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DÔKAZY BIELKOVÍN



DÔKAZY BIELKOVÍN
1. DÔKAZ SÍRY V BIELKOVINÁCH

Pomôcky: skúmavka, zápalky, kahan, kvapátko, držiak na skúmavku

Chemikálie: roztok vajcového bielka, 0,5% Pb(CH3COO)2, 10%NaOH

Postup:  

1. K 1cm3 roztoku octanu pomaly pridáme roztok NaOH, kým sa nerozpustí 
biela zrazenina vznikajúceho hydroxidu olovnatého

2. Do číreho roztoku pridáme 1cm3 roztoku vajcového bielka a mierne 
zahrejeme

3. Roztok  skúmavke zahrievame



DÔKAZY BIELKOVÍN
1. DÔKAZ SÍRY V BIELKOVINÁCH

Pozorovanie:  

Po zahriatí sa vytvorila čierna zrazenina

Podstata

V bielkovinách sa nachádzajú aminokyseliny ( cysteín/ metionín), ktoré obsahujú síru. 
Síra sa za tepla v alkalickom prostredí uvoľňuje vo forme sulfánu, ktorý reaguje s 
octanom olovnatým za vzniku sulfidu olovnatého

Pb(CH3COO)2 + H2S→ PbS + 2CH3COOH

metionín cysteín



DÔKAZ BIELKOVÍN
2. DÔKAZ PEPTIDOVEJ VÄZBY-BIURETOVÁ
REAKCIA
Pomôcky: 

Chemikálie: 10% NaOH, 0,5% CuSO4, vajcový bielok(1:10)

Postup: 

1. Do skúmavky odmeriame 1cm3 roztoku vajcového bielka 

2. Do roztoku bielka pridáme 0,2cm3 roztoku síranu meďnatého a 1cm3

roztoku hydroxidu sodného

3. Obsah skúmavky pretrepeme a pozorujeme.



DÔKAZ BIELKOVÍN
2. DÔKAZ PEPTIDOVEJ VÄZBY-BIURETOVÁ
REAKCIA
Pozorovanie

Vzniklo modrofialové zafarbenie

https://www.youtube.com/watch?v=cpsmdjfx6bQ


DÔKAZ BIELKOVÍN
2. DÔKAZ PEPTIDOVEJ VÄZBY-BIURETOVÁ
REAKCIA
Podstata:
Aminokyseliny sú v polypeptidovom reťazci viazané medzi sebou peptidovou väzbou 

-CO-NH-. V alkalickom prostredí tvoria amidové skupiny peptidovej väzby s meďnatými 
katiónmi komplexnú meďnatú  zlúčeninu. Komplex absorbuje svetelnú lúče o vlnovej dĺžke 
540-560nm, čo sa prejaví zafarbením od ružovej po fialovú( závisí od bielkoviny)

Poznámky: 
Pozitívnu väzbu dáva aspoň tripeptid ( 2x peptidová väzba)
Pokus možno urobiť aj s močovinou 
Ak vznikne modrá zrazenina vznikol v nadbytku CuSO4 aj Cu(OH)2
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DÔKAZY CUKROV
1. DÔKAZ PRÍTOMNOSTI SACHARIDU

Pomôcky: 4 skúmavky, pipeta, stojan na skúmavky

Chemikálie: 1% roztoky škrob, sacharóza, glukóza, destilovaná voda, 
Molischovo činidlo( 10% roztok naftolu v etanole), konc. kyselina sírová

Postup: 

1. Pripravte si 4 skúmavky. Postupne do nich napipetujte po 2cm3 glukózu, 
sacharózu, škrob, vodu.

2. Do každej vzorky prikvapkajte 3kvapky Molischovho činidla

3. Zmes opatrne podvrstvite 2cm3 kyseliny sírovej



DÔKAZY CUKROV
1. DÔKAZ PRÍTOMNOSTI SACHARIDU

Pozorovanie: 

V skúmavkách s glukózou, 
sacharózou a škrobom sa na 
rozhraní vytvoril fialový prúžok. 
V skúmavke s vodou sa prúžok 
nevytvoril.



DÔKAZY CUKROV
1. DÔKAZ PRÍTOMNOSTI SACHARIDU

Podstata: 

Účinkom kyseliny sírovej dochádza k dehydratácii monosacharidov na furfural ( 
alebo jeho deriváty). Následne tieto produkty kondenzujú s 2 molekulami 1-
naftolu za vzniku fialového produktu ( trifenylmetánové farbivo). Ten sa javí 
ako prstenec na rozhraní kyseliny sírovej a roztoku sacharidu s Molischovým
činidlom. 

