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Téma: Příprava roztoku. Oxidy Celkem: 25 bodů

V  1. úloze budete připravovat roztok ze směsi sůl a voda. Vaším úkolem budete správně
směs namíchat, sestavit aparaturu na filtraci, provést správně filtraci směsi a roztok odevzdat.
Ve 2. úloze využijete znalosti o oxidech a jejich vlastnostech získané z korespondenčního
semináře.

Úloha 1: Příprava roztoku soli ze směsi.

Pomůcky: filtrační aparatura, lžíce, váhy, filtrační papír, Petriho miska
Chemikálie: destilovaná voda, sůl, písek

Úkol: Máte připravit 10% roztok soli ze směsi: sůl a písek.

a) Vypočítejte, kolik gramů soli musí obsahovat 100 ml roztoku o koncentraci 10 %.
Hustoty všech roztoků a vody jsou 1 g/cm3.                                     3 body

b) Vypočítejte, kolik gramů směsi musíte navážit, jestliže směs je namíchána v poměru
písek : sůl  = 3 : 1                                                                              3 body

c) Navažte vypočítané množství směsi a rozpusťte v destilované vodě. Pak sestavte
filtrační aparaturu podle nákresu a směs přefiltrujte. Filtrát – roztok soli doplňte
destilovanou vodou do 100 ml a odevzdejte.                                     2 body

Nákres  filtrační aparatury      Doplňte popis pomůcek.                            3 body
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Úloha 2: Přiřazení oxidů k daným kovům.

Pomůcky: Petriho misky, chemické kleště, ochranné brýle, zápalky, pinzeta
Chemikálie: kousky kovů (měď, hořčík, železo), práškové oxidy (měďnatý, hořečnatý,
železitý)

Úkol: Před sebou máte na Petriho miskách vzorky tří oxidů: měďnatého, hořečnatého,
železitého.
V druhé řadě máte v Petriho miskách kousky kovů: mědi, hořčíku, železa.

a) Přiřaďte správně kovy k daným oxidům.

Výsledky zapište do tabulky:

Kov – číslo misky a chemická značka
kovu :

Oxid – číslo misky a chemický vzorec:

                                                                                        (3 x 4 body = 12 bodů)

b) Vezměte do chemických kleští kousek kovu a vložte ho do plamene kahanu.

Porovnejte oxid vzniklý hořením na vzduchu s oxidem v Petriho misce.

pozorování:  ..........................................................................................................................

................................................................................................................................................

Bodování:
vyplnění tabulky 6 bodů, správné vzorce a značky 6 bodů, výsledky spalování 2 body.


