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Úloha 1  Hrátky s barevnými sloučeninami kovů 8 bodů 

 

Kovy, které patří mezi d-prvky, poskytují velké množství sloučenin, které jsou různě barevné. Tyto sloučeniny se 

většinou používají k důkazovým reakcím daných kovů. V této úloze je ale využijete k vybarvení obrázku. 

Pomůcky: 

 5× kádinka 50 ml 

 5× hodinové sklo 

 předvážky 

 5× tyčinka 

 5× štětec 

 filtrační papír/čtvrtka A5 

 tužka 

 lžička 

 lihový fix 

 ochranné brýle 
 

Chemikálie: 

 K4[Fe(CN)6]∙3H2O 

 KSCN 

 NaOH 

 Fe2(SO4)3 

 CuSO4∙5H2O 
 

Postup: 

1) Připravte si 20 g 5% roztoků následujících činidel: K4[Fe(CN)6]∙3H2O, KSCN, NaOH a látek: Fe2(SO4)3, 

CuSO4∙5H2O. 

2) Na filtrační papír nebo čtvrtku si tužkou nakreslete následující zátiší: půdu, strom s květy, mrak a z půdy 

vyrůstající kvítka rostlin. Jednotlivé části potřete štětcem roztoky činidel podle následujících pokynů: na 

oblast půdy a kvítek vyrůstajících z půdy naneste roztok NaOH, strom a mrak potřete roztokem K4[Fe(CN)6], 

květy na stromě vymalujte roztokem KSCN. Poté nechte zaschnout. 

3) Vymyslete, jakými výše uvedenými látkami potřete jednotlivé části, abyste mrak vybarvili tmavě modře, půdu 

rezavě, strom hnědě, květy na stromě tmavě červeně a kvítka v půdě modře. Následně vybarvěte obrázek. 
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Úkoly (odpovědi zapište do pracovního listu): 

1) Uveďte navážku a objem vody pro přípravu 20 g 5% roztoků činidel a látek. 

2) Uveďte, jaké reakce proběhly při vybarvování obrázku. Jednotlivé reakce zapište chemickými 

rovnicemi. 

3) Za předpokladu, že byste reakce prováděli ve zkumavce určete, jak by se lišily konzistencí 

(roztok/sraženina). 

4) Jak byste při vybarvování získali bílý (případně nažloutlý) mrak? Vysvětlete a dokumentujte rovnicí.  

5) Pokud by se vás někdo zeptal, že na obrázku chybí zelený trávník nebo zelené listy, jak byste je 

vybarvili? Napište svůj návrh a příslušnou rovnici reakce. 

6) Na základě barvy květu rozhodněte, která rostlina by mohla vyrůstat z půdy na obrázku? 

 

 

Úloha 2  Příprava tris(oxalato)železitanu draselného  12 bodů 

 

Železité ionty vytváří s hydrogenšťavelanem draselným zářivé krystalky trihydrátu tris(oxalato)železitanu 

draselného (v dalším textu označený pouze jako komplex). Pro přípravu této sloučeniny je nutno nejprve vysrážet 

hydroxid železitý z jeho soli amoniakem. Hydrogenšťavelan draselný se připraví reakcí šťavelové kyseliny a 

šťavelanu draselného. Při přípravě tohoto komplexu se využije několik operací – srážení, dekantace, filtrace za 

normálního i sníženého tlaku a krystalizace. 

Pomůcky:  

 kádinka na (destilovanou) vodu 400 ml 

 kádinka 600 ml 

 2× kádinka 400 ml 

 2× kádinka 100 ml 

 odměrný válec 100 ml 

 4× hodinové sklo 

 kahan 

 trojnožka 

 síťka s keramickým středem 

 zápalky 

 Büchnerova nálevka 

 odsávací baňka s těsněním a připojením k vývěvě 

 filtrační papír 

 zdroj vakua/podtlaku 

 filtrační nálevka 

 filtrační kruh 

 stojan s příslušenstvím 

 krystalizační miska 

 2× tyčinka 

 lžička 

 střička 

 lihový fix 

 ochranné brýle 
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Chemikálie: 

 Fe2(SO4)3, M = 399,885 g mol
−1  nebo Fe2(SO4)3∙9H2O, M = 562,023 g mol

−1 

 NH3, w = 10 % 

 (COOH)2∙2H2O, M = 126,066 g mol
−1 

 K2C2O4, M = 166,036 g mol
−1 

 

Postup: 

1) Do 600ml kádinky navažte 0,0125 mol Fe2(SO4)3. Hmotnost Fe2(SO4)3 vypočítejte podle toho, jestli máte 

k dispozici bezvodý, nebo hydrát. Navážku rozpusťte v cca 150 ml vody, roztok mírně zahřejte, jelikož se 

Fe2(SO4)3 pomalu rozpouští. 