Reakcia sa používa identifikáciou ľubovoľného sacharidu medzi prírodnými 
látkami. Nie je to špecifická reakcia na určitý sacharid

Poznámka: Obdoba tymolová reakcia 



DÔKAZY CUKROV
2. DÔKAZ REDUKUJÚCICH CUKROV

Chemikálie: skúmavky, pipeta, nástavec na pipetovanie,  kadička, trojnožka, kahan, 

keramická sieťka, stojan na skúmavky, zápalky

Pomôcky: 1% roztoky glukózy, sacharózy, fruktózy, škrobu, Tollensovo skúmadlo, 

Fehlingov roztok I a II

1. Očíslovali sme 4 skúmavky a do každej sme dali 1cm3 1% roztoku sacharidu 

v poradí: sacharóza, škrob, glukóza, fruktóza

2. Do každej skúmavky sme pridali 2cm3 Fehlingovho roztoku ( pred použitím sme 

zmiešali 1cm3 Fehlingu I a 1cm3 Fehlingu II)



3. Všetky skúmavky sme zahrievali 3min vo vriacom 

vodnom kúpeli a pozorovali ako sacharidy reagujú

4. Opäť sme pripravili vzorky všetkých sacharidov ako 

v predchádzajúcom pokuse

5. Do jednotlivých vzoriek sme však pridali tesne 

predtým pripravené Tollensovo činidlo( po 1cm3)

6. Všetky skúmavky sme zahrievali vo vodnom kúpeli 

3min a pozorovali správanie sacharidov

Tollensovo činidlo

5% dusičnan 

strieborný AgNO3, 

10% NaOH, 2% 

hydroxid amónny 

NH4OH

Fehlingovo činidlo

1. roztok síran 

meďnatý CuSO4 + 

2. roztok 9% 

hydroxid sodný 

NaOH, 26% vínan

draselný



DÔKAZY CUKROV
2. DÔKAZ REDUKUJÚCICH CUKROV

Pozorovanie:

V prípade fruktózy, glukózy došlo pri reakcii s 
Fehlingovým roztokom k zmene zafarbenia z 
modrej na červenohnedú. V prípade škrobu a 
sacharózy k zmene zafarbenia nedošlo

V prípade fruktózy, glukózy došlo pri reakcii s 
Tollensovým činidlom k zmene vzniku 
strieborného zrkadla na stenách skúmavky. V 
prípade škrobu a sacharózy k zmene 
zafarbenia nedošlo.



DÔKAZY CUKROV
2. DÔKAZ REDUKUJÚCICH CUKROV

Podstata

Pozitívna reakciu s Fehlingovým a Tollensovým činidlom dávajú všetky redukujúce 
cukry (všetky monosacharidy a disacharidy s voľným poloacetálovým hydroxylom). 
Počas redoxných dôkazových reakcií dochádza k oxidácii sacharidov na ich 
príslušné kyseliny/soli kyselín a redukcii katiónu Cu+II/Ag+ z Fehlingovho/ Tollensovho
činidla na Cu+/Ag0. 

R-COH+ 2Cu2++5OH-→R-COO- + Cu2O↓ + 3H2O

R-COH +2[Ag(NH3)2]OH→R-COONH4 + 2Ag↓+ 3NH3 + H2O

Poznámky:

Možno použiť aj na dôkaz aldehydov a ketónov



DÔKAZY CUKROV
3. ROZLÍŠENIE ALDÓZ A KETÓZ- SELIVANOVA 
REAKCIA
Pomôcky:  pipeta, stojan na skúmavky, skúmavky, vodný kúpeľ, kahan

Chemikálie: 1% roztok glukózy, sacharózy, fruktózy, 10% HCl, Selivanovo skúmadlo( 
50cm3 36%HCl- 50cm3 H2O- 0,05g resorcín)

Postup: 

1. Do dvoch skúmaviek si napipetujeme po 1cm3 glukózy, fruktózy, sacharózy

2. Do skúmavky so sacharózou pridáme 0,5cm3 kyseliny chlorovodíkovej

3. Do všetkých skúmaviek si pridáme 4cm3 Selivanovho činidla

4. Skúmavky sme zahrievala vo vodnom kúpeli a pozorujeme rýchlosť farebnej 
zmeny



DÔKAZY CUKROV
3. ROZLÍŠENIE ALDÓZ A KETÓZ- SELIVANOVA 
REAKCIA

Pozorovanie: V skúmavke s fruktózou došlo k tvorbe višňovočerveného zafarbenia, v 
skúmavke  s glukózou k tvorbe oranžového zafarbenia



DÔKAZY CUKROV
3. ROZLÍŠENIE ALDÓZ A KETÓZ- SELIVANOVA 
REAKCIA

Podstata: 

Účinkom kyseliny chlorovodíkovej dochádza k dehydrogenácii ketózy ( fruktózy) na 5-
hydroxymetylfural, ktorý kondenzuje  s rezorcínom na produkt višňovočervenej farby. 

