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Anotace 
Pokusy sepsané v tomto souboru rozšiřují fyzikální i chemické znalosti skrze jednoduché pokusy 

s plyny a vodou. Materiál je členěn na jednoduché žákovské pokusy týkající se základních vlastností 

oxidu uhličitého, kyslíku a vody, které jsou doplněny demonstračními pokusy. Listy badatelsky 

orientované výuky slouží k vedení žáků k poznání a zamyšlení tématu hustoty materiálů na základě 

jejich práce s vlastními hypotézami, experimenty a prvky učení se chybou. 
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Hustota kapalin a pevných látek 
–badatelsky orientovaná výuka– 

Jméno:    _______________________________________________________________________ 

Spolupracovníci/ce:  _______________________________________________________________________ 

Datum:    ___________________ 

Pomůcky, materiál a chemikálie 

Pomůcky:    plastové kelímky, kádinka 1000 ml, kapátko, odměrný válec,  

Materiál:    Mandarinka 

Chemikálie:    voda, olej, líh, potravinářské barvivo, kostky ledu.  

Před zahájením práce 

Pokuste se vysvětlit vlastními slovy, proč některé předměty na vodě plavou a některé se potápí. 

Co je to vlastně hustota? Vzpomeňte si o ní na co nejvíce informací.  

 

 

 

 

 

 

Jak se může chovat těleso v nehybné kapalině? Pokuste se napsat z vlastní zkušenosti, jaké případy 

mohou nastat při ponoření tělesa do kapaliny. Souvisí toto vzájemné chování s hustotou? Jak? 

 

 

 

 

 

K dispozici máte materiál, u kterého chcete zjistit hustotu. Například měsíček mandarinky – přesné 

zjištění hustoty bez vybavení je téměř nemožné. Víme, že toto ovoce je z velké části tvořeno vodou. 

Myslíte, že bude hustota vyšší či nižší? Svoji odpověď stručně vysvětlete 
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Experiment s mandarinkou ve vodě 

Vložte měsíček mandarinky do kádinky s vodou a po určitém čase popište pozorované chování.  

 

 

 

 

Můžeme z tohoto chování něco usoudit o hustotě mandarinky? Pokud ano, co? 

 

 

 

 

Experiment s ledem v oleji 

Nešlo by stejného jevu, který jste pozorovali u mandarinky ve vodě, použít pro jiná stanovení? 

Například led. V jaké části vodního sloupce se nachází?  

 

 

 

Jak tomu bude s chováním kostky ledu v oleji? Zkuste navrhnout hypotézu. 

 

 

 

 

 

 

Vezměte kádinku a nalejte do ní do poloviny olej. Poté vložte do oleje kostku ledu.  

Popište pozorované chování kostky ledu a porovnejte jej s vaší hypotézou – kde nastaly odlišnosti?  
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Variabilní hustota směsi voda-ethanol 

Jak se chová olej na vodě, víme. Co se však stane, když umístíme kaňku oleje pod hladinu a budeme 

do vody přidávat postupně ethanol? Vytvořte hypotézu. 

 

 

 

 

 

 

Vezměte kádinku a připravte si do ní směs vody a lihu v objemovém poměru 1:1. V kelímku 

si rozmíchejte trochu potravinářského barviva s olejem. Pomocí kapátka tuto směs přeneste pod 

hladinu směsi vody s lihem. Následně vezměte kapátko a naberte do něj ethanol a pomalu 

jej přidávejte do směsi.  

Jak se chovala kapka oleje ve směsi? Co způsobil přídavek ethanolu do směsi?  

Pokuste se co nejpřesněji popsat či zaznamenat nákresem. 

 

 

 

 

 

 

Jak na tom tedy je led s hustotou?  

Navrhněte experiment, kterým byste dokázali co nejpřesněji určit hustotu kostky ledu.  

Máte dostupné veškeré látky a vybavení, se kterými jste dnes pracovali.  

