
 

  Výukové materiály Název: Ze společenského života molekul 
Téma: Rozpustnost látek 

Úroveň: střední škola 

Tematický celek: Zjevné a zprostředkované, pohled do mikrosvěta přírody 

Předmět (obor): chemie 

Doporučený věk žáků: 14–16 let    

Doba trvání: 2 vyučovací hodiny – laboratorní práce 

Specifický cíl: naučit žáky formulovat hypotézy a ověřit jejich platnost badatelskou činností 

 

Seznam potřebného materiálu: 

Pro učitele: stojan, křížová svorka, držák nebo kruh, dělicí nálevka, modrá skalice (5%), jodová voda 
(postup přípravy uveden dále), petrolej (benzín), koření červená paprika (nebo Sudan III), běžně 
dostupné potravinářské barvivo (např. žluté barvy) 

Pro 1 skupinu žáků: stojan na zkumavky, 6 menších zkumavek, 2 větší zkumavky, skleněné tyčinky 
nebo zátky na zkumavky, širší kádinka, lžička, lihový popisovač, (žlutě) obarvená voda (100 ml), 
(červeně) obarvený olej (50 ml), líh (20 ml), petrolej (či benzín; 20 ml), 4 kádinky na chemikálie, 1–2 
Petriho misky, chlorid sodný, saponát na mytí nádobí, kartičky pro skupiny na závěr 

Uvedená množství kapalin jsou pouze orientační. 

 

Seznam praktických (badatelských) aktivit: 

Ověření hypotézy trojicí pokusů zaměřených na porovnání vzájemné hustoty a rozpustnosti látek 

 
 



 

Anotace: 

Cílem úlohy je objevit příčinnou souvislost mezi částicovou strukturou látek a jejich vzájemnou 
rozpustností. To žákům umožní předvídat rozpustnost látek v různých rozpouštědlech. Úloha 
předpokládá znalosti o chemické vazbě, je vhodné ji proto zařadit až po probrání tohoto učiva. 
Žáci se snaží odpovědět na otázku, která z vlastností běžně známých kapalin je rozhodující pro 
jejich vzájemnou rozpustnost. Svoji hypotézu si ověří na trojici navržených pokusů. Použitá 
analogie přátelství mezi molekulami – přátelství mezi lidmi, prolínající se celou úlohou, by měla 
pomoci žákům „zhmotnit neviditelné“.  

Harmonogram výuky: 

 náplň práce čas potřebné vybavení 
a pomůcky činnost učitele činnosti žáků 
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Sociometr; 
Motivační pokus 

10 min. 
5 min. 

Prostor ve třídě; 
Pracovní list pro žáky 

(Předlab. příprava – část 1); 
stojan, svorka, držák (kruh), 

dělicí nálevka; 
modrá skalice, jodová voda, 

petrolej (benzín) 

Řídí vytvoření sociometru 
a rozdělení do skupin. 

Rozdá pracovní list a řídí 
diskuzi o přátelství. 

Závěry zobecňuje a píše 
na tabuli. 

Předvádí a komentuje 
motivační pokus. 

Vytvářejí sociometr  
a rozdělují se 

do skupin 
Vyplňují prac. list – 
část 1, diskutují 

o přátelství. 
Sledují motivační 

pokus. 
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 Vyplňování 

pracovního listu; 
Formulace 
hypotézy – 

1. nápad 

15 min. 
5 min. 

 

Pracovní list pro žáky 
(Předlaboratorní příprava – 

část 2) 

Postupně zadává úkoly 
z prac. listu – část 2 
a kontroluje řešení. 

Formuluje badatelskou 
otázku: „Na čem závisí 
vzájemná rozpustnost 

látek?“ a píše hypotézy 
žáků na tabuli. 

Vyplňují pracovní 
list – část 2 
a diskutují 

o správném řešení. 
Navrhují hypotézu 

a zdůvodňují ji. 
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t Série 3 pokusů; 
Opravení 

hypotézy – 
2. nápad 

30 min. 

Pracovní listy pro žáky 
(Badatelská činnost); 

sada zkumavek + stojan, 
skleněné tyčinky/zátky 
na zkumavky, kádinky, 
P. misky, lžička, lihový 

popisovač, obarvená voda, 
obarvený olej, líh, petrolej 

(benzín), NaCl, saponát 
na mytí nádobí 

Rozdá chemikálie 
a pracovní listy pro žáky – 

Badatelská činnost. 
Pomáhá, je-li požádán. 

Provádějí pokusy 
dle pracovního listu 

– Badatelská 
činnost. 

Zaznamenávají 
pozorování 

a vyvozují dílčí 
závěry. 

Formulují obecnou 
zákonitost. 
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 Shrnutí výsledků 10 min. Dataprojektor 

Diskutuje se žáky 
o výsledcích jednotlivých 
pokusů (může promítat 
fotky z dataprojektoru). 