2) Do zahřátého roztoku přikapávejte 10% vodný roztok NH3 tak dlouho, dokud se vylučuje rezavá sraženina. 

Použijte 10–15% přebytek vypočítaného množství. 

3) Dekantujte 2× cca 200 ml horké vody, potřetí 200 ml horké destilované vody. Po promíchání vyloučený Fe(OH)3 

filtrujte přes Büchnerovu nálevku. Na Büchnerově nálevce sraženinu chvíli prosušte. 

4) V další 400ml kádince si připravte roztok hydrogenšťavelanu draselného KHC2O4. Navažte 5,3 g dihydrátu 

šťavelové kyseliny (COOH)2 2 H2O a 7,0 g šťavelanu draselného K2C2O4 a společně rozpusťte ve 100 ml vody. 

Roztok pro lepší rozpuštění zahřejte, ale nevařte. 

5) Odfiltrovaný Fe(OH)3 postupně po malých dávkách přidávejte do teplého roztoku hydrogenšťavelanu 

draselného KHC2O4. Za stálého míchání se sraženina postupně rozpustí. Po přidání veškeré sraženiny nechte 

5–10 minut odstát. Poté přebytek sraženiny v roztoku odfiltrujte. 

6) Čirý filtrát, který by měl být zelené barvy, přelijte do krystalizační misky a nechte volně krystalizovat 

minimálně 2 týdny. Krystalky poté zvažte. 

 

Úkoly (odpovědi zapište do pracovního listu): 

1) Napište rovnice přípravy Fe(OH)3, KHC2O4 a trihydrátu tris(oxalato)železitanu draselného. 

2) Vypočítejte potřebnou hmotnost Fe2(SO4)3 bezvodého nebo hydrátu (dle dostupnosti) a stechiometrický 

objem 10% roztoku NH3 (hustota 0,9575 g cm−3) potřebného k přípravě Fe(OH)3. 

3) Proč se provádí dekantace sraženiny Fe(OH)3? 

4) Vypočítejte teoretickou hmotnost vzniklého komplexu trihydrátu tris(oxalato)železitanu draselného. 

Vycházejte z navážky síranu železitého a neuvažujte ztráty. 

5) Zjistěte praktický výtěžek a vypočítejte procentuální výtěžek vámi připravených krystalků. 

6) Nakreslete prostorovou strukturu aniontu připraveného komplexu, pokud víte, že oxalát je bidentátní 

ligand. 
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Úloha 3  Stanovení Cu2+ chelatometricky a konduktometricky 30 bodů 

 

Cu2+ mají fungicidní účinky, proto se jejich sloučeniny používají velice často v zemědělství. Cu2+ lze ztitrovat 

chelatometricky pomocí vizuální indikace bodu ekvivalence. Pro toto stanovení se používá indikátor murexid, 

v bodě ekvivalence dochází k barevnému přechodu ze zelené do zářivě fialové. Chelatometrické stanovení Cu2+ je 

možné indikovat také instrumentálně za použití konduktometrie. V tomto případě získáváme 2 přímky, jejichž 

průsečík je bod ekvivalence.  

Pomůcky:  

 kádinka na destilovanou vodu 400 ml 

 kádinka 50 ml 

 4× kádinka 100 ml 

 vysoká kádinka 250 ml 

 kádinka 150 ml 

 pipeta nedělená 10 ml 

 pipeta nedělená 25 ml 

 pipeta nedělená 50 ml 

 pipeta nedělená 100 ml 

 odměrná baňka 100 ml se zátkou 

 odměrná baňka 250 ml se zátkou  

 3× titrační baňka 250 ml 

 byreta 10 ml, nálevka do byrety 

 stojan s příslušenstvím 

 hodinové sklo 

 plastové kapátko 

 magnetická míchačka s míchadlem 

 konduktometr s vodivostní elektrodou 

 pipetovací nástavec 

 střička 

 kopista 

 lihový fix 

 ochranné brýle 
 

Chemikálie: 

 Chelaton 3, c = 0,05 mol dm
−3 

 murexid 

 NH3 (1:1) 
 

Postup: 

Proveďte stanovení Cu2+ na indikátor murexid: 

1) Na laboratorním stole máte lahvičku se vzorkem, který bude v dalším textu označován jako původní. Ke 

stanovení Cu2+ na indikátor murexid si připravte zásobní roztok vzorku odpipetováním 50 ml původního 

roztoku do 250ml odměrné baňky a doplňte po rysku. 

2) Pro vlastní stanovení pipetujte 25,0 ml zředěného roztoku vzorku. Zřeďte v titrační baňce asi na 100 ml 

destilovanou vodou, přidejte indikátor murexid, aby zbarvení roztoku bylo syté. 