 

 

 

 

 

 

Napište pracovní postup a nevynechejte žádný krok. Nápověda: Dobře se podívejte, co je k dispozici 

za pomůcky a jakou máte k dispozici tabulku na konci na konci tohoto pracovního listu. 
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Experimentální část 

Podle postupu, který jste popsali se pokuste zjistit, jakou hustotu má ledová kostka.  

Popište, k jakým výsledkům jste došli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak byste na základě toho, co vám vyšlo, modifikovali pracovní postup? Popište, co byste podruhé 

udělali jinak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Závěr 

Zformulujte závěr z dnešního laboratorního cvičení.  
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Tabulka 1: Referenční hodnoty hustoty roztoku ethanolu ve vodě 

 

 

 

 

  

%hm %obj ρsměsi %hm %obj ρsměsi %hm %obj ρsměsi 

1 1,26 0,9964 34 40,9 0,9468 67 74,3 0,8748 

2 5,52 0,9945 35 41,9 0,9449 68 75,2 0,8724 

3 3,11 0,9928 36 43 0,9431 69 76,1 0,8700 

4 5,02 0,991,0 37 44,1 0,9411 70 77,0 0,8677 

5 6,25 0,9894 38 45,2 0,9392 71 77,8 0,8653 

6 7,51 0,9878 39 46,3 0,9317 72 78,7 0,8629 

7 8,75 0,9843 40 47,4 0,9315 73 79,6 0,8605 

8 9,98 0,9848 41 48,5 0,9331 74 80,4 0,8581 

9 11,2 0,9833 42 49,5 0,9311 75 81,3 0,8556 

10 12,4 0,9819 43 50,6 0,9290 76 82,1 0,8532 

11 13,7 0,9805 44 51,7 0,9269 77 83,0 0,8508 

12 14,9 0,9791 45 52,7 0,9247 78 83,8 0,8484 

13 16,1 0,9778 46 53,8 0,9226 79 84,7 0,8459 

14 17,3 0,9764 47 54,9 0,9204 80 85,5 0,8434 

15 18,5 0,9751 48 55,8 0,9182 81 86,3 0,8410 

16 19,7 0,9769 49 56,9 0,9160 82 87,1 0,8385 

17 20,9 0,9726 50 57,9 0,9138 83 87,9 0,8360 

18 22,1 0,9713 51 58,9 0,9116 84 88,7 0,8335 

19 23,3 0,9700 52 59,9 0,9094 85 89,5 0,8310 

20 24,5 0,9686 53 60,9 0,9071 86 90,3 0,8284 

21 25,5 0,9673 54 61,9 0,9048 87 91,0 0,8258 

22 26,9 0,9659 55 62,9 0,9026 88 91,8 0,8232 

23 28,1 0,9645 56 63,9 0,9003 89 92,5 0,8206 

24 29,3 0,9631 57 64,8 0,8980 90 93,3 0,8180 

25 30,5 0,9617 58 65,8 0,8957 91 94,0 0,8153 

26 31,6 0,9602 59 66,8 0,8934 92 94,7 0,8126 

27 32,8 0,9587 60 67,7 0,8911 93 95,4 0,8098 

28 34,0 0,9571 61 68,7 0,8888 94 96,1 0,8070 

29 35,1 0,9555 62 69,6 0,8865 95 96,8 0,8042 

30 36,3 0,9538 63 70,6 0,8842 96 97,5 0,8014 

31 37,4 0,9251 64 71,5 0,8818 97 98,1 0,7985 

32 38,5 0,9504 65 72,4 0,8795 98 98,8 0,7955 

33 39,7 0,9486 66 73,3 0,8771 99 99,4 0,7924 
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Budiž světlo, budiž tma 

–žákovský experiment s úvodním DEMO– 

Princip a komentář 

Atmosféra je tvořena dusíkem (N2 78%), kyslíkem (O2 21%), oxidem uhličitým (CO2 0,04%) 

a směsicí dalších různých plynů (Ar, Ne, He, Kr aj.). O dusíku víme, že vlivem trojné vazby mezi atomy 

je velmi nereaktivní, používá se proto při balení potravin či v laboratoři pro inertní atmosféru.  