Reakcia sa používa na rozlíšenie ketózy, ktorá dehydratuje skôr. Aldózy reagujú 20x 
pomalšie ( negatívna reakcia) 

Poznámky

V prípade použitia sacharózy s okyslením HCl dôjde k pozitívnej reakcii( kyselina 
rozštiepi glykozidovú väzbu za vzniku fruktózy a glukózy)



DÔKAZY CUKROV
4. DÔKAZ ŠKROBU

Pomôcky: skúmavka, pipeta, nástavec na pipetovanie, kadička, trojnožka, 

kahan, keramická sieťka, stojan na skúmavky, zápalky

Chemikálie: 1% roztoky fruktóza, glukóza, sacharóza, škrob, voda, roztok 

jódu v jodide draselnom

Postup: 

1. Do  5 skúmaviek sme postupne dali po 2cm3 roztokov cukrov a vody

2. Do skúmaviek sme pridali 0,5cm3 roztoku jódu v jodide draselnom



DÔKAZY CUKROV
4. DÔKAZ ŠKROBU

Pozorovanie

V skúmavke so škrobom došlo k zmene 

zafarbenia červenohnedého Lugolovho

roztoku na tmavomodrý( až čierny) 

Reakcie v ostatných skúmavkách boli 

negatívne. 



DÔKAZY CUKROV
4. DÔKAZ ŠKROBU

Podstata

Škrob sa skladá z 20% z amylózy a 80% amylopektínu. Amylóza (nerozvetvená 

časť škrobu) vytvára helixy(závitnice), do ktorých sa vmedzerí jód, zmení sa 

absorpcia svetla  a vzniká charakteristické tmavomodré sfarbenie. 

Poznámky

Po zahriatí dokážeme rôzne frakcie hydrolýzy škrobu (tmavofialové - modré -

červené - oranžové - žlté sfarbenie)

glykogén dáva hnedé zafarbenie



PRÍPRAVA ACETYLÉNU A DÔKAZ 
NÁSOBNEJ VÄZBY



PRÍPRAVA ACETYLÉNU A DÔKAZ 
NÁSOBNEJ VÄZBY

Pomôcky: frakčná banka, oddeľovací lievik, premývačka, skúmavky, zátky, 
hadičky, lievik, pinzeta, sklenená rúrka, kahan, špajdla, zápalky

Chemikálie: karbid vápnika, fenoftaleín, nasýtený roztok NaCl, 1% roztok 
KMnO4, koncentrovaná H2SO4

Postup: 

1. Zostavili sme aparatúru podľa nákresu

2. Do suchej frakčnej banky sme vložili približne 1,5g kúsok karbidu vápnika 
a uzavreli sme ju zátkou  s oddeľovacím lievikom

3. K frakčnej banke sme pripojili premývací valec s roztokom KMnO4 okysleného 
kyselinou sírovou



PRÍPRAVA ACETYLÉNU A DÔKAZ 
NÁSOBNEJ VÄZBY

5. K premývacej banke sme pomocou hadičky napojili 
sklenenú rúrku, siahajúcu až na dno skúmavky

6. Do frakčnej banky sme pozvoľna prikvapkávali roztok 
NaCl a vznikajúci plyn nechali prebublávať cez roztok 
v premývacom valci.

7. Približne po dobu 1min necháme plyn voľne unikať, 
následne ho zavádzame do hore dnom otočenej 
skúmavky

9. Zachytený plyn v skúmavke sme zapálili a pozorovali 
zmeny

10. Do frakčnej banky sme pridali zopár kvapiek 
fenoftaleínu



PRÍPRAVA ACETYLÉNU A DÔKAZ NÁSOBNEJ 
VÄZBY

Pozorovanie: 

Po prikvapkávaní roztoku chloridu sodného z oddeľovacieho lievika začal karbid 
prudko šumieť. Okamžite sa v premývacom valci začali uvoľňovať bublinky. Roztok 
vo valci sa postupne odfarbil z ružovofialovej do hneda. Po zapálení unikajúceho 
plynu zachyteného v skúmavke došlo k výbuchu, niekedy nám skúmavka v vnútri 
sčernela.



PRÍPRAVA ACETYLÉNU A DÔKAZ 
NÁSOBNEJ VÄZBY

Podstata: 

1. Rozkladom acetylidu vápenatého  dochádza k  vzniku plynného acetylénu. 

CaC2 + H2O → Ca(OH)2 + C2H2

2. Trojitá väzba v acetyléne sa hypermangánom oxiduje v kyslom prostredí 
kyseliny sírovej. Súčasne dochádza k redukcii manganistých katiónov na 
manganičité ( pravdepodobne až manganaté), čo sa prejaví zmenou 
fialovoružového zafarbenia na hnedé

MnVII → Mn IV



3. Acetylén so vzduchom tvorí výbušnú zmes. Dôkazom bol výbuch po zapálení 
ústia skúmavky naplnenej acetylénom. V prípade, že bolo v skúmavke veľké 
množstvo acetylénu, dochádzalo k neúplnej oxidácii a vzniku sadzí.

