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1. Prvky  

       a) prvek měď: reakce s HCl , ověřte experimentem a výsledek odůvodněte 

                               Cu + HCl → reakce neproběhne, Cu je ušlechtilý kov (nevytěsní vodík z kyselin 

                               reakce s HNO3, ověřte experimentem a výsledek odůvodněte 

                                                Cu + 4 HNO3 → .Cu(NO3)2 + 2 NO2 + 2 H2O  reakce proběhne, ušlechtilé kovy   

reagují pouze s kyselinami, které mají oxidační účinky 

         b) prvek síra: hoření S (uveďte barvu plamene, rovnici hoření) 

                                 S + O2 → SO2          S hoří modrým plamenem, vznikne kyselinotvorný oxid     

                              reakce produktu hoření s H2O (jen s vodní párou v kuželové baňce), důkaz     

modrým lakmusem      SO2 + H2O → H2SO3 reakci oxidu s vodou vznikne kyselina, 

                              důkaz:acidobazický indikátor lakmus je růžový v kyselém prostředí 

                              uveďte vliv těchto reakčních produktů na životní prostředí  výše uvedená reakce je 

podstatou kyselých dešťů (ničení vegetace, staveb, zvyšování kyselosti půdy) 

                                   užitou aparaturu zakreslete       zakreslí aparaturu 
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2. Oxidy: 

           a) zjistěte hustotu křemene - m( SiO2) =   naváží na digitálních váhách 

   V( SiO2) =    ponoří křemen do odm.válce s vodou,zjistí změnu V 

                                                    ϱ ( SiO2) =          ϱ =m/V [gcm
-3

] 

           porovnejte zjištěnou hustotu experimentem s ϱ ( SiO2)  v tabulce, odchylku odůvodněte  

pravděpodobně ϱ(exper.)    ≠   ϱ(teoret.), odchylka může být způsobena: voda v odměr. válci nebyla sycena CO2,  

                                                          nepřesnosti při měření a další. 

                 ϱ (NaCl) = 2,1-2,8 gcm
-3

    ϱ (CaCO3) = 2,6-2,8 gcm
-3

     ϱ (FeS2) = 4,9-5,2 gcm
-3    

 
                 ϱ (SiO2) = 2,5-2,8 gcm

-3     
 ϱ (CaF2) = 3,1-3,2 gcm

-3           ϱ (Fe3O4) = 5,0-5,2 gcm
-3

 

       odůvodněte, proč má křemen (spolu s kalcitem  a solí kamennou) vysoké % zastoupení v zem. kůře  

                         protože jsou lehké 

b) dle barvy (event. propustnosti světla) určete druh křemene    doplní tabulu podle zbarvení odrůd 

 

 druh minerálu     

 barva minerálu     

minerály téhož složení, které se liší pouze barvou se nazývají    odrůdy, zbarvené   

uveďte příčinu tohoto jevu jsou zbarvené příměsí, křišťál je čirý 

jaké znáte další příklady křemene  možnost: ametyst, růženín, citrín, záhněda, křišťál atd. 
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c) prověřte magnetismus magnetitu 

 popište pokus a schematicky zakresli       

 

                                   zakreslí                     bez magnetu                        s magnetem   

 

 

 

3. Sulfidy (bisulfidy): zjistí barvu vrypu na  obrácené třecí misce(porcelán bez glazury), 

 

minerál     chemické složení       barva vzhled barva vrypu 

Pyrit   FeS2 mosazně žlutá kovový zeleně černo-šedý 

galenit   PbS olověně\šedá kovový šedý-černý 

antimonit   Sb2S3 olověně šedá kovový olověně šedý 

chalkopyrit   CuFeS2 žlutá (nazelenalá) kovový zelenavě černý 

4. Uhličitany, sírany, halogenidy: 

   a) důkaz  kalcitu, rovnice   CaCO3  + 2HCl → CaCl2 + CO2 +H2O  unikající CO2  šumí 

 

   b) důkaz H2O v sádrovci, rovnice   CaSO4∙2 H2O → CaSO4    + 2H2O sádrovec se rozloží na anhydrit a  

                                                   voda orosí stěny zkumavky (důkaz) 

   c)důkaz rozpustnosti halogenidů v H2O   zjistí a doplní tabulku 

 

minerál chemické složení rozpustnost v H2O 

sůl kamenná NaCl rozpustná 

fluorit CaF2 nerozpustný 
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5. Tvrdost minerálů:     u tři vzorky(mastek, NaCl, křemen) označené č.1, 2, 3 prověří jejich tvrdost  

                                        dle zjištěné uvedou, o jaký minerál se jedná 

Doplň tabulku 

Vzorek          č .1            č.2         č.3 

minerál    

tvrdost- stupeň    

 

 Popis prověření : mastek                  minerál je rýpán nehtem 

                             křemen                 minerál rýpe do skla (podložní sklo) 

                             sůl kamenná         minerál je rýpán Cu plíškem 

Moshova stupnice tvrdosti: prohlédnou si  řazení minerálů dle Mohsovy stupnice tvrdosti,zapíší. 

Zápis v pořadí od nejměkčího k nejtvrdšímu: 1 mastek, 2 sůl kamenná, 3 kalcit, 4 fluorit, 5 apatit, 

                                                                       6 živec, 7 křemen, 8 topaz, 9 korund, 10 diamant 

 

 

 

Závěr: 

(vlastní závěr ) 