Vrací se k původním 
hypotézám a škrtá 

nesprávné. 

Porovnávají svoje 
výsledky a závěry 

s ostatními 
skupinami. 
Vyjadřují se 

ke správnosti své 
hypotézy, co je 

překvapilo, co by je 
dále zajímalo. 
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 Formulace 

objektivní 
zákonitosti; 

Diskuse o jejím 
využití v praxi 

5 min. Kartička pro každou 
skupinu, fix 

Rozdá kartičky. 
Vyplněné kartičky vyvěsí 

na viditelné místo. 
Vyhodnotí nejlepší 

formulaci. 
 

Na kartičku napíší 
formulaci odpovědi 

na badatelskou 
otázku a kartičku 

prezentují. 

 

Domácí úkol pro žáky:  
Zjistěte, co znamená výrok starých alchymistů: „SIMILIA SIMILIBUS SOLVUNTUR“. 



 

Přípravy pro učitele  
Motivace a předlaboratorní příprava 

„Sociometr“ – rozdělení do skupin 

Dnes se budeme bavit o přátelství. Určitě máte každý z vás ve třídě spolužáka,  který vám je 
sympatický a se kterým jste nejvíc v kontaktu. Vstaňte a položte pravou ruku na jeho rameno. 
Učitel vymezí prostor a pravidlo dotýkat se pouze ramen; pozor na outsidery. 

Nyní vytvořte dvojice, případně trojice, ve kterých se vám bude dobře spolupracovat. 
Žáci utvoří skupinky a učitel jim do lavice rozdá pracovní list – Předlaboratorní příprava. 

Určitě se mnou budete souhlasit, že známých máme více než přátel. Zamýšleli jste se někdy 
nad tím, proč vaše přátelství vzniklo? Pokusme se o to nyní. 
Učitel vyzve žáky k vyplnění části 1 v pracovním listu. Poté diskutuje se žáky o společných 
a rozdílných vlastnostech přátel. Jejich výčet zobecňuje a píše je do 2 sloupců na tabuli. Hlasováním 
zjistí názor žáků na závěrečnou otázku: „Trvalé přátelství vzniká na základě společných nebo 
rozdílných vlastností lidí?“. 

I když se říká, že protiklady se ve vztazích přitahují, pro vznik přátelství jsou spíše důležité 
společné vlastnosti, jako je důvěra, ochota pomoci, ochota naslouchat, společné zájmy, 
společný žebříček hodnot atd. 
Závěrečné shrnutí učitele. 

Motivační pokus 

Nyní si předvedeme, jak se spolu přátelí či nepřátelí částice různých látek. 
Učitel demonstruje motivační pokus a současně připojuje komentář. 
Učitel může upozornit žáky, že vznik přátelství mezi molekulami je pouze analogií, která jim 
pomůže pochopit skryté procesy. Částice různých látek se nemísí na základě subjektivních 
příčin, ale jsou výsledkem působení objektivních zákonitostí vyplývajících z vlastností látek.  

Komentář učitele Činnost učitele Vzhled dělicí 
nálevky Poznámka 

Mohou se přátelit 
i molekuly? 

Do dělicí nálevky nalije 
roztok modré skalice. modrý roztok w(CuSO4.5H2O) = 0,05 

Smísíme-li látky, jejich 
částice se setkají. Pokud 

spolu interagují, mohou se 
vzájemně promísit. Vzniká 

přátelství. 

Přidává jodovou vodu 
a protřepává, dokud 

nedocílí změny barvy. 
zelený roztok 

jodovou vodu nutno 
připravit předem – jod 

nechat rozpouštět 
ve vodě alespoň 3 dny; 
modrá + žlutá  zelená 

Pokud však částice spolu 
neinteragují, látky jsou 

nerozpustné a přátelství 
mezi částicemi nevzniká. 

Přilije opatrně benzín 
bez třepání nálevkou. 

zelená vrstva 
vodného roztoku 
a bezbarvá vrstva 

benzínu 

 

Někdy se může stát, že 
původní přátelství není 

pevné, rozpadne se 
a vznikne nové. 

Vše protřepe. 

modrý roztok 
modré skalice 

a fialová vrstva 
benzínu s jodem 

jod se extrahoval 
z vody do benzínu 



 

 

Předlaboratorní příprava 

Vaším úkolem bude zjistit, zda vznik přátelství mezi molekulami můžeme předpovědět – resp. 
zda existuje objektivní zákonitost řídící vzájemnou rozpustnost látek. Vodítkem vám budou 
právě vlastnosti látek. 
Učitel vyzve žáky k doplnění bílých polí tabulky pracovního listu v části 2a) s cílem zjistit, jaké 
společné a rozdílné vlastnosti tyto látky mají. 