Kyslík kromě toho, že je důležitý pro dýchání a život organismů, je také velmi dobrým oxidačním 

činidlem. V určitých vlastnostech je opakem oxid uhličitý, produkt spalování, který se za normálních 

podmínek chová jako inertní plyn a oxidaci například ve formě hoření nepodporuje.  

Vlastnosti těchto dvou plynů si můžeme skrze jednoduché chemické reakce ukázat. V baňkách 

si připravíme oxid uhličitý a kyslík a následně vkládáním doutnající špejle pozorujeme vliv plynů.  

 Pomůcky 

Erlenmeyerova baňka 250 ml bez zábrusu (2x), lžička, špejle, zápalky 

Chemikálie 

peroxid vodíku H2O2 koncentrovaný, jodid draselný KI 5% roztok, hydrogenuhličitan sodný NaHCO3 

pevný (alternativně prášek do pečiva), kyselina chlorovodíková HCl zředěná 1:1 (alt. ocet) 

Pracovní postup 

A – žákovský 

1. Do jedné baňky nalijeme 25 ml konc. peroxidu vodíku a 25 ml vody. Do druhé baňky dáme 

4 lžičky pevného hydrogenuhličitanu sodného. 

2. Do baňky s peroxidem vodíku přilijeme 25 ml roztoku KI a do baňky s hydrogenuhličitanem 

100 ml zředěné HCl. 

3. Zapálíme si špejli a následně ji ponoříme do baňky se vznikajícím CO2. Špejle zhasne. Ihned 

ji ponoříme do baňky s O2 a špejle se opět zažehne. Toto lze několikrát opakovat. 

B – demo 

1. Do velké kádinky (600 ml) umístíme zapálenou svíčku. 

2. Vedle si ve vysoké kádince (400 ml) reakcí kyseliny a hydrogenuhličitanu vytvoříme oxid 

uhličitý, který záhy „nalejeme“ do kádiny se svíčkou. 
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Budiž světlo, budiž tma 
–žákovský experiment– 

 

Jméno:    _______________________________________________________________________ 

Spolupracovníci/ce:  _______________________________________________________________________ 

Datum:    ___________________ 

Pomůcky 

Erlenmeyerova baňka 250 ml bez zábrusu (2x), lžička, špejle, zápalky 

Materiál a činidla 

Činidla: peroxid vodíku H2O2 koncentrovaný, jodid draselný KI 5% roztok, 

hydrogenuhličitan sodný NaHCO3 pevný (alternativně prášek do pečiva), 

kyselina chlorovodíková HCl zředěná 1:1 (alt. ocet)  

Vyhodnocení 

Proč, když „přelejeme“ oxid uhličitý do kádinky s hořící svíčkou, dojde k jejímu zhasnutí? 

 

 

 

 

 

Napište a vyčíslete rovnice reakce kyseliny chlorovodíkové s hydrogenuhličitanem sodným 

aperoxidu s jodidem draselným. 

 

 

 

 

 

Peroxid vodíku podléhá postupně samovolnému rozkladu, tento rozklad však může být urychlen i 

použitím katalyzátoru (např. MnO2). Napište rovnici rozkladu peroxidu vodíku. 
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Které další plyny jiné než kyslík jsou oxidačními činidly? Proč si to myslíte, resp. za základě jaké 

zkušenosti tak soudíte?   

 

 

 

 

 

Pro technické účely se zmíněné plyny získávají frakční destilací zkapalněného vzduchu.  

Jaké jsou teploty varu jednotlivých složek vzduchu? 

 

 

 

 

Jaké chování a vlastnosti vykazují vzácné plyny? Napište alespoň 3 příklady 

 

 

 

 

Jedním z vzácných plynů je i radon, avšak setkat s ním se můžeme až neblaze mnohem častěji, 

než s jakýmkoli jiným vzácným plynem. Kde? Člověk zavádí proti tomuto „potkávání se“ různá 

technická opatření. Proč? 