C2H2 + 2O2→ CO2+ 2H2O             2C2H2+ O2→ 4C+ 2H2O

Poznámka

Vhodnejšie použiť dlhšie skúmavky( lepší výbuch)

Možnosť pridať aj druhý premývací valec s roztokom KOH na vyčistenie 
acetaldehydu

Možnosť zachytávať do skúmavky ponorenej do vaničky s vodou

Možnosť prikvapkávať aj vodu, no búrlivejšie (chlorid sodný bezpečnejší)

Možnosť dôkazu násobnej väzby aj brómovou vodou 

HC≡CH + Br2 →CHBr═CHBr



DÔKAZY PRVKOV V 
ORGANICKÝCH ZLÚČENINÁCH



DÔKAZ PRVKOV V ORGANICKÝCH ZLÚČENINÁCH
1. DÔKAZ UHLÍKA, VODÍKA A KYSLÍKA

Pomôcky: skúmavky, lyžička na chemikálie, ohnutá sklená rúrka, gumená zátka 

s otvorom, stoja, kahan, zápalky

Chemikálie: sacharóza, oxid meďnatý(s), bezvodý síran meďnatý(s), vápenná 

voda

Postup: 

1. Pripravte si dve skúmavky.

2. Do jednej z nich nasypeme zmes sacharózy a práškového oxidu meďnatého 

v pomere 1:2. 



2. Zmes v skúmavke ešte prevrstvite oxidom meďnatým 

a skúmavku upevnite vodorovne na stojan

3. K ústiu skúmavky dajte trocha bezvodého síranu 

meďnatého

4. Skúmavku uzavrite zátkou, ktorou prechádza ohnutá 

rúrka do druhej skúmavky s vápennou vodou( koniec rúrky 

sa iba dotýka hladiny roztoku). 

5. Skúmavku so zmesou zohrievajte a pozorujte



DÔKAZ PRVKOV V ORGANICKÝCH ZLÚČENINÁCH
1. DÔKAZ UHLÍKA, VODÍKA A KYSLÍKA

Pozorovanie: 

1. Po zahrievaní sa zmes sacharózy a CuO začala topiť, 
sfarbovať do tmavohneda, voňať po karamely. 

2. Steny skúmavky sa orosili a biely bezvodý síran 
sfarbil do modra. 

3. V skúmavke s vápenatou vodou sme pozorovali vznik 
bubliniek a jemné zakalenie bezfarebnej vápenatej 
vody



DÔKAZ PRVKOV V ORGANICKÝCH ZLÚČENINÁCH
1. DÔKAZ UHLÍKA, VODÍKA A KYSLÍKA

Záver: 

1. Zahrievaním sacharózy vzniká voňajúci hnedý karamel. Pri ďalšom 
zahrievaní začne zapáchať a rozkladať sa na čierny uhlík a vodnú paru. Časť 
uhlíka reaguje s kyslíkom za vzniku oxidu uhličitého. Časť vodnej pary sa 
ukazuje na stenách skúmavky

C 12H22O11 + 24CuO → 12 CO2+ 24Cu+ 11 H2O

2. Vznik vody sme dokázali hydratáciou bezvodého bielu síranu meďnatého, 
ktorý v hydratovanom stave má modrú farbu

CuSO4 + 4H2O → [Cu(H2O)4 ]SO4

t



3. Vznikajúci oxid uhličitý sme pozorovali ako bublinky unikajúce do vápenatej 
vody. Reagoval s hydroxidom vápenatým za vzniku nerozpustného uhličitanu, čo 
sa prejavilo jemným zakalením. 

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O

Poznámky: 

Odporúčam test pH vápennej vody pred a po pokuse ( alebo na začiatku 
zafarbiť fenoftaleínom)



DÔKAZ PRVKOV V ORGANICKÝCH ZLÚČENINÁCH
2. DÔKAZ DUSÍKA

Pomôcky: kahan, fenoftaleínový papierik, držiak na skúmavky, zápalky

Chemikálie: močovina, 5% vodný roztok CuSO4, 10% NaOH

Postup: 

1. Do skúmavky nasypeme 0,5g močoviny, k ústiu umiestnime fenoftaleínový
papierik

2. Skúmavku s močovinou zahrievame nad plameňom kahana až do 
rozpustenia

3. Do močoviny pridáme 0,2cm3 roztoku 5% síranu meďnatého a 1cm3 10% 
roztoku hydroxidu sodného

4. Obsah skúmavky pretrepeme a pozorujeme.



DÔKAZ PRVKOV V ORGANICKÝCH ZLÚČENINÁCH
2. DÔKAZ DUSÍKA

Pozorovanie: 

1. Kryštalická močovina sa začala po zahrievaní rozpúšťať. 

2. Cítili sme štipľavý zápach po amoniaku, fenoftaleínový papierik sa sfarbil 
do zelenomodra

3. Po pridaní síranu a hydroxidu do močoviny sa bezfarebný roztok zafarbil 
do modrofialova



DÔKAZ PRVKOV V ORGANICKÝCH ZLÚČENINÁCH
2. DÔKAZ DUSÍKA

Podstata

Termickým rozkladom močoviny došlo ku kondenzácii molekúl močoviny a vzniku 
biuretu. Pri termickom rozklade sa uvoľnil z močoviny zapáchajúci amoniak, 
ktorý sme ako slabú zásadu dokázali zmenou zafarbenia fenoftaleínového
papierika.

