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1. Úvod  

Mým hlavním úkolem bylo zkoumat a popisovat vlastnosti vybraných oxidů a 

napsat jejich definici. Mým vedlejším úkolem byla fotodokumentace a video 

k jednotlivým pokusům. 

1.1 Charakteristika oxidů 

Oxidy jsou sloučeniny kyslíku s méně elektronegativními atomy. Oxidy mohou 

vznikat prudkou oxidací (hořením) za přítomnosti kyslíku, pozvolnou oxidací 

kyslíkem, případně kyslíkem obsaženým v některých látkách (oxidačních 

činidlech) a při dalších chemických reakcích. 
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2. Příprava oxidu uhličitého 

i. Látky, které jsem použil: uhličitan vápenatý (CaCO3), 20% kyselina 

chlorovodíková (HCl), hydroxid vápenatý (Ca(OH)2), voda (H2O) 

ii. Sestavil jsem si aparaturu pro přípravu a jímání plynu. Do frakční baňky 

jsem vsypal zarovnanou lžičku vápence (zvážil jsem ho (g)). Do dělící 

nálevky jsem si odměřil 30 ml 20% kyseliny chlorovodíkové. Vypočítal jsem, 

kolik gramů chloridu vápenatého vznikne a jaký objem oxidu uhličitého 

vznikne. Ze zapálených svíček jsem vyrovnal řadu podle velikosti ve 

skleněné vaně. Napustil jsem ji plynem. Pak jsem si připravil kádinku 

s vápennou vodou a ponořil do ní hadičku. Změřil jsem pH  pomocí pH 

metru. Změny jsem vyjádřil chemickými rovnicemi. 

 

Výpočet hmotnosti chloridu vápenatého:  

Hmotnost vápence=2g 

n=2/100=0,02mol 

M=110g/m  

m= 0,02*110=2,2g  

 

pH vápenné vody……………………………. 11,5 

pH po bublání oxidu do vápenné vody…… 8 

 

Uhličitan vápenatý reaguje s kyselinou chlorovodíkovou: 

 

Reakce:       CaCO3 + 2 HCl → CaCl2 + H2O + CO2 

 

 

Bublání oxidu uhličitého do vápenné vody: 

 

Reakce:       Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O 
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Použité látky 
(Kys. Chlorovodíková, Uhličitan vápenatý) 

 

 

 

 

 

 

Aparatura pro přípravu a jímání plynů. 
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3. Příprava oxid hlinitého a oxidu železitého 

i. Látky, které jsem použil: manganistan draselný (KMnO4), dřevěné uhlí, 

práškové železo, práškový hliník. 

ii. Rozdrtil jsem v třecí misce manganistan draselný a dřevěné uhlí. Pak jsem 

přidal práškové železo a hliník, vše v poměru 1 : 1 : 0,5 : 0,5. Vše jsem 

nasypal do železné misky a tu zahřál plamenem plynového kahanu. 

Reakce železa a hlinku jsem zapsal rovnicemi. 

 

Spalování hliníku a vznik oxidu hlinitého: 

 

Reakce:       4 Al + 3 O2 → 2 Al2O3 

 

Spalování železa a vznik oxidu železitého: 

 

Reakce:       4 Fe + 3 O2 → Fe2O3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Třecí miska s dvěma látkami (vlevo- rozdrcené 
dřevěné uhlí, vpravo- Manganistan draselný). 

Výsledná směs práškového železa, 
hliníku, manganistanu draselného a 
dřevěného uhlí po vzplanutí. 
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4. Příprava oxidu vápenatého 

i. Látky, které jsem použil: oxid vápenatý (CaO), fenolftalein, voda (H2O) 

ii. Použil jsem pH metr. Do kádinky jsem si nalil 50 ml studené vody a kápnul 

dvě kapky fenolftaleinu a změřil její teplotu. Přisypal jsem lžičku oxidu 

vápenatého a zamíchal (brýle!). Opět jsem změřil teplotu. 

 

Oxid vápenatý neboli: pálené vápno                     vzorec: CaO 

Popis látky: Je to bílá, žíravá, krystalická látka. 

 

Počáteční teplota: 20°C                                        počáteční pH: 7 

Teplota při reakci: 20,5°C                                     konečné pH: 11,5 

 

Chemická reakce hašení vápna: 

 

CaO+ H2O → Ca(OH)2 

 

Při reakci vzniká: hašené vápno neboli hydroxid vápenatý            vzorec: Ca(OH)2 

 

Oxid vápenatý je zásadotvorný oxid. 

 

Původní pH a teplota před vsypáním oxidu 
vápenatého. 

Teplota a pH po vsypání oxidu vápenatého. 
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5. Příprava oxidu hořečnatého 
i. Látky, které jsem použil: hořčík, voda (H2O), fenolftalein 

ii. Zapálil jsem kus hořčíkové pásky. Reakci hořčíku jsem zapsal chemickou 

reakcí. Vzniklou látku jsem vsypal do kádinky s vodou. Změřil jsem pH.  

 

Chemická reakce hoření hořčíku: 

 

Reakce:       Mg + O2 → MgO 

 

Vsypání oxidu hořečnatého do vody a vznik hydroxidu hořečnatého: 

 

Reakce:       Mg + H2O → Mg(OH)2  

 

Oxid hořečnatý je zásadotvorný oxid. 

