
 

 
 

Výukové materiály 

Název: Toxické prvky kolem nás 

Téma: Kvalitativní chemická analýza kationtů 

Úroveň: střední škola 

Tematický celek: Možnosti a omezení vědeckého výzkumu  

 
Předmět (obor): chemie, anorganická chemie 

Doporučený věk žáků: 16–18 let    

Doba trvání: 2 vyučovací hodiny laboratorní práce + 1 vyučovací hodina věnovaná toxicitě některých 
kovů 
 
Specifický cíl: žáci analyzují předložené vzorky čtyř kationtů kovů, vyhledají v textu informace 
o toxicitě Cd2+, Pb2+ a Al3+ 
 

 
 
Seznam potřebného materiálu: 

Pomůcky: 
pro žáky: sada zkumavek (cca po 10 ml asi 15 zkumavek pro 1 pracovní skupinu), kádinky (cca 250 ml), 
kapátka (pro každou pracovní skupinu alespoň 5), filtrační papír 
pro učitele: navažovací lodička, lžička, odměrné baňky, lahev bez etikety 

Chemikálie: Pb(NO3)2, CdCl2.5H2O, KAl(SO4)2.12 H2O, FeCl3.6 H2O, MnCl2.5 H2O, HCl (10%), NaOH (10%), 
vodný roztok NH3, Na2S, alizarin, ethanol (může být denaturovaný), červená krevní sůl (K3[FeCN]6), 
žlutá krevní sůl (K4[FeCN]6), pokud možno destilovaná voda 

 

Seznam praktických (badatelských) aktivit:  

Kvalitativní analýza kademnatých, hlinitých, olovnatých a železitých iontů 



 

 

Anotace: 

Laboratorní úloha souvisí se znečištěním prostředí. Žáci se pokusí analyzovat předložené roztoky 
několika kationtů kovů. Na základě textů o daných kationtech si učiní představu o jejich 
nebezpečnosti a nutnosti chránit životní prostředí.  

Harmonogram výuky: 
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Domácí úkol pro žáky:  

Prostudujte si texty týkající se toxicity daných kationtů a připravte si k tomu krátkou prezentaci.  
(Texty jsou součástí pracovních listů pro žáky.) 

 



 

 

Přípravy pro učitele  
Úvod do tématu – motivace  

Znečištění životního prostředí 

Učitel hledá dobrovolníka, který by byl ochoten vypít vodu z lahve bez etikety (obsah lahve evidentně 
není originální). Navodí diskuzi na téma znečištění vody – proč by mohlo být nebezpečné pít vodu, 
o jejímž původu nic nevím? Pokud žáci sami nic nevymyslí, může jim pomoci návodnými otázkami:  

o Existuje nějaký důvod, proč neznámou vodu nepít? 
o Lze něco vyvodit z faktu, že roztok je čirý a nezapáchá?  

Pravděpodobně se v něm nevyskytují různé mikroorganismy – bakterie, prvoci atd. 
o Jaké látky by mohly být přítomné ve vodách v ČR? Odkud by se tam mohly dostat?  

Znečištění pocházející z průmyslu – organické nebo anorganické látky. 
o Podívejte se na  periodickou soustavu prvků – sloučeniny kterých prvků by vám ve vodě vadily 

nejvíce?  
Např. těžké kovy, sloučeniny obsahující brom, arsen atd..  

o Jsou podle vás škodlivé sloučeniny obsahující hliník?  
Souvislost s hliníkovým nádobím – škodí nebo ne? Kyselé prostředí podporuje rozpouštění hliníku, 
takže ve styku s kyselými potravinami by škodit mohlo. 

o Myslíte, že je možné zjistit, jaké látky jsou v roztoku obsaženy? (diskuze) 
 

Předlaboratorní příprava 

Učitel rozdělí žáky do skupin.  

Úkol: Navrhněte, jak byste postupovali, kdyby vás někdo požádal o analýzu neznámého čirého 
nezapáchajícího roztoku. K dispozici byste měli školní chemickou laboratoř.  