Močovina síce nepatrí medzi bielkoviny, no biuret obsahuje dve peptidové 
väzby a preto dáva pozitívnu biuretovú reakciu.

2H2N-CO-NH2 → NH3 + H2N-CO-NH-CO-NH2



DÔKAZ PRVKOV V ORGANICKÝCH ZLÚČENINÁCH
2. DÔKAZ DUSÍKA

Poznámky

Dôkaz amoniaku možno zrealizovať: 

1. podľa zápachu

2. sklenenou tyčinkou ovlhčenou HCl pridržanou k ústiu skúmavky

3. zavádzaním plynu do skúmavky s fenoftaleínom ( ružovofialová)

4. lakmusovým papierikom- modré zafarbenie ( zásada)

Na prípravu amoniaku možno použiť aj močovinu v zmesi s nátronovým vápnom

H2N-CO-NH2 + NaOH,CaO→ NH3 + H2O→ NH4
+ + OH-



DÔKAZ PRVKOV V ORGANICKÝCH ZLÚČENINÁCH
3. DÔKAZ HALOGÉNU- BELSTEINOVA SKÚŠKA

Pomôcky: medený drôtik, zápalky, kahan, držiak

Chemikálie: chloroform alebo chlórbenzén

Postup: 

1. Medený drôtik na konci so slučkou chyťte do držiaka alebo klieští

2. Drôtik vyčistite žíhaním v oxidačnej časti plameňa kahana tak aby nefarbil plameň( 

drôtik sa nesmie pretaviť)

3. Po vychladnutí drôtik ponorte do roztoku vzorky( chlórbenzén, chloroform) alebo zo 

vzorky naberte kryštálik

4. Medený drôtik opäť položte do plameňa kahana a pozorujte



DÔKAZ PRVKOV V ORGANICKÝCH ZLÚČENINÁCH
3. DÔKAZ HALOGÉNU- BELSTEINOVA SKÚŠKA

Pozorovanie: 

Medený drôtik pôvodne 
horel modrým plameňom. Po 
namočení do chlórbenzénu 
sfarboval plameň kahana  
do modrozelena



DÔKAZ PRVKOV V ORGANICKÝCH ZLÚČENINÁCH
3. DÔKAZ HALOGÉNU- BELSTEINOVA SKÚŠKA

Podstata

Medený drôtik sa po vyžíhaní v plameni kahana pokryl vrstvičkou oxidu meďnatého

Cu + O2→ CuO

Pri zahrievaní chloroformu na medenom drôtiku došlo k jeho rozkladu a vzniku 
príslušného halogenidu medi, ktorý farbil plameň do modrozelena

Cu2+ + 2Cl- →CuCl2

Poznámky

Pozitívnu reakciu dávajú všetky druhy halogénderivátov

Pri spaľovaní môžu vznikať jedovaté dioxíny

Nešpecifický dôkaz- zafarbenie poskytujú aj dusičnany



DÔKAZ PRVKOV V ORGANICKÝCH ZLÚČENINÁCH
4. DÔKAZ SÍRY

Pomôcky: kahan, držiak na skúmavky, zápalky, vlas

Chemikálie: Na2 [ Pb (H2O)4 ]

Postup: 

1. Do skúmavky umiestnime zhluk vlasov a prikvapkáme k nim približne 2cm3

Na2 [ Pb (H2O)4 ]

2. Obsah skúmavky zahrievame nad plameňom kahana a pozorujeme.



DÔKAZ PRVKOV V ORGANICKÝCH ZLÚČENINÁCH
4. DÔKAZ SÍRY

Pozorovanie

Pôvodne bezfarebný roztok sčernel

Podstata

V bielkovinách sa nachádzajú aminokyseliny ( cysteín/ metionín), ktoré obsahujú 
síru. Síra reaguje s tetrahydroxoolovnatanom sodným za vzniku čiernej zrazeniny 
sulfidu olovnatého

-S- + Na2 [ Pb (OH)4 ]→ PbS(s) 



PRÍPRAVA A DÔKAZ OXIDU 
UHLIČITÉHO



PRÍPRAVA OXIDU UHLIČITÉHO A JEHO 
VLASTNOSTI

Pomôcky: sviečky, zápalky, skúmavky, stojan na skúmavky, stojan, svorka, 
držiak, odmerný lievik, destilačná banka, sklenená rúrka, hadice