 

6. Příprava oxidu dusnatého a oxidu dusičitého 

i. Látky, které jsem použil: 5 % roztok kyseliny dusičné (HNO3), měděná mince, 

voda (H2O). 

ii. Sestavil jsem aparaturu pro vývoj plynů. 

Do dělící nálevky jsem nalil roztok kyseliny dusičné ( 10 ml ), postupně jsem ji 

přikapával do zkumavky s kousky mědi a sledoval, jak z ní stoupá hnědý, jedovatý 

plyn oxid dusičitý, který vznikl reakci oxidu dusnatého s kyslíkem. Plyn začal 

pomalu přetékat ze zkumavky. Kyselina dusičná při reakci s mědí zezelenala, poté 

po přilití vody změnila svou barvu na modrou. Zapsal jsem a vyčíslil chemickou 

rovnici reakce kyseliny s kovem a oxidu dusitého s kyslíkem za vzniku oxidu 

dusičitého. 

 

Výpočet potřebné HNO3: 

      10ml …..…..5% 
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 x ml ……… 68% 

       x= 0,7ml 

 

Reakce mědi s kyselinou dusičnou: 

 

Reakce:       Cu + HNO3 → CuNO3 + NO2 + H2O 

 

Reakce oxidu dusnatého s kyslíkem: 

 

Reakce:       2 NO + O2 → 2 NO2 

 

 

 

Zkumavka po přilití vody změnila barvu. 

 

 

7. Příprava oxidu manganistého 

i. Látky, které jsem použil: etanol (líh) (C2H5OH), manganistan draselný 

(KMnO4), koncentrovaná kyselina sírová (H2SO4) 

Zkumavka s kyselinou dusičnou po 
vhození mědi (začíná se tvořit jedovatý 
oxid dusičitý). 
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ii. Připravil jsem si zkumavku, do které jsem nejdříve nalil pár mililitrů kyseliny 

sírové. Poté jsem zkumavku mírně naklonil a opatrně jsem přilil etanol, aby 

se kapaliny nesmíchaly. Nabral jsem na lžičku trochu manganistanu 

draselného a nasypal ho do zkumavky. Po chvíli se ve zkumavce začali 

objevovat malé výbuchy, za což může manganistan draselný s kyselinou 

sírovou, neboť při jejich kontaktu se začal vytvářet oxid manganistý, který 

tyto malé výbuchy způsobil.  

Reakce manganistanu draselného s kyselinou sírovou: 

 

Reakce:       2 KMnO4 + H2SO4 → K2SO4 + Mn2O7 + H2O 

 

Reakce hoření lihu (etanolu): 

 

Reakce:       C2H5OH + O2 → CO2 + H2O 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

8. Závěr-vlastnosti vybraných oxidů  

Díky provedeným pokusům jsem si ověřil, že oxidy vznikají mnoha způsoby, 

ať už hořením, reakcí mezi dvěma látkami a mnoha dalšími způsoby. Také jsem 

Líh (nahoře) a kyselina sírová (vespod) se nemísí. Krystalky manganistanu draselného s 
kyselinou sírovou vytváří vysoce reaktivní 
plyn oxid manganistý. 
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zjistil, že se vyskytují ve všech skupenstvích a v přírodě se některé z nich objevují 

i jako minerály.  

 

Oxid uhličitý (CO2): Je to bezbarvý plyn bez chuti a zápachu, který nepodporuje 

hoření a je těžší než vzduch. Říká se, že se podílí na vzniku tzv. skleníkového 

efektu neboli oteplování země.  

 

Oxid hlinitý (Al2O3): Je to krystalická látka, obvykle bílé barvy, jež se v přírodě 

vyskytuje jako velmi tvrdý nerost korund. 

 

Oxid železitý (Fe2O3): Hnědočervená krystalická látka v přírodě se vyskytující 

jako minerál hematit. 

 

Oxid vápenatý (CaO): Je to bílá, žíravá, krystalická látka, která se vyrábí 

tepelným rozkladem vápence a při sloučení s vodou vytváří hydroxid vápenatý 

neboli hašené vápno. 

 

Oxid hořečnatý (MgO): Bílá krystalická látka, která se při přítomnosti vlhkosti 

mění na hydroxid hořečnatý a v přírodě se vyskytující jako minerál periklas. 

 

Oxid dusnatý (NO): Je to bezbarvý plyn pro člověka jedovatý a za přítomnosti 

vlhkosti leptající. I když je pro člověka v jeho organismu poměrně významný. 

 

Oxid dusičitý (NO2): Je to červenohnědý, agresivní, prudce jedovatý plyn, v 

kapalném stavu je to žlutohnědá látka, o níž jsem se na internetu dozvěděl, že 

tuhne na bezbarvé krystaly. 

 

Oxid manganistý (Mn2O7): Je to nestálá vysoce reaktivní kapalina, jež dokáže 

pouhým dotykem zapálit hladinu etanolu. 
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http://cs.wikipedia.org/wiki/Oxid_ho%C5%99e%C4%8Dnat%C3%BD 