Žáci sepíší během 5 minut ve skupinách své nápady. Poté vyzve učitel 1 skupinu, aby svůj návrh 
prezentovala před třídou. Jednotlivé návrhy zapíší žáci na tabuli, ostatní skupiny je doplňují. Pokud se 
učiteli zdá, že se návrhy žáků neblíží k jeho představě kvalitativní chemické analýzy, může položit návodné 
otázky:  

o Jaké vlastnosti roztoků dokážete v laboratoři sami snadno zjistit? 
Např. pH pomocí pH papírku. 

o Jaké smysly můžete pro analýzu vzorků použít? 
Zrak, omezeně i čich. 

o Co můžete s daným vzorkem udělat?  
Odpařit, něco k němu přidat – provést chemickou reakci. 

o Jaké reakce budete schopni pozorovat? Jak zjistit snadno, zda reakce proběhla?  
Reakce, při nichž se uvolňuje plyn, vzniká sraženina, nebo roztok mění svou barvu. 

 
Na tuto otázku může učitel navázat provedením demonstračního experimentu – důkaz manganatých 
kationtů ve vodě v lahvičce (uveden níže). Učitel může vyzvat žáky, aby si tipli, jakou sloučeninu dokázal 
vznikem sraženiny tělové barvy. Žáci však nemusí mít s manganatými sloučeninami žádné zkušenosti. 



 

 

Učitel je pak může navést alespoň k tomu, aby uvedli, co asi roztok obsahoval, když po přidání sulfidu 
sodného vznikla taková sraženina.  

o Přidali jsme Na2S, který se rozpustil. Jaké ionty se tedy určitě ve vodě vyskytují? 
Na+ a S2-. Ty mohly reagovat s nějakými jinými ionty přítomnými v roztoku.   

o Sodné soli jsou většinou dobře rozpustné. Který z daných iontů se tedy pravděpodobně podílel na 
vzniku této sraženiny?     
 S2-. 

o Jaké kationty by mohly tvořit takto krásně barevné sloučeniny? 
Kationty kovů. 

o Jak určit, o který kov se jedná? Co kdybych vám dal na výběr z několika možností – manganaté, 
železnaté, nikelnaté, měďnaté nebo olovnaté kationty. Napadá vás způsob, jak určit správný kov? 
Bylo by možné např. porovnat vzorky sloučenin daných kovů. 

Když jim učitel prozradí, že se jedná o manganaté kationty, měli by být žáci schopni vymyslet, která 
sloučenina vznikla po přidání Na2S.  (MnS)  

Závěrečné dotazy:  

o Byli byste teď ochotni tento roztok vypít? Na základě čeho byste se mohli rozhodnout? 
Najít si v literatuře informace o manganatých sloučeninách. Mangan patří sice mezi esenciální 
stopové prvky, chlorid manganatý je však látka dráždivá. 

o Může podle vás obsahovat i jiné ionty než manganaté kationty?  
Musí obsahovat ještě nějaké anionty, roztok musí být neutrální. 

 

 

Demonstrační experiment: Důkaz manganatých iontů  

Pomůcky: malá PET lahev bez etikety, zkumavka 10 ml, kapátko 

Chemikálie: MnCl2.5 H2O, Na2S  

Před hodinou si učitel připraví 250 ml 2% vodného roztoku MnCl2.5 H2O  (5 g MnCl2.5H2O doplní 145 ml 
destilované vody). Roztok nalije do malé PET lahve.  

Dále si připraví 100 ml 10% roztoku Na2S (bude jej potřebovat i na laboratorní práci). 10 g sulfidu 
sodného rozpustí v 90 ml destilované vody (sulfid sodný je silně hygroskopický, rychle vlhne, pro přípravu 
roztoku na analýzu stačí vzít několik ml koncentrovaného roztoku ze zásobní lahve a naředit destilovanou 
vodou na přibližně 10% roztok). 

Při demonstračním pokusu odlije z lahve trochu roztoku chloridu do zkumavky a přikápne několik kapek 
10% roztoku Na2S, až se objeví sraženina tělové barvy. Po přefiltrování přes filtrační papír sraženina na 
vzduchu hnědne. Filtrace je však časově náročná. Učitel ji může provést postupně během laboratorní 
práce a na závěr žákům ukázat barevnou změnu. Filtrovat sraženinu ale není nutné.       

 
Na závěr může učitel zadat žákům dobrovolný domácí úkol. Žáci dostanou texty o toxicitě olovnatých, 
hlinitých a kademnatých iontů. Texty si mají pročíst a podle nich si připravit krátkou prezentaci daných 
iontů, kterou v následující hodině přednesou ostatním.  
 



 

 

Praktická badatelská činnost (laboratorní práce) 

Který z těchto roztoků byste mohli bez obav vylít do záhonu s vaší oblíbenou zeleninou? Pokuste se na 
základě kvalitativní analýzy kationtů přiřadit k jednotlivým vzorkům správný kation, který obsahují. 