Chemikálie: NaHCO3, 20% CH3COOH, fenoftaleín, vápenatá voda

Postup: 

1. Postupným prikvapkávaním kyseliny octovej k hydrogénuhličitanu sodnému 
dochádza k vývinu plynu. 

2. Unikajúci plyn sme odvodnou rúrkou ponorili do kadičky s vápenatou 
vodou zafarbenou fenoftaleínom.

3. Tým istým spôsobom zavádzame plyn do kadičky s dvoma horiacimi 
sviečkami odlišnej výšky





PRÍPRAVA OXIDU UHLIČITÉHO A JEHO 
VLASTNOSTI

Pozorovanie: 

1. Nameraná pôvodná hodnota pH vápenatej vody bola 
pH=12. 

2. Po začatí pokusu sme v skúmavke s vápenatou vodou 
pozorovali vznik bubliniek, vznik zrazeniny usádzajúcej sa 
na dne kadičky a pôvodné ružovofialové zafarbenie sa 
odfarbilo. Po pretrvávajúcom privádzaní plynu sa zrazenina 
rozpustila.

3. pH odfarbeného roztoku bolo 7

4. Ako prvá zhasla nižšia sviečka 



PRÍPRAVA OXIDU UHLIČITÉHO A JEHO 
VLASTNOSTI

Podstata: 

1. Pri reakcii kyseliny octovej s hydrogénuhličitanom sodným sa uvoľňoval oxid 
uhličitý

NaHCO3 + CH3COOH → CO2 + CH3COONa + H2O

2. Oxid uhličitý reagoval s hydroxidom vápenatým za vzniku uhličitanu 
vápenatého. Ten sa usadzoval ako zrazenina na dne kadičky. Po neustálom 
privádzaní oxidu sa uhličitan rozpustil. 

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O



3. Oxid uhličitý je kyselinotvorný oxid, s vodou reaguje za vzniku kyseliny 
uhličitej. Po neustálom privádzaní oxidu sa uhličitan rozpustil pôsobením 
kyseliny. Hodnota pH poklesla, čo sa prejavilo odfarbením fenoftaleínu.

CO2 + H2O→ H2CO3                                                        H2CO3 + CaCO3 → Ca(HCO3)2

4. Oxid uhličitý je ťažší ako vzduch, klesá na dno nádoby. Nepodporuje 
horenie a preto ako prvú zahasil nižšiu sviečku.

Poznámky

Podobným spôsobom možno získať oxid uhličitý aj z CaCO3 pomocou HCl( 
dôkazové reakcie na prítomnosť CO2 realizujeme rovnako)

CaCO3 + 2HCl → H2O + CO2 + CaCl2



INÉ VARIÁCIE PRÍPRAVY A VLASTNOSTÍ 
CO2

Oxid uhličitý možno zachytávať aj do 
valca otočeného opačne a naplneného  
vodou. 

Valec je potrebné vopred okalibrovať 
napustením valca vodou 

Výsledné množstvo oxidu uhličitého =  
objemu valca naplneného vodou -
množstvo vody, ktorá vo valci ostane pri 
vytlačení oxidom uhličitým.



INÉ VARIÁCIE PRÍPRAVY A VLASTNOSTÍ CO2-
Tepelný rozklad CaCO3

Pomôcky: porcelánový téglik, rúrka, trojnožka, triangel, lyžička, váhy, 
skúmavky

Chemikálie: CaCO3, destilovaná voda, fenoftaleín

Postup: 

1. Po dobu 20 minút žíhame v triangli na trojnožke 3g CaCO3 v porcelánovom 
spaľovacom tégliku

2. Vychladnutú vyžíhanú zmes zmiešajme s kadičke s destilovanou vodu a 
premiešajme

3. Zmes prefiltrujme cez hladký filter



INÉ VARIÁCIE PRÍPRAVY A VLASTNOSTÍ CO2-
Tepelný rozklad CaCO3

4. Do 2 skúmaviek sme naliali 5cm3 filtrátu

5. Do prvej skúmavky pridáme zopár kvapiek fenoftaleínu, do druhej fúkajme 
vzduch z pľúc

6. Pozorujeme deje v skúmavkách aj po dlhšom čase



INÉ VARIÁCIE PRÍPRAVY A 
VLASTNOSTÍ CO2- Tepelný rozklad CaCO3

Pozorovanie: 

V prvej skúmavke pozorujeme po pridaní fenoftaleínu zafarbenie roztoku do  
ružovofialova. V druhej vznik zakalenia, ktoré po dlhšom čase vydychovania 
vzduchu z pľúc zmizne, zmes sa vyčíri.