 

 

 

 

Závěr 

Zformulujte závěr z dnešního laboratorního cvičení.  
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Experimenty s povrchovým napětím vody 

–žákovský experiment– 

Princip a komentář 

Povrchové napětí je vlastnost kapalin, která způsobuje, že se hladina kapaliny chová jako hladká 

blána a snaží se zaujmout co nejmenší povrch.  

V běžném životě není tak těžké pozorovat povrchového napětí 

například u vody. Využívá jej třeba bruslařka obecná, která „sedí“ 

na vodní hladině a nepotopí se. Není však jediná, která v hmyzím 

světě využívá tohoto jevu. 

Povrchové napětí je také důvod proč sražená atmosférická 

vlhkost (oblačnost) dostává podobu kapek a mlhy. Je to proto, že 

kapka z pohledu geometrie vypadá jako koule a ta má nejmenší povrch. 

Pomůcky 

plastový kelímek, kapátko, kancelářská sponka, Petriho miska, malá PET láhev, lžíce, nůž nebo 

struhadlo, čajové vajíčko (uzavíratelné sítko na sypaný čaj).    

Chemikálie 

Voda, saponát, pepř, pevné mýdlo. 

Pracovní postup 

A 

1. Čistou petriho misku nebo nový plastový kelímek naplníme vodou po okraj a pozorujeme 

zakřivení povrchu na hladině.  

2. Na zakřivenou hladinu kápneme malou kapku saponátu a pozorujeme rozlití kapaliny. 

B 

1. Do plastového kelímku nalijeme do poloviny vodu a následně na hladinu nasypeme trochu 

pepře. Pozorujeme, že pepř plave na hladině.  

2. Na hladinu opět kápneme malou kapku saponátu a pozorujeme rozestup a následné padání 

pepře pod hladinu.  

3. Celý postup zopakujte s výjimkou použití nastrouhaného klasického mýdla místo saponátu. 

C 

1. Do Petriho misky si nalijeme vodu a na vodní hladinu opatrně umístíme kancelářskou 

sponku. Pozorujeme, jak se chová vodní hladina v okolí kancelářské svorky.  

2. Na hladinu opět nakápneme malé množství saponátu. 
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D 

1. Do plastové láhve nalijeme cca do ½ objemu vodu a zaštěrcháme. Vzhledem k 

povrchovému napětí nepozorujeme vznik bublin.  

2. K vodě v láhvi přikápneme saponát nebo nastrouháme trochu mýdla a znovu protřepeme. 

Pozorujeme vznik pěny.  

E 

1. Do sklenice nebo plastového kelímku si nalijeme vodu a do vody umístíme čajové vajíčko. 

Po krátké době dojde k napuštění vody do vajíčka.  

2. Pomalým vytahováním vajíčka se dá docílit toho, že jej vytáhneme i s vodou v něm.  

  



MAS Lednicko-valtický areál, z.s. 

Projekt: Místní akční plán vzdělávání v ORP Břeclav II 

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009693 

Sídlo: Lidická 3116/134, 690 03 Břeclav 

 

11 

 

Experimenty s povrchovým napětím 
–žákovský experiment– 

 

Jméno:    _______________________________________________________________________ 

Spolupracovníci/ce:  _______________________________________________________________________ 

Datum:    ___________________ 

Pomůcky 

plastový kelímek, kapátko, kancelářská sponka, Petriho miska, malá PET láhev, lžíce, nůž nebo 

struhadlo, čajové vajíčko (uzavíratelné sítko na sypaný čaj). 

Materiál a činidla 

Přírodní materiál:  pepř 

Činidla: pevné mýdlo, saponát 

Než začnete pracovat 

Vzpomeňte si, co jste slyšeli nebo víte o principu, jak fungují saponáty a mýdla.  