(Správnou odpovědí na úvodní otázku je roztok s železitými kationty.) 

Chemikálie: 10% roztok HCl, NH3 (čpavková voda), 10% vodný roztok Na2S, roztok alizarinu, ethanol 
(může být denaturovaný), roztoky Pb(NO3)2, CdCl2.5 H2O, KAl(SO4)2.12 H2O a FeCl3.6 H2O, 10% vodný 
roztok K4[Fe(CN)6], 10% vodný roztok K3[Fe(CN)6]    

Pomůcky pro učitele: váhy, navažovací lodička, lžička, odměrný válec (200 ml), 4x odměrná baňka (250 
ml), 4x kádinka (200 ml) 

Pomůcky pro žáky: sada zkumavek (15x 10 ml zkumavky); alespoň 5 kapátek; filtrační papír; kartičky se 
stručnou charakteristikou různých látek, se kterými žáci pracují, nebo které by jim mohly při práci 
vzniknout (v pracovních listech pro žáky; vhodné vytisknout na čtvrtku, jednotlivá políčka vystřihnout 
a poskytnout každé dvojici). 

 

Aby měli žáci šanci analyzovat předložené vzorky, bude jejich úkolem pouze přiřadit k roztokům správné 
kationty. Budou volit z šesti kationtů: Pb2+, Fe3+, Fe2+, Cd2+, Al3+, Mn2+ (zabrání se tak tomu, že na poslední 
zkumavku zbude jen jeden kation). K dispozici budou mít žáci různá činidla (viz chemikálie) a také 
kartičky se stručnou charakteristikou některých anorganických látek, které by při jejich pokusech mohly 
vznikat. Při této úloze bude pracovat každá dvojice samostatně. Učitel je může k samostatné práci 
motivovat tím, že je upozorní na konkurenci ve vědě. Jednotlivé týmy spolu sice do jisté míry 
spolupracují, ale zároveň se snaží dospět k výsledku co nejrychleji a sami (objevit strukturu DNA po 
Watsonovi a Crickovi by už asi vědci slávu ani peníze nepřineslo).  

Prvním úkolem každé skupiny bude rozmyslet si, jak budou při analýze postupovat. Jak nejlépe 
zaznamenávat jednotlivé části experimentu? Svůj pracovní postup každá skupina zaznamená 
do protokolu. Poté učitel jednu skupinu vyzve, aby svůj návrh představila ostatním. Ostatní žáci mohou 
potom jejich návrh doplnit nebo vylepšit. Ideální by bylo zaznamenávat jednotlivé pokusy do tabulky, 
která by mohla vypadat následovně (učitel si ji může předem nakreslit nebo vytisknout a ukázat ji žákům 
až při hodině, pokud nepřijdou na vhodné řešení sami.) Důležité však je, aby si žáci sami vymysleli, jak 
budou postupovat, pak porozumí tomu, co dělají.  

 

Vzorek č. 

Změna po přidání daného činidla  
(změna barvy roztoku, vznik sraženiny, uvolnění plynu...) 

HCl Na2S 
červená 

krevní sůl 
žlutá krevní 

sůl 
alizarin 

jiné činidlo 
nebo 

kombinace 

1.       

2.       

3.       

4.       



 

 

Žáci pak pracují samostatně a snaží se analyzovat jednotlivé vzorky pomocí poskytnutých chemikálií, 
připraveného laboratorního nádobí a kartiček s charakteristikou látek, s nimiž pracují nebo které jim 
budou při práci vznikat. Učitel by do jejich práce neměl příliš zasahovat. Může jim pomoci zorientovat se 
v kartičkách (vysvětlit, že informace se vztahují nejenom k látkám, které reagují, ale i k těm, které mohou 
reakcí vzniknout), může zodpovídat dotazy, případně zhodnotit nějaký výsledek.  

Na závěr žáci prezentují své výsledky a snaží se obhájit svůj postup před ostatními.  