INÉ VARIÁCIE PRÍPRAVY A 
VLASTNOSTÍ CO2- Tepelný rozklad CaCO3

Podstata: 

1. Tepelným rozkladom uhličitanu vápenatého vzniká oxid vápenatý (pálené 
vápno) a oxid uhličitý

CaCO3→ CO2 + CaO

2. Oxid vápenatý je zásadotvorný prvok, ktorý pri rozpustení vo vode tvorí 
hydroxid vápenatý, ktorý sme dokázali v 1.skúmavke ružovofialovým 
zafarbením fenoftaleínu

CaO + H2O→ Ca(OH)2



INÉ VARIÁCIE PRÍPRAVY A 
VLASTNOSTÍ CO2- Tepelný rozklad CaCO3

Podstata: 

3. Zavádzaním vydychovaného vzduchu do 2.skúmavky došlo k vzniku málo 
rozpustnej látky uhličitanu vápenatého 

Ca(OH)2 + CO2 →CaCO3 + H2O

4. Po dlhodobom zavádzaní CO2 do 2. skúmavky kyselina uhličitá (vznikla 
reakciou kyselinotvorného oxidu uhličitého s vodou) rozpustila uhličitan na 
hydrogenuhličitan

CO2 + H2O→ H2CO3

CaCO3 + H2CO3 → Ca(HCO3)2



PRÍPRAVA A DÔKAZ KYSLÍKA



PRÍPRAVA KYSLÍKA A JEHO DÔKAZ

Pomôcky: kužeľová banka, odmerný valec, laboratórna lyžička, kahan, 

drevená špajdľa, zápalky

Chemikálie: vodný roztok peroxidu vodíka (6%), burel (oxid 

manganičitý)

Postup:

1. Do kužeľovej banky nalejte 20ml roztoku peroxidu vodíka.

2. Nad plameňom kahana zapáľte špajdľu a sfúknite ju tak, aby  

koniec špajdle zostal rozžeravený.



3. Tlejúcu špajdľu vložte do kužeľovej banky a pozorujte.

4. Do peroxidu vodíka v kužeľovej banke pridajte asi tretinu 

lyžičky burelu.

5. Do kužeľovej banky vložte tlejúcu špajdľu a pozorujte.

6. Špajdľu z banky vyberte, sfúknite a znovu vložte do banky -

túto časť pokusu niekoľkokrát opakujte



PRÍPRAVA KYSLÍKA A JEHO DÔKAZ

Pozorovanie: 

Pri prvom vložení tlejúcej špajdle 
nedochádza k jej rozhoreniu

Pri vsypaní burelu do kúžeľovej banky 
došlo k búrlivej reakcii so vznikom 
sivého plynu. Tlejúca špajdla sa po 
vložení do banky rozhorela



PRÍPRAVA KYSLÍKA A JEHO DÔKAZ
Podstata: 

Peroxid vodíka sa samovoľne pomaly rozkladá. Použitím oxidu manganičitého
sme rozklad mnohonásobne urýchlili. Burel pôsobí ako katalyzátor. Vznikajúci 
kyslík sme dokázali rozhorením tlejúcej špajdle, nakoľko kyslík horenie 
podporuje.

2H2O2→ 2H2O + O2

Poznámky
Namiesto burelu možno použiť droždie( pôsobí ako katalyzátor)

V prípade využitia hypermangánu, ten nepôsobí ako katalyzátor, ako 
katalyzátor pôsobí až burel

2 KMnO4 + H2O2 → 2 KOH + 2 MnO2 + 2O2

5 H2O2 + 2 KMnO4 + 3 H2SO4 → 5 O2 + 8 H2O + 2 MnSO4 + K2SO4



ZDROJE

https://eluc.ikap.cz/verejne/lekce/2415

https://microbiologynote.com/biuret-test-for-protein-principle-procedure-result-application/

https://www.gjar-po.sk/~varkondiova1a/Protokol%20%C4%8D.%205%20pdf.pdf

https://biochemistry.science.upjs.sk/skripta/pbc/uloha17.pdf

https://www.gym-bohumin.cz/soubory_texty/758_2-lp5_rozklad_v__pence-pdf.pdf

KMEŤOVÁ J., SKORŠEPA M., VYDROVÁ M. 2011. Chémia pre
3. ročník gymnázia so štvorročným štúdiom a 7. ročník gymnázia
s osemročným štúdiom. Martin: Vydavateľstvo Matice slovenskej,
2011. ISBN: 978-80-8115-042-5 

https://eluc.ikap.cz/verejne/lekce/2415
https://microbiologynote.com/biuret-test-for-protein-principle-procedure-result-application/
https://www.gjar-po.sk/~varkondiova1a/Protokol%20%C4%8D.%205%20pdf.pdf
https://biochemistry.science.upjs.sk/skripta/pbc/uloha17.pdf
https://www.gym-bohumin.cz/soubory_texty/758_2-lp5_rozklad_v__pence-pdf.pdf