 

 

 

 

 

Věděli byste, jaká je účinná látka v těchto mycích prostředcích? Molekulové řetězce těchto látek lze 

podle funkce rozdělit na dvě hlavní části. Věděli byste, jaké a jaké jsou jejich funkce při použití? 

 

 

 

 

 

 

 

Pokuste se znázornit molekulu zmíněné účinné látky a v nákresu barevně odlište uvedené dvě 

funkční části. 
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Vyhodnocení  

A 

Znázorněte, popřípadě vysvětlete, jak se chová hladina vody v nádobě před a po přidání saponátu. 

 

 

 

 

B 

Popište, co se stalo s pepřem na hladině při přidání saponátu. Pokuste se vysvětlit, čím je tento jev 

způsoben. Nemůže to souviset s polaritou prostředí? 

 

 

 

 

 

Lišila se reakce pepře na hladině jakkoli na přidání saponátu a klasického mýdla? Pokud ano, proč 

myslíte?  

 

 

 

 

C 

Co se stalo se sponkou na hladině po přidání saponátu? Zdůvodněte, co se stalo. 

 

 

 

 

D 

Co je to pěna a jak vznikne? Zkuste se znovu podívat na strukturu molekuly aktivní látky v mycích 

prostředcích. 
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Vyhodnocení 

Proč myslíte, že saponát a mýdlo dokáží snadno odstranit mastné znečistění po vaření, 

např. zapečený plech? 

 

 

 

 

 

Z jakého důvodu jsou mýdlové bubliny kulaté?  

 

 

 

 

 

Závěr 

Zformulujte závěr z dnešního laboratorního cvičení.  
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Co dokáže atmosférický tlak 

–DEMO– 

Princip a komentář 

Atmosféra země je složena z dusíku (N2 v zastoupení 78%), kyslíku (O2 v zastoupení 21%), argonu 

(Ar 0,9%) a dalších minoritních plynů, které působí na zemský povrch tlakem 101 325 Pa.  

Lidem tento tlak přijde běžný, avšak různé jevy jím mohou být velmi ovlivněny. 

Pomůcky 

sklenice nebo plastový kelímek, list papíru (větší gramáž), plotýnka, plechovka od nápoje, chemické 

kleště, skleněná trubička (alternativa brčko), (led, barvivo) 

Chemikálie 

voda, led. 

Pracovní postup 

A 

1. Napustíme kádinku s vodou, kterou obarvíme barvivem. Do vody vložíme skleněnou 

tyčinku. 

2. Po jejím naplnění ucpeme jeden konec prstem a pak tyčinku vytáhneme. Sloupec zůstává 

v trubici a nevytéká. 

B 

1. Sklenici naplníme po okraj vodou a přikryjeme papírem.  

2. Naplněnou nádobu s papírem obrátíme vzhůru nohama a pozorujeme, že voda nevyteče. 

Čím si myslíte, že je tento jev způsobený? Bude to fungovat při jakémkoli objemu vody? 

C 

1. Do plechovky nalijeme malé množství vody a dáme ji zahřívat na plotýnku. 

2. Mezitím si připravíme lázeň se studenou vodou v plastové misce. Pokud je k dispozici led, 

vhodíme jej do vody – pokus je pak spolehlivější.  

3. Jakmile voda v plechovce vaří, rychle ji za pomoc kleští obrátíme otvorem dolů za 

současného ponoření do studené vody. 

4. Pozorujeme silnou a rychlou deformaci plechovky atmosférickým tlakem.  

Proč dojde k deformaci? Co když plechovka bude v jiné poloze – bude na ni stejným způsobem 

působit atmosférický tlak? 
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Dodatečné otázky 

1. Jak se mění atmosferický tlak s nadmořskou výškou? Proč se nám na vysokých horách 

špatně dýchá?  

2. Jak se mění objem plynů s rostoucí teplotou? A jak s klesající teplotou?  

Diamagnetismus vody 

–DEMO– 

Princip a komentář 

Látky lze v hlediska magnetismu dělit do čtyř skupin na látky nemagnetické, diamagnetické, 

paramagnetické a ferromagnetické.  

