
Pracovní list č. 3

Koloidní směsi

- informace navíc 

vyhledej si na internetu nebo v encyklopedii, co jsou koloidní směsi. Stručně si zapiš

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

uveď 2 příklady koloidní směsi - _________________________________________

Stejnorodé směsi

ÚKOL 1:  Pracuj s učebnicí na straně 22.

Jiný výraz pro stejnorodé směsi je ________________

Stejnorodé směsi mohou existovat ve třech skupenství:

1) __________________      příklad - _________________________

2) __________________      příklad - _________________________

3) __________________       příklad - _________________________

PROCVIČOVÁNÍ:



Ze stejnorodých směsí mají v chemii největší význam kapalné roztoky, zkráceně se pou-

žívá pojem roztoky. Podle druhu rozpouštědla, které použijeme např. voda, líh, benzin 

rozlišujeme roztoky vodné, lihové, benzinové.

ÚKOL č.2:

1) Vzpomeň si na chování síry ve vodě a v lihu (PL 2 Vlastnosti látek). Doplň to tabulky

Rozpouštěná látka

Rozpouštědlo
voda líh

síra

2) Aby nebyla chemie jen teoretické vyplňování pracovních listů, jsou zde připravené 

jednoduché pokusy. Požádej mamku o potřebné pomůcky a proveď je doma v kuchyni. 

Žádné nebezpečí při nich nehrozí, přesto buď opatrný/á, ať nic nerozbiješ.

          





Z pokusů v úkole č. 2 vyplývá, že rychlost rozpouštění pevných látek v kapalině ovlivňuje 

a urychluje:

1) _______________________________________________________________

2)________________________________________________________________

3) _______________________________________________________________

4) _______________________________________________________________

Vymysli 1 příklad, kdy využíváš v běžném životě urychlování rozpouštění pevných látek v 

kapalinách, hodně příkladů najdeš v kuchyni.

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Množství látky, které se za dané teploty rozpustí v určitém množství rozpouštědla, 

udává veličina - rozpustnost  .   Tento údaj zjistíte ve fyzikálně chemických tabulkách. 

Uvádí se většinou v gramech/100 g (100ml)  rozpouštědla.

Rozpustnost kuchyňské soli (Na Cl – chlorid sodný) je: 

35,63 g/100 ml   (0 °C)

35,86 g/100 ml   (20 °C)

36,7 g/100 ml   (50 °C)

37,08 g/100 ml   (60 °C)

37,97 g/100 ml   (80 °C)

39,02 g/100 ml

(100 °C)

Co ovlivňuje rozpustnost látek? Vyvoď z uvedených hodnot. 

_________________________________________________________________



ÚKOL č.3:

Rozdíl mezi nasyceným a nenasyceným roztokem – prohlédni si naznačené obrázky rozto-

ků a vysvětli, co je:

Nenasycený roztok -__________________________________________________

                              ___________________________________________________

 

                                         obsahuje roztok cukru a vody

Nenasycený roztok - _________________________________________________

                                  _________________________________________________

 

                                            roztok cukru a vody

                                               cukru
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