
 

Pracovní listy pro žáky  
Předlaboratorní příprava 

Jména:  

Datum: 

O filmu: 

Policejní inspektor Trachta se svým praktikantem Hlaváčkem se snaží vyšetřit záhadné zmizení továrníka 
Bierhanzla – muže, který zbohatnul na výrobě masti podporující růst vlasů. Jednoho osudného dne se 
zamknul v koupelně. Policisté zjistili, že po panu továrníkovi zbyly pouze určité části jeho oděvu a u vany 
stál prázdný demižón s kyselinou sírovou. Závěry vyšetřování jsou překvapivé…. 

 
Co můžete říci na základě zjištěných důkazů o osudu továrníka Bierhanzla? 

 
Pokuste se zobecnit fáze detektivní/vědecké práce. 

Detektivní metoda Zobecnění Vědecká (badatelská) metoda 

Kam zmizel pan B.? Co se děje při rozpouštění látek?

Co  o panu B. již víme a co lze ještě 
zjistit?  Co jsme o rozpouštění zjistili 

shromažďováním indicií (důkazů)? 

Je názor inspektora Trachty 
a asistenta Hlaváčka na věc stejný? 

Navrhujeme, jak poznáme, že se 
látka rozpustila. 

Jak dokážeme platnost svojí verze?  Jak ověříme platnost našich návrhů 
a co k tomu potřebujeme? 

Sbíráme důkazy. Ověření.

Jsou důkazy věrohodné a budou 
stačit k zatčení?  Potvrdil/vyvrátil pokus náš návrh? 

Budeme ho muset změnit? 

Vydáme zatykač.  Svoje zjištění zobecníme. 

Boj se zločinem je nekonečný.  Napadly nás další otázky? 

Nápověda: plánování, závěr, shromažďování informací, aplikace (další využití), formulace problému, 
experiment (pokus), formulace hypotézy (domněnky), vyhodnocení 

Ubohý továrník Bierhanzl! Stal se snad 
obětí svého podnikatelského úspěchu? 

Zmizel, jakoby se po něm vana slehla! 
Právě pohled do ní ledacos napoví! 

http://www.meteleskublesku.cz/ 

: Rozpuštěný a vypuštěný



 

 INDICIE I: Tepelný neuspořádaný pohyb částic v kapalném nebo plynném prostředí se 
nazývá B…………………………. pohyb. 

Zaměřte se na 1 zrnko a nakreslete jeho pohyb. 

 

 

 

 

 

 

 INDICIE II: Podstatou rozpouštění látky je p…………………………. částic této látky mezi částice 
látky, která je v nadbytku. 

Popište svoje pozorování. 

 

 

 

 

 INDICIE III: Samovolné pronikání částic rozpouštěné látky mezi částice rozpouštědla 
nazýváme d………………………… . Rychlost tohoto děje je přímo úměrná t………………………….. . 

Nakreslete, jaký bude stav ve válci se studenou vodou (A) a teplou vodou (B) po uplynutí 
2 minut od začátku pokusu. 

Do válců A‘ a B‘ nakreslete předpokládaný výsledek děje, který probíhá ve válcích A a B 
(tj. stav po 30 minutách). 

Dostane se do výsledného stavu dříve látka rozpouštěná ve studené nebo teplé vodě? 
(podtrhněte). 

 
 

A B A‘ B‘ 



 

Jména:         Datum: 

Třída: 

Laboratorní protokol 

 

Chemikálie: 

 Rozpouštědla: voda a okyselená voda (tj. voda s přídavkem kyseliny – např. 5% HCl) 
 Rozpouštěné látky: uhličitan sodný (Na2CO3), uhličitan vápenatý (CaCO3), modrá skalice 

(CuSO4.5H2O), olej, škrob 

Pomůcky: 

  

Hypotéza: 

 Jak poznám, že se látka v rozpouštědle:  

rozpustila 

 

 

nerozpustila 

 

změnila   
(chemická změna) 

 

nezměnila  
(fyzikální změna) 

 

Postup: 

 

 

Pozorování: 

 

 

 

 

 

Závěr:  



 

Ověření znalostí 

1. Přiřaďte správná tvrzení. 

směs rozpouštědla 
a rozpuštěné látky 

rozlišitelné složky směsi 

nerozlišitelné složky směsi 

homogenní směs 

heterogenní směs 

bezbarvý roztok 

barevný roztok 

emulze/suspenze 

koloidní směs 

směs rozpouštědla 
a nerozpuštěné látky 

 

2. Pod schémata napište název děje, který znázorňují. 

 

3. Doplňte slovo fyzikální nebo chemické. 

Pokud se částice rozpouštěné látky mísí s částicemi rozpouštědla, aniž by se látka změnila, 
dochází k rozpouštění v důsledku ……………………………. změny.  

…………….....………..………… …………….....………..………… 


