
 

Pracovní listy pro žáky 
Jména:  Datum: 

          Třída: 

Laboratorní protokol: Frankensteinův koktejl (dělení směsí) 

Frankensteinův koktejl obsahuje 4 základní složky: ….………..…, …….……….…, ………...………. a ……………….... .  

Úkol č. 1: Do kádinek zakreslete výsledky dělení po použití dělicích metod 1, 2, 3 a doplňte text. 

Jako první použijeme dělicí metodu ……………………. (1), kterou z koktejlu oddělíme složku 

………………………….(A). Zbytek, který obsahuje složky ………….…, …….……… a ………..., podrobíme dělicí 

metodě ……………………………….. (2). Získáme složku …………………………. (B). Zbývající dvě složky, ……………… 

a ………………… , rozdělíme metodou ……………………………. (3). Tím dostaneme složky ……………………. (C) 

a ………………………………… (D). 

Úkol č. 2: Hodnocení výsledků 

Po porovnání s výchozími složkami koktejlu se nám nejlépe podařila oddělit složka ……………………….. . 

Nejméně povedeně jsme oddělili složku …………………………, protože ………………………………….……………. . 

Naše skupina spolupracovala …………………… a ………….……… (hlučně / dobře / rychle / výborně / se zádrhely / špatně 

/ bez komunikace / zbrkle / precizně / pomalu / ………). 

Frankensteinův koktejl ani jeho složky nesmíme ochutnávat, protože ……………………….......................... . 

Celkově si dáváme známku ………………………………….. . 

zbytek po oddělení 
složky A 

zbytek po oddělení 
složky A a B 

: Frankensteinův koktejl



 

Tabulka č. 1: (vytisknout a rozstříhat do každé skupiny) 

 

Krystalizace 

oddělení složek směsi na základě jejich různé rozpustnosti; obvykle 
se zahřátím odpaří rozpouštědlo (voda) a zůstane rozpuštěná látka 

ve formě krystalů; používá se např. při získávání čistého krystalového 
cukru z cukerné šťávy 

Destilace 

oddělení jednotlivých kapalných složek směsi na základě jejich rozdílné 
teploty varu; zahříváním se nejdříve uvolňují páry složky s nejnižší 

teplotou varu, které se vedou do chladiče, kde opět zkondenzují, získává 
se tak např. líh ze směsi lihu (teplota varu 78 °C) a vody (teplota varu 

100 °C) vzniklé kvašením cukrů při výrobě alkoholických nápojů 

Sublimace 
oddělení složky, která při zahřívání přechází z pevného skupenství přímo 

do plynného; lze tak získat např. čistý kofein z kávy nebo jod ze směsi 
jodu a nečistot 

Dělení dělicí 
nálevkou 

oddělení složek směsi na základě jejich různé polarity; lze tak oddělit 
od sebe kapaliny vzájemně nemísitelné; např. ve směsi vody a benzínu 

nalezneme dvě vrstvy oddělené viditelnou hladinou, které pomocí 
vhodného laboratorního nádobí můžeme snadno rozdělit 

Extrakce 

proces oddělování složek směsi na základě jejich rozdílné rozpustnosti 
v určitém rozpouštědle, oddělovaná složka se na rozdíl od ostatních 

složek směsi v rozpouštědle rozpustí a následně se z roztoku získá 
odpařením rozpouštědla; můžeme tak rozdělit např. barviva z rostlin – 
žlutá barviva listu břečtanu se rozpouští lépe ve vodě, zelená barviva se 
lépe rozpouští v benzínu; metoda se využívá i při přípravě šálku čaje – 

do horké vody se uvolní jen některé složky čajové směsi 

Filtrace 
oddělení pevné složky, která se zachytí na filtru, od kapalné (nebo plynné) 

složky, která filtrem protéká jako tzv. filtrát; používá se např. při 
zachycování nečistot při výrobě pitné vody nebo při čištění vzduchu 

Elektroforéza 
dělicí metoda využívající rozdílnou pohyblivost elektricky nabitých částic 

různých látek v elektrickém poli; používá se např. k rozdělení 
aminokyselin 



 

Tabulka č. 2: (vytisknout a rozstříhat do každé skupiny) 
 

 
 

 
 

 
 

 
Zdroje pro obrázky: zdroj: http://www.zschemie.euweb.cz/smesi/destilace.jpg; http://www.dejvikovy.estranky.cz/img/mid/22/filtrace.jpg 
 

odpařující se 
rozpouštědlo 

(vodní pára) 

krystalizující látka 

(ve formě krystalů) 