	Snímka 1: Dôkazové reakcie I
	Snímka 2: Obsah
	Snímka 3: Dôkazy bielkovín
	Snímka 4: Dôkazy bielkovín 1. Dôkaz síry v bielkovinách
	Snímka 5: Dôkazy bielkovín 1. Dôkaz síry v bielkovinách
	Snímka 6: Dôkaz bielkovín 2. Dôkaz peptidovej väzby-biuretová reakcia
	Snímka 7: Dôkaz bielkovín 2. Dôkaz peptidovej väzby-biuretová reakcia
	Snímka 8: Dôkaz bielkovín 2. Dôkaz peptidovej väzby-biuretová reakcia
	Snímka 9
	Snímka 10: Dôkazy cukrov
	Snímka 11: Dôkazy cukrov 1. Dôkaz prítomnosti sacharidu
	Snímka 12: Dôkazy cukrov 1. Dôkaz prítomnosti sacharidu
	Snímka 13: Dôkazy cukrov 1. Dôkaz prítomnosti sacharidu
	Snímka 14: Dôkazy cukrov 2. Dôkaz redukujúcich cukrov
	Snímka 15
	Snímka 16: Dôkazy cukrov 2. Dôkaz redukujúcich cukrov
	Snímka 17: Dôkazy cukrov 2. Dôkaz redukujúcich cukrov
	Snímka 18: Dôkazy cukrov 3. Rozlíšenie aldóz a ketóz- Selivanova reakcia
	Snímka 19: Dôkazy cukrov 3. Rozlíšenie aldóz a ketóz- Selivanova reakcia
	Snímka 20: Dôkazy cukrov 3. Rozlíšenie aldóz a ketóz- Selivanova reakcia
	Snímka 21: Dôkazy cukrov 4. Dôkaz škrobu
	Snímka 22: Dôkazy cukrov 4. Dôkaz škrobu
	Snímka 23: Dôkazy cukrov 4. Dôkaz škrobu
	Snímka 24: Príprava acetylénu a dôkaz násobnej väzby
	Snímka 25: Príprava acetylénu a dôkaz násobnej väzby
	Snímka 26: Príprava acetylénu a dôkaz násobnej väzby
	Snímka 27: Príprava acetylénu a dôkaz násobnej väzby
	Snímka 28: Príprava acetylénu a dôkaz násobnej väzby
	Snímka 29
	Snímka 30: Dôkazy prvkov v organických zlúčeninách
	Snímka 31: Dôkaz prvkov v organických zlúčeninách 1. Dôkaz uhlíka, vodíka a kyslíka
	Snímka 32
	Snímka 33: Dôkaz prvkov v organických zlúčeninách 1. Dôkaz uhlíka, vodíka a kyslíka
	Snímka 34: Dôkaz prvkov v organických zlúčeninách 1. Dôkaz uhlíka, vodíka a kyslíka
	Snímka 35
	Snímka 36: Dôkaz prvkov v organických zlúčeninách 2. Dôkaz dusíka
	Snímka 37: Dôkaz prvkov v organických zlúčeninách 2. Dôkaz dusíka
	Snímka 38: Dôkaz prvkov v organických zlúčeninách 2. Dôkaz dusíka
	Snímka 39: Dôkaz prvkov v organických zlúčeninách 2. Dôkaz dusíka
	Snímka 40: Dôkaz prvkov v organických zlúčeninách 3. Dôkaz halogénu- Belsteinova skúška
	Snímka 41: Dôkaz prvkov v organických zlúčeninách 3. Dôkaz halogénu- Belsteinova skúška
	Snímka 42: Dôkaz prvkov v organických zlúčeninách 3. Dôkaz halogénu- Belsteinova skúška
	Snímka 43: Dôkaz prvkov v organických zlúčeninách 4. Dôkaz Síry
	Snímka 44: Dôkaz prvkov v organických zlúčeninách 4. Dôkaz Síry
	Snímka 45: Príprava a dôkaz oxidu uhličitého
	Snímka 46: Príprava oxidu uhličitého a jeho vlastnosti
	Snímka 47
	Snímka 48: Príprava oxidu uhličitého a jeho vlastnosti
	Snímka 49: Príprava oxidu uhličitého a jeho vlastnosti
	Snímka 50
	Snímka 51: Iné variácie prípravy a vlastností CO2
	Snímka 52: Iné variácie prípravy a vlastností CO2- Tepelný rozklad CaCO3 
	Snímka 53: Iné variácie prípravy a vlastností CO2- Tepelný rozklad CaCO3 
	Snímka 54: Iné variácie prípravy a vlastností CO2- Tepelný rozklad CaCO3
	Snímka 55: Iné variácie prípravy a vlastností CO2- Tepelný rozklad CaCO3
	Snímka 56: Iné variácie prípravy a vlastností CO2- Tepelný rozklad CaCO3
	Snímka 57: Príprava a dôkaz kyslíka
	Snímka 58: Príprava kyslíka a jeho dôkaz
	Snímka 59
	Snímka 60: Príprava kyslíka a jeho dôkaz
	Snímka 61: Príprava kyslíka a jeho dôkaz
	Snímka 62: zdroje