 

Jednotlivé důkazy daných kationtů (viz obrázky na následující straně): 

Fe3+ 
železité kationty dávají se žlutou krevní solí (K4[Fe(CN)6]) vznik modré sraženiny (berlínská 
modř, KFe[Fe(CN)6]) 

Pb2+ s ředěnou kyselinou chlorovodíkovou dávají bílou sraženinu PbCl2, s Na2S dávají vznik černé 
sraženiny PbS 

Cd2+ s Na2S dává žlutou sraženinu CdS  

Al3+ 

dokazuje se poněkud obtížně, protože jeho sloučeniny bývají dobře rozpustné ve vodě, 
proto se k jeho důkazu používá červené barvivo alizarin, které po přikápnutí ke kapce 
hlinitých iontů na filtračním papíře a ovanutí parami amoniaku tvoří charakteristický 
červený lak (viz obrázky; samotný alizarin ovanutý parami amoniaku dává fialové zbarvení) 

  

 

Co připraví učitel před hodinou:  

1. roztoky pro analýzu – jedná se o 2% vodné roztoky daných solí (vhodné použít destilovanou vodu). 
Každá dvojice by měla dostat zkumavky se všemi neznámými roztoky, (v jedné zkumavce je cca 10 ml). 
Učitel si proto připraví 250 ml každého roztoku. Do 250 ml odměrné baňky nasype 5 g dané soli a doplní 
destilovanou vodou po rysku. Toto množství by mu mělo stačit pro dvoje laboratorní práce – 2× 6–8  
pracovních skupin. 

2. činidla  

 alizarin: 1% alkoholový roztok, pro analýzu stačí několik kapek, učitel si připraví 100 ml roztoku 
(1 g alizarinu rozpustí ve 100 ml ethanolu) 

 žlutá a červená krevní sůl: opět stačí pár kapek, učitel připraví po 100 ml obou roztoků (10 g soli 
na 90 ml destilované vody) 

 Na2S: učitel připraví 100 ml 10% roztoku (10 g Na2S a 90 ml destilované vody nebo několik ml 
nasyceného roztoku ze zásobní lahve zředěných destilovanou vodou na cca 10% roztok) 

3. HCl a NH3, které budou mít žáci k dispozici, umístí učitel do digestoře a žáci s nimi smí pracovat pouze 
tam. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tyto kationty byly vybrány z důvodu jejich dopadu na životní prostředí, kvůli jejich toxicitě a také proto, 
že znečištění těmito kationty je v dnešní době velkým problémem i na různých místech v ČR. (Neplatí pro 
Fe3+, ten byl vybrán jako kation netoxický, ale běžný, který se pomocí žluté krevní soli snadno dokazuje. 
Zároveň by žáci měli být schopni odlišit ho od Fe2+, budou-li mít k dispozici obě krevní soli.) 

 

 
důkaz hlinitých iontů alizarinem 

 
porovnání stejného postupu 

s olovnatými kationty 



 

 

Závěrečné poznámky 
 

Jiné varianty a další možné úpravy či doporučení: 

Místo alizarinu je možné použít aluminon, specifické činidlo pro důkaz hlinitých kationtů.  

Součástí pracovních listů jsou doplňující otázky. Ty může učitel použít např. jako domácí úkol. Nebo je 
může se žáky prodiskutovat při následující hodině, aby ověřil, zda žáci svojí práci porozuměli.  

 

Reflexe po hodině:  

Aby žáci byli schopni odhadnout, jaká sraženina vzniká v úvodním demonstračním experimentu, může 
jim učitel ukázat vzorky různých solí mědi, niklu, olova, manganu, železa a dalších. Barva jednotlivých 
solí by je měla navést správným směrem. 

 

Navazující a rozšiřující aktivity:  

Bylo by možné vyzkoušet společně s učitelem biologie vliv Al3+ na růst rostlin. Buď by se mohly 
do roztoku, s nímž zaléváme rostliny, olovnaté kationty přidávat, nebo by mohly být rostliny pěstované 
v hlíně s kousky alobalu. V tomto případě by však bylo třeba mít dostatečně kyselou půdu. (Možno 
porovnat, jak prospívají rostliny s alobalem v kyselé a jak v neutrální nebo zásadité půdě.)  

Součástí práce jsou tři texty. V práci je uvedeno, že je možné zadat jejich přečtení některým (nebo 
všem) žákům za domácí úkol. Tito žáci pak ostatní s obsahem textů seznámí. S texty je možno pracovat 
i v hodinách. Vhodná je např. metoda kritického čtení I.N.S.E.R.T. (Jedná se o systém záznamů, s jejichž 
pomocí si žáci v učebním textu označují informace jim známé, rozporné, neznámé, atd. Učitel předloží 
žákům text, který si žáci musí pozorně přečíst. Při čtení si označí informace v textu symboly tak, že 
známé myšlenky zatrhne „fajfkou“, nové informace symbolem +, myšlenky, s nimiž nesouhlasí −, 
myšlenky, o kterých by se chtěl ještě něco dozvědět označí ?. Značky potom žákům usnadní diskutovat 
o textech.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