Nemagnetické, para- a ferro- magnetické látky známe. Vyskytují se běžně okolo nás a lze je 

poměrně jednoduše identifikovat vystavením magnetickému poli. Mnohem zajímavější tedy pro nás 

budou diamagnetika, neboli látky, které po vložení do magnetického pole jej vyruší či energeticky 

zeslabí na úkor pokusu o své vytlačení se z něj ven.  Protože jde o velmi slabé interakce, v běžném 

životě je takřka nelze pozorovat a proto jsou diamagnetika často zaměňována za nemagnetický 

materiál. 

Touto vlastností disponuje například voda. Vzhledem k tomu, že ve své molekule má všechny 

nevazebné elektrony spárované, dochází při přiblížení magnetického pole k repulzi a snaze „utéct“. 

Při dostatečně silném magnetu lze tento jen demonstrovat odpuzováním vody ve zkumavce.  

Pomůcky 

velký plastový lavor, čtvercový kus pěnového polystyrenu aspoň 8×8×4 cm, tenká vysoká zkumavka 

malého průměru nebo brčko ucpané plastelínou, velmi silný neodymový magnet. 

Chemikálie 

voda 

Pracovní postup 

1. Do skleněné vany nebo lavoru napustíme vodu, vodou rovněž naplníme mikrozkumavku 

nebo brčko. 

2. Mikrozkumavku nebo brčko umístíme do středu polystyrenového bloku a následně tuto 

soustavu položíme na hladinu vody ve vaně. 

3. Jakmile dojde k ustálení pohybu polystyrenového bloku se zkumavkou, přiblížíme ke 

zkumavce s vodou silný neodymový magnet. Dojde k odpuzování vody a magnetu a 

soustava „odpluje“ od magnetu. 

Jaké další látky, které se takto odpuzují s magnetem, znáte? Fungoval by experiment třeba 

s olejem?  
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Dvoubarevný kapesník 

–DEMO– 

Princip a komentář 

To, že látky mění své zbarvení při hydrataci, známe u síranu měďnatého. Vyžíhaný vystupuje jako 

bílá krystalická látka, avšak s rostoucím stupněm hydratace postupně přechází na modrou skalici 

CuSO4·5H2O. Podobné chování vykazuje i chlorid kobaltnatý s výjimkou, že jej není nutné žíhat pro 

dosažení bezvodé formy – stačí běžné sušení. Toto můžeme demonstrovat na pokusu s kapesníkem 

obarveným touto látkou. 

Po vysušení kapesníku fénem jsou všechny obsažené kobaltnaté ionty v bezvodém prostředí a mají 

intenzivně modrou barvu. Pokud do tohoto kapesníku budeme dýchat vzduch z plic, který osahuje 

určitou vlhkost, tak dojde k hydrataci iontů na hexaaquakobaltnaté a tím změně barvy na růžovou:  

Co2+ + 6 H2O → [Co(H2O)6]2+ 

Této změny zabarvení se využívá v silikagelu (oxidu křemičitém) v exikátoru, kdy kobaltnaté ionty 

slouží jako indikátor elementární vlhkosti.  

Pomůcky 

Kapesník bílé nebo světlé barvy, kádinka 400 ml, kleště nebo pinzeta, fén nebo horkovzdušná 

pistole, rukavice 

Chemikálie 

Chlorid kobaltnatý CoCl2 10% vodný roztok.  

Pracovní postup  

1. Kapesník bílé nebo světlé barvy namočíme v kádince v roztoku CoCl2 a v rukavicích 

důkladně vyždímáme.  

2. Narůžovělý kapesník důkladně vysušíme na topení nebo fénem či horkovzdušnou pistolí. 

Barva kapesníku se změní na modrou.  

3. Při demonstraci ukážeme modrý kapesník, který následně zmačkáme v rukou (opět 

v rukavicích) a intenzivně do něj několikrát dýchneme.  

4. Z rukou pak vyndáme opět narůžovělý kapesník.  

 