Poznámky: 
 Na polaritu látek má vliv kromě počtu polárních a nepolárních vazeb i dipólový moment molekuly 

(např.  CO2 má 2 polární vazby, ale díky nulovému dipólovému momentu je nepolární). 
 Pokud je těžké určit polaritu látky, je rozhodující její chování (viz líh). 
 Možnost tvorby vodíkových můstků zvyšuje rozpustnost látky (viz líh). 

Konzultujte se spolužáky vaše doplnění tabulky u jednotlivých látek. 
Učitel kontroluje a zodpovídá případné dotazy. U lihu si mohou žáci ponechat otazník – 
odpověď poskytnou experimenty.  

Další úkol nám pomůže rozlišit, zda přátelství mezi molekulami nastalo či ne. 
Učitel vyzve žáky k vypracování úkolu 2b) a jeho řešení zkontroluje. 
V případě A; v případech B, C, D;  hustotou.         

Získané informace vám pomůžou zodpovědět badatelskou otázku. 
Učitel vyzve žáky k formulaci hypotézy (1. nápad) v části 2c). 
Rozpustné jsou látky s podobnou/rozdílnou polaritou, látky s podobnou/rozdílnou hustotou atd. 

Vaši hypotézu (1. nápad) musíte ověřit experimentem. Je vám nabídnuta trojice pokusů. 
Pokud experimenty vyvrátí vaši hypotézu, musíte ji změnit (2. nápad). 
Učitel rozdá chemikálie. 

Látka 
Počet vazeb 

Polarita látky Skupenství 
při 25 °C 

Hustota 
g/cm3 Nepolárních Polárních Iontových 

voda 0 2 0 polární kapalné 1 

líh 6 2 0 spíše polární kapalné 0,79 

hexan 19 0 0 nepolární kapalné 0,65 

olej 157 9 0 nepolární kapalné 0,8–0,9 

Odlišné vlastnosti: hustota, polarita apod. Společné vlastnosti: kapalné skupenství 



 

Praktická badatelská činnost (laboratorní práce) 

Experimenty 

Experiment 1: První společenské setkání 

Cíl: Žáci zjistí vzájemnou rozpustnost a hustotu látek a výsledky porovnají s hypotézou. 

Zadání: Navrhněte dvojice vzájemně rozpustných a nerozpustných látek a ověřte experimentem. 

Chemikálie: žlutě obarvená voda (1), červeně obarvený olej (2), líh (3), petrolej/benzín (4) 

Pomůcky: 6 zkumavek, 4 kádinky, zátky na zkumavky nebo skleněné tyčinky 

Doporučení: 
 Vodu obarvit polárním barvivem (např. potravinářské barvivo žluté barvy). 
 Olej obarvit nepolárním barvivem (např. Sudan III či dostupnější mletá červená paprika). 
 Raději barvit pouze 2 rozpouštědla (polární a nepolární), aby nedošlo ke skládání barev. 
 Místo petroleje je možné použít benzín, ale je nutné vyzkoušet, zda se nemísí s lihem. 
 Nepolární rozpouštědla použít v menším množství vzhledem ke spotřebě, zápachu apod. 

(V ukázce bylo použito 6 ml polárního a 4 ml nepolárního rozpouštědla.) 
 Kádinky s organickými rozpouštědly je dobré přikrýt Petriho miskami. 
 K míchání látek lze použít skleněnou tyčinku nebo protřepávat zkumavku se zátkou. 
 U směsi oleje a lihu, resp. lihu a petroleje trvá delší dobu, než se oddělí obě fáze, proto je 

dobré pro vyhodnocení mísitelnosti/nemísitelnosti látek udělat tečku fixem na zadní stěnu 
zkumavky. (Pokud ji žáci vidí rozmazaně, jedná se o emulzi). 

Pozorování a výsledky:  

 Předpoklad Experiment 

Vzájemně nerozpustné * ? 1+2; 1+4; 2+3; 3+4 

Vzájemně rozpustné * ? 1+3; 2+4 

*dvojice jsou vyznačeny kombinací čísel   

 

Závěr 1: Výsledky jsou/nejsou v souladu s naší hypotézou.  

Experiment 2: Druhé společenské setkání 

Cíl: Žáci potvrdí/vyloučí hypotézu (1. nápad) a formulují novou (2. nápad). 

Zadání: Opatrně nalijte po stěnách zkumavky chemikálie dle klesající hustoty. Pak promíchejte. 

Chemikálie: žlutě obarvená voda (1), červeně obarvený olej (2), líh (3), petrolej/ benzín (4) 

Pomůcky: stojan na zkumavky, 2 zkumavky, 4 kádinky 



 

Pozorování a výsledky:  
Před promícháním jsou fáze rozděleny dle hustoty (sestupně: voda, olej, líh, benzín/petrolej) 
a po promíchání dle polarity (dole: líh s vodou; nahoře: benzín/petrolej s olejem). 