3) Titrujte odměrným roztokem Chelatonu 3 o koncentraci 0,05 mol dm
−3 ze žlutého přes různé barevné 

mezikroky do prvního červenofialového (červenošedého) zbarvení. 

4) Poté upravte pH následovně: přidávejte po kapkách NH3 (1:1), až roztok právě zezelená. 

5) Dotitrujte do zářivě fialové. 

6) Stanovení opakujte celkem 3×, spotřeby zapisujte do pracovního listu. 
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Proveďte stanovení Cu2+ konduktometricky: 

1) Pro konduktometrické stanovení Cu2+ si připravte zásobní roztok vzorku ředěním původního roztoku. 

Odpipetujte 10 ml původního roztoku do 100ml odměrné baňky a doplňte po rysku. 

2) Do suché vysoké 250ml kádinky odpipetujte 25,0 ml zředěného roztoku vzorku. Zřeďte přesně napipetováním 

100 ml destilované vody. 

3) Titrujte odměrným roztokem Chelatonu 3 o koncentraci 0,05 mol dm
−3 po kroku 0,1 ml za stálého míchání na 

magnetické míchačce. 

4) Po každém přídavku odměrného roztoku Chelatonu 3 vyčkejte ustálení hodnoty vodivosti roztoku. 

Naměřenou vodivost korigujte na změnu objemu. Do grafu vynášejte závislost Gkorig na přidaném objemu 

titračního činidla (V0 je původní objem celého roztoku před titrací (tj. 125 ml) a V je přídavek odměrného 

roztoku Chelatonu 3) 

𝐺korig = 𝐺změřená ⋅
𝑉0 + 𝑉

𝑉0
 

5) Zapisujte korigované hodnoty vodivosti do tabulky (v počítači). Titrujte minimálně do dvojnásobku bodu 

ekvivalence. Stanovení proveďte jednou. 

6) Sestrojte graf titrační křivky. 

 

Úkoly (odpovědi zapište do pracovního listu): 

1) Zapište chemické rovnice reakcí probíhajících při stanovení Cu2+ a to včetně rovnic reakcí s indikátorem 

(uvažujte formu Ind−). 

2) Zapište spotřeby odměrného roztoku Chelatonu 3 pro stanovení na murexid a spočítejte průměrnou 

spotřebu. 

3) Vypočítejte obsah Cu2+ v původním předloženém vzorku v g dm−3 stanovený vizuální indikací bodu 

ekvivalence. 

4) Sestrojte graf titrační křivky konduktometrické titrace, proveďte lineární regrese a graf přiložte k 

řešení. 

5) Zapište rovnice regresních přímek a vypočítejte objem odměrného roztoku Chelatonu 3 v bodě 

ekvivalence. 

6) Vypočítejte obsah Cu2+ v původním předloženém vzorku v g dm−3 stanovený konduktometrickou indikací 

bodu ekvivalence. 

7) Vysvětlete změnu vodivosti v oblasti bodu ekvivalence při konduktometrické indikaci bodu ekvivalence. 

8) Vysvětlete, co znamená, že Cu2+ mají fungicidní účinky. Najděte názvy 2 přípravků, které se používají 

v zemědělství jako fungicidy, a napište i účinnou látku v těchto přípravcích. 

9) Hodnocená je rovněž technika práce, používání ochranných prostředků a pořádek na pracovním místě. 
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PRACOVNÍ LIST Body celkem 

  

 

 

Úloha 1  Hrátky s barevnými sloučeninami kovů 8 bodů 

 

1) Uveďte navážku a objem vody pro přípravu 20 g 5% roztoků činidel a látek. 

Výpočty:  

 

 

 

 

 

Hmotnost látky:   …………………… g 

Objem vody:   …………………… ml body: 

 

2) Uveďte, jaké reakce proběhly při vybarvování obrázku. Jednotlivé reakce zapište chemickými 

rovnicemi. 

Tmavě modrý mrak: 

 

 

Rezavá půda: 

 

 

Hnědý strom: 

 

 

Tmavě červené květy na stromě: 

 

 

Modrá kvítka v půdě: 

 

 body: 
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3) Za předpokladu, že byste reakce prováděli ve zkumavce určete, jak by se lišily konzistencí 

(roztok/sraženina). 

Rozdíly: 

 

 

 body: 

 

4) Jak byste při vybarvování získali bílý (případně nažloutlý) mrak? Vysvětlete a dokumentujte 

rovnicí. 

Vysvětlení:  

 

 

 

Rovnice:  

 

 

 body: 

 

5) Pokud by se vás někdo zeptal, že na obrázku chybí zelený trávník nebo zelené listy, jak byste je 

vybarvili? Napište svůj návrh a příslušnou rovnici reakce. 

Návrh: 

 

 

Rovnice: 

 

 

 body: 

 

6) Na základě barvy květu rozhodněte, která rostlina by mohla vyrůstat z půdy na obrázku? 

