
 

Pracovní listy pro žáky  
Předlaboratorní příprava 

Jména:  

Datum: 

1. Přátelství mezi lidmi 
Které vlastnosti máte společné se svým přítelem/přítelkyní? 

……………………………………………………………………………………………. 

V jakých vlastnostech se lišíte? 

……………………………………………………………………………………………   

http://www.cherrybam.com/friendship-comments.php, upraveno 

Myslím si, že trvalé přátelství vzniká spíše na základě podobných/odlišných vlastností lidí? 

2. Přátelství mezi molekulami 
a) Najděte  společné a odlišné vlastnosti látek a doplňte chybějící údaje v bílých polích tabulky. 

 

Látka 
Počet vazeb 

Polarita látky Skupenství 
při 25 °C 

Hustota 
g/cm3 Nepolárních Polárních Iontových 

voda   0    

líh  2     

hexan 19    kapalné 0,65 

olej 157 9     

Odlišné vlastnosti:  
 
 

Společné vlastnosti:  
 
 

voda 

líh (ethanol) 

hexan 
(podobné vlastnosti má  benzín či petrolej)     

olej 
R: CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7-     
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: Ze společenského života molekul



 

b) Molekuly různých látek se mohou setkat při různých dějích, např. při rozpouštění. 
Smícháme-li 2 různé látky, můžeme získat výsledky A – D. Vyřešte úkoly pod obrázkem. 

 

K interakci částic látek došlo v případě/v případech:  

A B C D  (částice navázaly přátelství) 

K interakci částic látek nedošlo v případě/v případech: 

A B C D (částice nenavázaly přátelství) 

Jakou vlastností se liší látky v případě C a D vůči rozpouštědlu? 

……………………………………………. 

c) Navrhněte hypotézu, na základě jaké vlastnosti látek spolu interagují jejich částice. Co 
způsobuje jejich vzájemnou mísitelnost – rozpustnost? 

 1. nápad 2. nápad 

Hypotéza 

 

 

 

 

 

Argumenty 

 

 

 

 

 

 

A B C D 



 

Jména:         Datum: 

Třída: 

Laboratorní protokol 

Experiment 1: První společenské setkání 

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:  

Pozorování a výsledky:  

 Předpoklad Experiment 

Vzájemně nerozpustné *   

Vzájemně rozpustné *   

*dvojice vyznačte kombinací čísel   

a) Zakreslete svoje pozorování. 

 
b) Podle pozorování seřaďte látky dle klesající hustoty a přiřazené hodnoty hustot (v g/cm3) 

dopňte do žlutých polí tabulky 2a) v pracovním listu „Předlaboratorní příprava“: 

 
Závěr 1: Co jste zjistili a co vás překvapilo? Odpovídají pozorování vašim předpokladům? 
 

 
Experiment 2: Druhé společenské setkání 

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:  

1 0,9 0,79 0,65 



 

Pozorování a výsledky:  

 
Závěr 2: Potvrdil pokus vaší hypotézu (nápad 1)? Pokud ji vyvrátil, musíte ji opravit (nápad 2). 
 

 
Experiment 3: Třetí společenské setkání 

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

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

Pomůcky:  

Pozorování a výsledky:  

 
Vysvětlení pozorování: 

 

 

Závěr 3: Ovlivnila změna hustoty látky její rozpustnost? 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Zobecněním vašich závěrů 1–3 formulujte obecnou zákonitost, která řídí vzájemnou 
rozpustnost látek. 

 

výchozí stav stav do 1 minuty stav do 5 minut 

vzhled zkumavky po promíchání vzhled zkumavky před promícháním 

rozdělení dle 
…………………………. 

rozdělení dle 
…………………………. 