 

Závěr 2: Látky jsou mísitelné dle polarity/hustoty. Výsledky potvrdily původní/novou hypotézu. 

Experiment 3: Třetí společenské setkání 

Cíl: Konečné potvrzení hypotézy. 

Zadání: Do široké kádinky s vodou nalijte pomalu vrstvu oleje. Jeho hladinu hustě posolte. 
Pozorujte změny bezprostředně po posolení a změny po několika minutách. 

Chemikálie: žlutě obarvená voda (1), červeně obarvený olej (2), kuchyňská sůl 

Pomůcky: širší kádinka, lžička 

Pozorování a výsledky:  
Posolením vrstvy oleje se změní jeho hustota, olej klesá ke dnu. Jakmile se sůl rozpustí, olej začne 
stoupat vzhůru. 

 

Závěr 3: Změna hustoty látky neovlivnila její rozpustnost. 

Vyhodnocení výsledků 

Po skončení badatelské práce učitel s žáky diskutuje o výsledcích. Ke srovnání může použít 
fotografie výsledků (promítnuté dataprojektorem) a vrátit se k původním hypotézám. 
Učitel: „Kdo potvrdil svoji hypotézu? Kdo ji vyvrátil? Jakou hypotézou jste nahradili hypotézu 
chybnou? Podařilo se vám ji potvrdit?“ 

Objevili jste obecnou zákonitost, která řídí vzájemnou rozpustnost látek? 
Učitel rozdá kartičky na závěrečné shrnutí. Poté vyhodnotí nejlepší formulaci a kartičky vystaví 
(např. na magnetickou tabuli, nástěnku, poster). 
Příklad dobré formulace: Vzájemně rozpustné látky jsou látky s podobnou polaritou. 

Žáci mají za DÚ zjistit, co znamená výrok starých alchymistů: „Similia similibus solvuntur“. 
Učitel napíše znění domácího úkolu na tabuli. 
Similia similibus solvuntur znamená: „Podobné se v podobném rozpouští“. 

t = 0 t < 1 min t > 1 min 

před       po před po 



 

Závěrečné poznámky 
 

Jiné varianty a další možné úpravy či doporučení:  

Pokud není dostatek místa ve třídě na provedení „sociometru“, lze použít i jinou variantu, a to že žáci 
napíší svoje jméno na kartičku a vztahovou mapu sestaví na stole. Učitel podle ní a svých potřeb 
rozdělí žáky na skupiny.  

Experiment č. 3 lze provést při nedostatku času jako demonstrační. 

 

Reflexe po hodině:  

Úlohu lze dle RVP zařadit do celku Obecná chemie (předvídání fyzikálně-chemických vlastností látek). 

 

Navazující a rozšiřující aktivity:  

 Zavedení pojmu dipólový moment: na polaritu látek má vliv kromě počtu polárních a nepolárních 
vazeb i dipólový moment molekuly (např. CO2, ač má 2 polární vazby, díky nulovému dipólovému 
momentu je nepolární). 

 Možnost tvorby vodíkových můstků zvyšuje rozpustnost látky (viz ethanol). 

 Zavedení pojmu relativní permitivita (εr), která kvantitativně popisuje polaritu látek. 

(hodnoty εr pro H2O: 81,  C2H5OH: 24,  C6H14: 1,9,  olej: 2–3). Rozpouštědla seřazená podle 
rostoucí polarity tvoří tzv. eluotropní řadu. Přibližnou hranici mezi polárními a nepolárními 
látkami tvoří látky s εr kolem 20. Rozpouštědla umístěná v eluotropní řadě blízko sebe jsou 
vzájemně mísitelná (rozpustná). 

 

 Využití nového poznatku v praxi pro odhad vzájemné rozpustnosti látek (nepolární látky se 
rozpouštějí v nepolárních rozpouštědlech, polární v polárních) – např. při ředění nátěrových 
hmot, rozpouštění potravinářských barviv, čištění skvrn na oděvech 

 Hydrofobní (vodoodpudivé, nesmáčivé) povrchy využívající efektu lotosového květu 
(na fasádách, keramickém nádobí, oděvech apod.). 

 Extrakce 
 Amfifilní molekuly 

 Rozpustnost iontových látek ve vodě: odhad rozpustnosti iontových látek ve vodě je složitější 
(nelze usuzovat z hodnoty εr, ale bere se v úvahu vliv mřížkové a hydratační energie, druhu 
kationtu a dalších faktorů. Používáme-li vodné roztoky solí jako rozpouštědla, lze počítat 
s hodnotou εr v rozmezí 40–60.) 

látka CO2(l) benzín toluen sirouhlík aceton ethanol methanol glycerol voda 

εr 1,6 2–2,2 2,4 2,6 19,5 24 33 47 81 

  


