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Úloha 1 Yamadův univerzální indikátor  30 bodů 
 
Úkoly: 
1. Doplněná Tabulka 1: 

 
pH Barva Yamadova univerzálního indikátoru 
3 červená 
4 červená 
5 oranžová 
6 žlutozelená 
7 zelená 
8 modrozelená 
9 modrá 

10 fialová 
11 fialová 

Každé políčko 1 bod, celkem 9 bodů 
 

2. Yamadův univerzální indikátor je použitelný v rozmezí pH 4 až 10. 
 2 body 

3. Doplněná Tabulka 2: 
 

Vzorek 
Barva roztoku po 
přidání indikátoru pH Roztok je Neznámý vzorek 

A červená ≤ 4 kyselý kyselina citronová 
B modrozelená 8 zásaditý mořská voda 
C zelená 7 neutrální roztok glukózy 

Každé políčko 1 bod, celkem 12 bodů 
Doplňující úkoly: 
 
4. Ke zjištění objemu sloupce roztoku ve zkumavce lze s dostupnými pomůckami přistoupit dvěma 

způsoby: 

a) Na zkumavce se ode dna odměří 3 cm a vzdálenost se označí lihovým fixem. Pak se 
z odměrného válce odlije do zkumavky tolik vody, aby hladina vystoupala ke značce. Odlitý 
objem je zjišťovaným objemem sloupce roztoku ve zkumavce. 

b) Pravítkem se změří vnitřní průměr zkumavky a objem sloupce roztoku se spočítá ze vztahu pro 
objem válce (zaoblení spodní části zkumavky se zanedbá).   
 
Objem sloupce roztoku ve zkumavce bude záležet na velikosti použitých zkumavek (příklad: 
pro zkumavku s vnitřním průměrem 13 mm byl objem určený způsobem popsaným v bodě a) 
3,8 ml, v bodě b) 4,0 ml).  

Bodována budiž smysluplnost postupu určení objemu, rozumnost výsledku (řádově jednotky 
mililitrů) a správné zaokrouhlení výsledku (dle zadání na desetiny mililitru)  3 body. 
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5. Doplněná Tabulka 3: 
 

Hmotnost NaCl ve 
zkumavce 

Molární hmotnost NaCl 
Látkové množství NaCl 

ve zkumavce 
m(NaCl) / g M(NaCl) / g/mol n / mmol 

0,132 58,5 2,26·10−3 
 

Výpočty: 

M(NaCl) = A(Na) + A(Cl) = (23,0 + 35,5) g/mol = 58,5 g/mol 1 bod 

m(NaCl) = 3,8 cm3 · 1,025 g/cm3 · 35 g : 1035 g = 0,132 g 2 body 

n(NaCl) = m(NaCl) : M(NaCl) = 0,132 : 58,5 = 2,26·103 mol 1 bod 
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POKYNY K PŘÍPRAVĚ PRAKTICKÉ ČÁSTI 
 
Roztoky Yamadova indikátoru a NaOH jsou studentům poskytnuty v kapacích lahvičkách Bralenka 
(50 ml „s nezašpuntovanou kapací vložkou“ pro indikátor, 25 ml pro NaOH). Dají se koupit nebo 
objednat v lékárně: 

 
 

1. Příprava Yamadova univerzálního indikátoru 
Yamadův indikátor1 bude okresním a krajským komisím zaslán v práškové podobě, tedy už 
namíchaná směs čtyř indikátorů ve správném poměru. Tato směs se rozpustí v předepsaném 
množství ethanolu (100 ml ethanolu na 180 mg směsi). Každý student obdrží 20 ml tohoto 
ethanolového roztoku v kapací lahvičce bez kapací vložky (neutralizaci a ředění vodou studenti 
dělají sami). 

 
Doporučujeme předem vyzkoušet Yamadův univerzální indikátor (včetně přídavku roztoku NaOH 
do zeleného zbarvení a dolití destilované vody) a ověřit, že jeho barevné formy v roztocích 
o pH = 3 až 11 odpovídají Tabulce 1 v řešení. 
 
Bralenku s indikátorem zneutralizovaným do správného odstínu mají soutěžící k dispozici jako 
ukázku. 

 
2. Příprava roztoků o pH = 3 až 11 

 
Žáci budou v rámci úlohy používat roztoky o pH = 3, 4, 5, … 11. K jejich přípravě je doporučeno 
užít Brittonův-Robinsonův pufr, který je roztokem kyseliny borité (H3BO3, c = 0,04 mol dm−3), 
kyseliny fosforečné (H3PO4, c = 0,04 mol dm−3) a kyseliny octové (CH3COOH, c = 0,04 mol dm−3). 
Na požadované pH se tento roztok upraví přídavkem roztoku NaOH o koncentraci 0,2 mol dm−3. 
V Tabulce 4 jsou uvedena množství roztoku NaOH, které je třeba přidat ke 100 ml roztoku kyselin 
pro dosažení požadovaného pH. 

 

pH 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

VNaOH / ml 18,3 24,2 34,8 41,9 52,5 60,3 68,1 78,0 83,4 

Tabulka 4 
 

                                                 
1 Yamadův indikátor je směs čtyř acidobazických indikátorů: thymolová modř 5 mg, methylčerveň 12 mg, bromthymolová 
modř 60 mg, fenolftalein 100 mg. Tato směs se rozpustí ve 100 ml ethanolu, zneutralizuje roztokem NaOH do tmavě zelené 
barvy a naředí 100 ml destilované vody. 
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Na jedno stanoviště bude potřeba přibližně 10 ml každého z roztoků o pH = 3 až 11 (výška sloupce 
roztoku ve zkumavce 3 cm odpovídá přibližně 5 ml, každý roztok bude v úloze použit jednou; 
stejné množství je počítáno i na vypláchnutí zkumavky). 
 
Výjimkou jsou roztoky o pH = 3, 7 a 8, kterých bude potřeba na každé stanoviště dalších 5 ml. 
Budou sloužit jako modelové roztoky kyseliny citronové (pH = 3), glukózy (pH = 7) a mořské vody 
(pH = 8). Tyto roztoky dostanou žáci nalité ve zkumavkách označených písmeny A, B a C 
(v různém pořadí). 
 
Konkrétní příklad postupu přípravy roztoků: 
Do litrové odměrné baňky bylo nasypáno 2,48 g H3BO3, odpipetováno 2,7 ml 85% roztoku H3PO4, 
2,3 ml 99% roztoku CH3COOH a doplněno destilovanou vodou po rysku. Do druhé litrové 
odměrné baňky bylo nasypáno 8,00 g NaOH a doplněno destilovanou vodou po rysku. Následně 
bylo do kádinky (250 ml) odměřeno pomocí odměrného válce 100 ml roztoku kyselin a z 50ml 
byrety přidáno podle Tabulky 4 tolik roztoku NaOH (c = 0,2 mol dm−3), aby výsledný roztok měl 
požadované pH. Pro pH = 7 a vyšší nutno přidávat roztok NaOH nadvakrát. Z kádinky byl roztok 
přelit do zásobní láhve, kádinka vypláchnuta malým množstvím zásobního roztoku kyselin a dále 
bylo možné pokračovat přípravou dalšího roztoku o jiném pH.  
 