Příklad rostliny:  

 

 body: 
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Úloha 2  Příprava tris(oxalato)železitanu draselného 12 bodů 

 

1) Napište rovnice přípravy Fe(OH)3, KHC2O4 a trihydrátu tris(oxalato)železitanu draselného. 

Chemické rovnice:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 body: 

 

2) Vypočítejte potřebnou hmotnost Fe2(SO4)3 bezvodého nebo hydrátu (dle dostupnosti) a 

stechiometrický objem 10% roztoku NH3 (hustota 0,9575 g cm−3) potřebného k přípravě Fe(OH)3. 

Výpočet hmotnosti Fe2(SO4)3, nebo Fe2(SO4)3∙9H2O: 

 

 

 

 

 

 

 

Výpočet objemu 10% roztoku NH3: 

 

 

 

 

 

 

 

Hmotnost Fe2(SO4)3 nebo Fe2(SO4)3∙9H2O:  .............................................. g 

 

Objem 10% roztoku NH3:   .............................................. ml body: 
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3) Proč se provádí dekantace sraženiny Fe(OH)3?  

Zdůvodnění: 

 

 body: 

 

4) Vypočítejte teoretickou hmotnost vzniklého komplexu trihydrátu tris(oxalato)železitanu 

draselného. Vycházejte z navážky síranu železitého a neuvažujte ztráty.  

M(komplex) = 490,973 g mol
−1 

Výpočet: 

 

 

 

 

 

 

 

Hmotnost komplexu: ...................................................................................... g body: 

 

5) Zjistěte praktický výtěžek a vypočítejte procentuální výtěžek vámi připravených krystalků. 

 

Praktický výtěžek:  ................................................................................... g 

Výpočet: 

 

 

 

Procentuální výtěžek:  ..................................................................................... % body: 

 

6) Nakreslete prostorovou strukturu aniontu připraveného komplexu, pokud víte, že oxalát je 

bidentátní ligand. 

Struktura komplexního aniontu: 

 

 

 

 

 

 

 

 body: 
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Úloha 3  Stanovení Cu2+ chelatometricky a konduktometricky  30 bodů 

 

1) Zapište chemické rovnice reakcí probíhajících při stanovení Cu2+ a to včetně rovnic reakcí 

s indikátorem (uvažujte formu Ind−). 

Rovnice: 

 

 

 body: 

 

2) Zapište spotřeby odměrného roztoku Chelatonu 3 pro stanovení na murexid a spočítejte 

průměrnou spotřebu. 

Spotřeba 

Chelatonu 3 
1 2 3 Průměr 

VCh3 / cm3     

 body: 

 

3) Vypočítejte obsah Cu2+ v původním předloženém vzorku v g dm−3 stanovený vizuální indikací bodu 

ekvivalence. 

Výpočet: 

 

 

 

 

 

 

 

Obsah Cu2+: ................................................................................................... g dm−3 body: 

 

4) Sestrojte graf titrační křivky konduktometrické titrace, proveďte lineární regrese a graf přiložte k 

řešení. 

Vytištěný graf přiložte k řešení. body: 
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5) Zapište rovnice regresních přímek a vypočítejte objem odměrného roztoku Chelatonu 3 v bodě 

ekvivalence. 

1. rovnice lineární regrese: 

 

 

2. rovnice lineární regrese: 

 

 

Výpočet: 

 

 

 

 

 

 

 

Objem Chelatonu 3: ................................................................................................... ml body: 

 

6) Vypočítejte obsah Cu2+ v původním předloženém vzorku v g dm−3 stanovený konduktometrickou 

indikací bodu ekvivalence. 

Výpočet: 

 

 

 

 

 

 

 

Obsah Cu2+: ................................................................................................... g dm−3 body: 

 

7) Vysvětlete změnu vodivosti v oblasti bodu ekvivalence při konduktometrické indikaci bodu 

ekvivalence. 

Vysvětlení: 

 

 

 

 body: 
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8) Vysvětlete, co znamená, že Cu2+ mají fungicidní účinky. Najděte názvy 2 přípravků, které se 

používají v zemědělství jako fungicidy, a napište i účinnou látku v těchto přípravcích. 

Vysvětlení:  

 

 

 

Přípravky a účinné látky:  

 

 

 

 body: 

 

9) Hodnocená je rovněž technika práce, používání ochranných prostředků a pořádek na pracovním 

místě. 

Za laboratorní techniku a způsob práce v laboratoři jste také hodnoceni. Maximum bodů, které zde můžete 

získat, jsou 4,00. Bodové srážky po 0,50 bodu udělují organizátoři zejména za nepořádek na laboratorním 

stole, nedodržení bezpečnosti práce, absenci ochranných pomůcek, chybnou techniku práce. 

 body: 

 




