
 

Výukové materiály Název: Příprava stříbra snadno a rychle 
Téma: Kovy 

Úroveň: střední škola 

Tematický celek: Obecné zákonitosti přírodovědných disciplín a principy poznání ve vědě 

Předmět (obor): chemie  

Doporučený věk žáků: 15–17 let    

Doba trvání: 2 vyučovací hodiny  

Specifický cíl: naučit žáky naplánovat a provést badatelskou činnost a vyhodnotit její výsledky 

 

Seznam potřebného materiálu (pro jednu dvojici): 

Pomůcky: 3 Petriho misky, skleněná tyčinka, kádinka, kapátko 

Chemikálie: železný hřebík, granule zinku, plíšek mědi, krystalický AgNO3, destilovaná voda, 
koncentrovaná HNO3 

 

Seznam praktických (badatelských) aktivit: 

Příprava stříbra 

 
  



Anotace: 

Dvouhodinová aktivita k tématu Kovy se zabývá laboratorní přípravou kovu (stříbra) jeho 
vytěsněním ze soli pomocí jiných kovů. Po úvodu věnovaném výskytu kovů v  přírodě by žáci 
měli zvolit z možných typů reakcí pro přípravu stříbra právě reakci vytěsňovací. Žáci si 
uvědomují, že poznávají chemický princip alchymistické teorie o transmutaci kovů.   

Harmonogram výuky: 

 náplň práce čas potřebné vybavení 
a pomůcky činnost učitele činnosti žáků 
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Laboratorní protokol; 
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Domácí úkol pro žáky:   
Vyhledejte, jaké typy chemických reakcí existují. Zjistěte princip substitučních reakcí.   

  



Přípravy pro učitele 
Úvod do tématu – motivace 

Žáci se rozdělí do skupin (po 2–4). 

Učitel jim rozdá pracovní list č. 1 Výskyt kovů v přírodě a požádá o jeho vyplnění.  

Učitel může pokládat další doplňující otázky: 

1. Znáte názvy dalších rud obsahujících kov? 
Například: ilmenit FeTiO3, rutil TiO2, krokoit PbCrO4, chromit FeO.Cr2O3, scheelit CaWO4, 
pyroluzit (burel) MnO2, braunit Mn2O3, krevel (hematit) Fe2O3, hnědel (limonit) Fe2O3.nH2O, 
siderit (ocelek) FeCO3, pyrit FeS2, kobaltit CoAsS, millerit NiS, nikelin NiAs, chalkosin Cu2S, kuprit 
Cu2O, malachit CuCO3.Cu(OH), argentit Ag2S, smithsonit ZnCO3, zinkit ZnO. 

2. Znáte nějaký minerál, který kov neobsahuje? 
Příkladem může být grafit, diamant, křemen SiO2 (křemík je polokov, ne kov). 

3. Jaký kov je na Zemi nejrozšířenější? 
Ze všech kovů je nejrozšířenější hliník (vázaný v hlinitokřemičitanech), druhým kovem je železo. 

 

Řešení pracovního listu č. 1 (Výskyt kovů v přírodě): 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Nejčastěji vázané ve sloučeninách (v rudách). 
3. Kovy ušlechtilé (v Beketovově řadě jsou vpravo od vodíku) = měď, stříbro, rtuť, zlato, platina.  

a) galenit 
b) PbS 
c) olovo 

a) olivín 
b) (MgFe)2(SiO4) 
c) hořčík, železo 

a) halit (sůl kamenná) 
b) NaCl 
c) sodík 

a) chalkopyrit 
b) CuFeS2 

c) měď, železo 

a) zlato 
b) Au 

c) zlato 

a) magnetovec (magnetit) 
b) Fe3O4 

c) železo 

a) rubín 
b) Al2O3 

c) hliník 

a) cinnabaryt (rumělka) 
b) HgS 

c) rtuť 

a) stříbro 
b) Ag 

c) stříbro 



Předlaboratorní úloha 

Učitel rozdá žákům pracovní list č. 2 Přípravy kovů. Žáci ve skupinách vyplňují úkol 1 v pracovním 
listu. Správné přiřazení rovnic pak učitel s žáky zkontroluje (promítne dataprojektorem či napíše 
na tabuli). Úkoly 2 a 3 doplní žáci během následné diskuze s učitelem o přípravách kovů 
v laboratoři.  

Řešení pracovního listu č. 2 (Příprava ušlechtilého kovu): 

1. 

Způsoby výroby/přípravy kovu: Chemická rovnice: 
1. Z oxidů kovů redukcí uhlíkem  
2. Z oxidů kovů redukcí vodíkem  
3. Aluminotermie  
4. Tepelný rozklad oxidů  
5. Tepelný rozklad bezkyslíkatých solí  
6. Vytěsňovací (substituční) reakce  
7. Elektrolýza tavenin  

8. Ze sulfidů převedením na oxidy a následnou redukcí  
 

 

2. 
Tepelný rozklad oxidů, vytěsňovací reakce. Na ostatní uvedené reakce jsou potřeba speciální 
podmínky (vysoká teplota, složitá aparatura, atd.), které jsou ve školní laboratoři špatně 
proveditelné. 

