé látky vyznačte do níže uvedené
stupnice:

Neutrální pH

Kyselá oblast

0

1

2

3

4

Zásaditá oblast

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: DESTILOVANÁ VODA (pozor, pro přesné stanovení pH 7 musí být destilovaná
voda vyvařená, jinak vznikne chyba v důsledku nasycení destilované vody CO2)
Já:
Moje skupina:
Ostatní spolužáci:
Naměřené pH odhadované látky: 7
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. Indikátory jsou seřazeny v pořadí
fenolftalein, lakmus, bromthymolová modř, methyloranž, thymolová modř a methylčerveň.

Závěrečné poznámky
Jiné varianty a další možné úpravy či doporučení:
V motivační části lze použít pouze obrázky potravin nebo můžou dát žákům za úkol jednotlivé
potraviny přinést (každý žák vždy jednu potravinu). Pro zpestření si žáci mohou donést libovolné látky,
u kterých si pH následně zjistí a rozšíří tak uvedenou tabulku.

Reflexe po hodině
V úloze s acidobazickými indikátory a přesným určováním pH daných látek je žádoucí žáky upozornit
na skutečnost, že roztoky látek budou potřebovat ve více úlohách, aby nedošlo ke znehodnocení
vzorku již při první úloze.

Navazující a rozšiřující aktivity
Kyselé nebo zásadité 2
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