
 

Pracovní listy pro žáky  
Motivační úvod 

Úkol 1: Každou bublinu s informacemi spojte se vzorcem správného plynu.  

 

Domácí úkol: 

Kde se můžete setkat s plyny uvedenými v úkolu 1? Zaměřte se hlavně na jejich výskyt a použití. 
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Prudce jedovatý a dráždivý plyn s typickým zápachem 

po zkažených vejcích. Svými účinky se podobá 
kyanovodíku, protože brání tkáním využívat kyslík. 

Tzv. rajský plyn, který se dříve používal jako 
anestetikum. Při vyšších dávkách může dojít 

k zástavě dýchání nebo srdeční činnosti. 

Červenohnědý, agresivní, prudce 
jedovatý plyn, který je 

spoluzodpovědný za kyselé deště. 

Nedýchatelný plyn, který je všeobecně 
považován za jednu z hlavních příčin 

globálního oteplování a skleníkového efektu. 

Štiplavě páchnoucí jedovatý 
plyn, který je spoluzodpovědný 

za kyselé deště. 

Jedovatý plyn bez chuti a zápachu, 
který se váže na červené krevní barvivo 

hemoglobin místo kyslíku. 

Plyn tvořící stabilní dvouatomové 
molekuly. Bývá hlavní příčinou nemoci 

potápěčů, tzv. kesonové choroby. 

: Šumivá tableta



 

Úkol 2: Doplňte k následujícím textům název a vzorec plynu (z úkolu 1), o kterém text pojednává. 

Text 1: Plyn A nevzbuzuje obavy jen jako skleníkový plyn přispívající ke globálnímu oteplování, ale podílí 
se na pocitech hrůzy a panice přímo. Jeho průnik do mozku aktivuje centrum zvané amygdala, které je 
považováno za centrum silných emocí, jako je hrůza a strach. Signálem pro spuštění amygdaly, a tedy 
i k navození nepříjemných pocitů, je okyselení okolního prostředí, ke kterému dochází právě v důsledku 
průniku plynu A do amygdaly. Tento mechanismus byl pravděpodobně vytvořen proto, aby chránil 
organismus před udušením. 

Plyn A je ……………………………………………………. a má vzorec ………………………. 

Text 2: Ač je plyn B toxický, považuje se za nejdůležitější antioxidační a konzervační činidlo ve víně. K tzv. 
síření vína se dříve používaly sirné knoty, později práškový nebo tabletovaný disiřičitan draselný. 
V dnešním moderním sklepním hospodářství se používá právě plyn B, který se odměřuje přesným 
dávkovačem. Je-li víno přesířené, má ostrý pach po siřičité kyselině.  

Plyn B je ……………………………………………………. a má vzorec ………………………. 

Text 3:  Plyn C je hlavní příčinou kesonové choroby, která se projevuje např. u potápěčů, v případě, že se 
rychle vynoří z velké hloubky. Vysvětlení nabízí Henryho zákon, který postuluje množství rozpuštěného 
plynu v kapalině a říká, že čím vyšší tlak na kapalinu působí, tím větší je rozpustnost plynu. Na potápěče 
ve veliké hloubce působí vysoký tlak, který mnohonásobně zvýší rozpustnost plynu C v krvi. Při rychlém 
vynoření tlak prudce klesá a plyn C se z krve uvolní, což způsobuje příznaky typické pro kesonovou 
chorobu. 

Plyn C je ……………………………………………………. a má vzorec ………………………. 

Text 4: Zapáchající plyn D má účinky podobné kyanovodíku, ale je mnohem méně nebezpečný. Lidský 
čich je totiž schopen rozpoznat již velmi nízkou koncentraci plynu D ve vzduchu a varovat tím 
případného postiženého. Při delší expozici jej ale člověk přestává cítit. Na rozdíl od plynu D bývá 
kyanovodík zaregistrován až v koncentracích, které mohou vážně poškodit lidské zdraví.   

Plyn D je ……………………………………………………. a má vzorec ………………………. 

Text 5: Plyn E je při teplotě nad 140 °C monomerní a intenzivně červenohnědý. Pod touto teplotou se 
začíná vyskytovat jeho dimerní forma, která je bezbarvá. Pod 21 °C se plyn E stává žlutohnědou 
kapalinou a pod −10 °C se zde vyskytuje pouze 0,001 % monomerní formy. V pevném skupenství je 
tvořen výhradně dimerními jednotkami. 

Plyn E je ……………………………………………………. a má vzorec ………………………. 

Text 6: Plyn F patří díky své vysoké afinitě k hemoglobinu mezi velice toxické látky. Zajímavostí je, že 
běžné plynové masky před účinky tohoto plynu nechrání. Proto se používala (a v některých případech 
stále používá) maska s takzvanou hopkalitovou vložkou. Hopkalit je komerční název pro směs oxidů 
manganu, mědi, kobaltu a stříbra, která katalyzuje oxidaci plynu F na oxid uhličitý. 

Plyn F je ……………………………………………………. a má vzorec ………………………. 

Text 7:  Směs plynu G a acetylenu se používá jako palivo pro plamen v atomové absorpční spektrometrii 
(AAS), což je spektrometrická analytická metoda sloužící ke stanovení obsahu stopových i významných 
koncentrací jednotlivých prvků v analyzovaném roztoku. Metodou lze analyzovat přes 60 prvků 
periodické tabulky s citlivostí od setin do stovek ppm.  

Plyn G je ……………………………………………………. a má vzorec ……………………….  



 

Jména:         Datum: 

Třída: 

Laboratorní protokol 

Doplňte následující text, aneb Zopakujme, co už víte. 

Jak jste viděli během demonstračního experimentu, tableta Celaskonu po vhození do vody šumí, protože 
se při jejím rozpouštění uvolňuje plyn – …............. . 

Tento plyn se uvolňuje reakcí citronové kyseliny a hydrogenuhličitanu sodného obsažených v tabletě. 
My použijeme v laboratoři pro kvantitativní rozklad NaHCO3 silnější kyselinu – chlorovodíkovou kyselinu, 
jejíž vzorec je ………………… . 

Napište rovnici rozkladu hydrogenuhličitanu sodného v přítomnosti této silnější kyseliny: 

 

Úkol 1: Sestavte aparaturu na jímání plynu. 

Navrhněte, jak v laboratoři jímat uvolněný plyn.  
Doplňte potřebné pomůcky, postup práce, nákres aparatury a popište, co jste pozorovali. 

Chemikálie: přesně zvážená šumivá tableta nebo její část (přibližně 1 g), 3% chlorovodíková kyselina 

Pomůcky: 
 

Postup práce: 
 

 

 

 

Nákres aparatury: 
 

 

 

 

 

 

Pozorování:  



 

Úkol 2: Stanovte hmotnostní zlomek hydrogenuhličitanu sodného v šumivé tabletě. 

Využijte rovnici reakce, kterou jste doplnili výše, a dále svých znalostí chemických výpočtů a proveďte 
stanovení hmotnostního zlomku NaHCO3 v šumivé tabletě. 

Naměřené hodnoty: 

Hmotnost tablety v gramech Naměřený objem CO2 v ml 

  

Výpočty: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Které faktory mohou mít vliv na nepřesnost výsledku? Myslíte si, že skutečný hmotnostní zlomek 
hydrogenuhličitanu sodného v šumivé tabletě bude větší, stejný nebo menší než vámi stanovený? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Závěr: 