 

3. 
Vytěsňovací reakce. 

 

 

 

Učitel prozradí žákům, že vytěsňovací reakce probíhají pozvolna, kov se objevuje postupně, jak 
je vidět na obrázku. Následující obrázek učitel promítne dataprojektorem. 

Ukázka vytěsňovací reakce 

 
Popis: Jedná se o vytěsňovací reakci. Na následujících obrázcích je zobrazen průběh pokusu. 

Výše uvedené obrázky jsou citovány z http://invsee.asu.edu/imagegallery/real/physicalsciences/optical/fe_agno3.html 

  



Praktická badatelská činnost (laboratorní práce) 

Žáci dostanou laboratorní protokol Příprava stříbra snadno a rychle, který v průběhu laboratorní 
práce vyplní. Na základě předlaboratorní přípravy a také pomůcek a chemikálií, které mají 
k dispozici, by žáci měli navrhnout a realizovat tento postup: 

Krystalický dusičnan stříbrný rozpustíme v destilované vodě. Roztokem zakapeme (zalijeme) kov 
v Petriho misce (v jedné Fe, ve druhé Zn, ve třetí Cu). Budeme pozorovat reakci. 

Když žáci budou chtít připravit roztok dusičnanu stříbrného, poradí jim učitel, aby si připravili 
40 ml jeho 5% roztoku v destilované vodě. Žáci by měli vypočítat, že k tomu budou potřebovat 
2g AgNO3. 

Poznámky: 

1. V případě použití obyčejné vody místo destilované může vzniknout po přidání dusičnanu 
stříbrného do vody bílý zákal. Kápnutím několika kapek koncentrované kyseliny dusičné 
do roztoku zákal zmizí. 
(Vysvětlení: Obyčejná pitná voda obsahuje chloridové anionty. Po přidání dusičnanu stříbrného 
dojde ke vzniku bílé sraženiny chloridu stříbrného (proto bílý zákal). Po přikápnutí kyseliny 
dusičné se sraženina rozpustí a zákal zmizí. Dojde ke zpětnému vzniku kyseliny chlorovodíkové 
a dusičnanu stříbrného.) 

2. Je třeba vyzvat žáky k trpělivosti, stříbro se nevylučuje žádnou bouřlivou reakcí, tvoří se 
pozvolně. 

 

Řešení úkolu 2:  

Ar(Fe) = 56,  Ar(Ag) = 108,  Ar(N) = 14,  Ar(O) = 16 

Podle rovnice této reakce ( ) je poměr látkových množství: 

 

  

 

 

Vyhodnocení a prezentace výsledků 

Žáci porovnávají své výsledné vzorky stříbra. Hodnotí, který ze tří pokusů byl nejúčinnější při 
přípravě Ag. 

Učitel žákům připomene snahu alchymistů o transmutaci prvku, tedy přeměnu jednoho prvku 
na druhý, a zeptá se, jestli je možné dnešní úlohu také považovat za transmutaci. Žáci by již měli 
být schopni kouzlo „přeměny hřebíku na stříbro“, leží-li hřebík v bezbarvém průzračném roztoku, 
vysvětlit chemicky. 

Hodina je ukončena diskuzí o alchymistických metodách výroby ušlechtilých kovů. 



Závěrečné poznámky 

Jiné varianty a další možné úpravy či doporučení:  

Tato úloha se dá velice dobře modifikovat na přípravu jiných kovů při využití Beketovovy řady kovů. 

Pracovní list Výskyt kovů v přírodě je možné žákům zadat jako domácí úkol. 

 

Reflexe po hodině:  

Při tisknutí materiálů je nutné, aby pracovní list č. 1 byl vytištěn barevně pro lepší přehlednost. 

Předpokládá se, že žáci již probírali Beketovovu řadu kovů, pojmy oxidace a redukce, výpočty z rovnic. 

 

Navazující a rozšiřující aktivity: 

Čištění stříbra: 
Vnitřní strany misky obalte alobalem, vložte do ní stříbrné šperky, které chcete vyčistit, zasypte jedlou 
sodou a vše přelijte horkou vodou. Nechte chvilku reagovat a po vyjmutí máte vyčištěné stříbro. 

Aluminotermická reakce v laboratoři: 
Pomůcky a chemikálie: květináč (nebo jiná teplotě odolná miska), písek, železná miska, chemické 
kleště, zápalky, skleněná tyčinka, magnet, oxid železitý, práškový hliník, hořčíková páska, popřípadě 
peroxid barnatý 
Postup: Připravíme si směs oxidu železitého a práškového hliníku v hmotnostním poměru 1 : 1. 
Skleněnou tyčinkou velmi opatrně promícháme. Do květináče nasypeme asi do dvou třetin směs. 
Květináč vložíme do železné misky s pískem. Uprostřed směsi vyhloubíme jamku, do ní vložíme asi 5 cm 
dlouhou hořčíkovou pásku a zapálíme. Po ukončení chemické reakce přiložíme k produktu magnet. Jedná 
se o velmi exotermickou reakci a může při ní dojít k „prasknutí“ reakční směsi. Proto je lepší provádět 
reakci venku a s bezpečnostním štítem. Pokud by reakce neběžela, je možné do jamky ještě vložit směs 
peroxidu barnatého a práškového hořčíku (tzv. zápalná směs). 

 


