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Úloha 1 Yamadův univerzální indikátor  30 bodů 
 
Úvod 
Univerzální acidobazické indikátory jsou směsi několika vhodně zvolených acidobazických indikátorů. 
Jednu takovou směs, obsahující indikátory methylčerveň, fenolftalein, thymolovou modř a 
bromthymolovou modř, si nechal v roce 1933 patentovat SHINOBU YAMADA.  
 
Úkol 
Tvým úkolem je zjistit, jaké barvy má tento univerzální indikátor v roztocích o různém pH, a rozlišit tři 
neznámé vzorky podle zjištěných hodnot pH. 
 
Pomůcky 
 10 prázdných zkumavek ve stojanu 
 9 zásobních láhví s roztoky o pH = 3 až 11 
 kádinka 50 ml 
 odměrný válec 10 ml 
 1 větší kádinka popsaná „ODPAD“  
 střička s destilovanou vodou 
 1 kapátko (Pasteurova pipeta) 
 lihový fix 
 bílý papír 
 pravítko 
 
Chemikálie 
 20 ml ethanolového roztoku Yamadova univerzálního indikátoru (v kapací lahvičce) 
 0,01 mol/dm3 roztok NaOH (v kapací lahvičce) 
 destilovaná voda 
 roztoky o pH = 3 až 11  
 3 neznámé roztoky ve zkumavkách označených A, B a C 
 
Postup (před provedením pokusu důkladně prostuduj zadání i pracovní list) 

1. Příprava Yamadova univerzálního indikátoru 

a) Do nádobky s ethanolovým roztokem Yamadova univerzálního indikátoru přidej 
z kapací lahvičky tolik kapek roztoku NaOH (0,01 mol/dm3), aby výsledná směs měla 
temně zelenou barvu. Roztok promíchej po každé přidané kapce. Při přidávání roztoku 
NaOH směs hodně ztmavne a stane se neprůhlednou – její barvu poznáš nejlépe tak, že 
jí trochu nabereš do kapátka. Pro porovnání máte k dispozici lahvičku se správným 
odstínem indikátoru. 

b) Do vzniklé směsi přidej pomocí odměrného válce 20 ml destilované vody. 

c) Do nádobky zacvakni „kapací zátku“, lahvičku zašroubuj a obsah promíchej. 
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2. Určení barvy Yamadova univerzálního indikátoru v roztocích o různém pH 

a) Devět prázdných zkumavek ve stojanu popiš lihovým fixem čísly od 3 do 11 (ta 
odpovídají pH roztoků, které jsou v zásobních láhvích). 

b) Do 50ml kádinky odlij malé množství roztoku o pH = 3 a krouživými pohyby kádinku 
tímto roztokem vypláchni. Obsah kádinky následně vylij do kádinky na odpad a znovu 
do ní nalij malé množství téhož roztoku. 

c) Z příslušné zásobní lahve nalij malé množství roztoku do zkumavky označené číslem 3 
a krouživými pohyby zkumavku tímto roztokem vypláchni. Obsah následně vylij do 
kádinky na odpad. Znovu do ní nalij asi 3 cm téhož roztoku. Není důležitý přesný 
objem, důležité je, aby byla hladina ve všech zkumavkách ve stejné výšce. 

d) Stejným postupem nalij příslušné roztoky do zkumavek označených čísly 4 až 11. 
Hladina roztoků ve všech zkumavkách má být ve stejné výšce. 

e) Do každé zkumavky označené 3 až 11 přidej z kapací lahvičky 10 kapek Yamadova 
univerzálního indikátoru. Obsah zkumavek krouživým pohybem promíchej. 

f) Do tabulky v pracovním listu zapiš barvu, jakou má indikátor v roztocích o různém pH.  

g) Urči rozsah použitelnosti Yamadova univerzálního indikátoru (tj. hodnoty pH, mezi 
kterými mají každé sousední roztoky odlišnou barvu). 

3. Rozlišení vzorků A, B a C 

a) Do zkumavek označených písmeny A, B a C přikápni 10 kapek Yamadova 
univerzálního indikátoru. 

b) Porovnej zabarvení roztoků s barvou obsahu zkumavek s čísly 3 až 11. Na základě 
svého zjištění napiš do pracovního listu, jaké pH mají roztoky ve zkumavkách A, B a C  

c) Přiřaď složení neznámých vzorků, pokud víš, že se jedná o roztok glukózy, mořskou 
vodu, roztok kyseliny citronové. 

4. Zodpověz otázky uvedené v pracovním listu. 
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PRACOVNÍ LIST 
 
 
soutěžní číslo: 
 

 
Úloha 1 Yamadův univerzální indikátor  30 bodů 
 
Úkoly: 
1. Doplň do Tabulky 1 barvu Yamadova univerzálního indikátoru v roztocích o pH = 3 až 11. 

 
 

pH Barva Yamadova univerzálního indikátoru 

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

Tabulka 1 
 
 
2. V jakém rozmezí pH je možno použít Yamadův univerzální indikátor (tj. v jakém rozmezí pH je 

zabarvení roztoku s indikátorem vždy barevně odlišné od zabarvení roztoku s jiným pH)? 
 

Yamadův univerzální indikátor je použitelný v rozmezí pH  ..............  až  .............. . 
 

3. Do Tabulky 2 doplň: 

 Barvu roztoku po přidání indikátoru 

 Zjištěné pH roztoku 

 Zda je roztok: kyselý – zásaditý – neutrální 

 Přiřaď neznámý vzorek: roztok glukózy, mořská voda, roztok kyseliny citronové 

body celkem: 
 



Zadání praktické části okresního kola ChO kat. D 2016/2017 
 

5 
 

 
 

Vzorek 
Barva roztoku po 
přidání indikátoru pH Roztok je Neznámý vzorek 

A     

B     

C     

Tabulka 2 
 
 
Doplňující úkoly: 
 
4. V zadání úlohy bylo napsáno, že máš do zkumavky nalít tolik roztoku, aby výška jeho sloupce byla 

3 cm. Jaký je pak objem roztoku ve zkumavce? K jeho zjištění máš k dispozici pomůcky před 
sebou. Stručně postup popiš (včetně případného výpočtu), zjištěný objem zaokrouhli na desetiny 
mililitru. 

 
 .........................................................................................................................................................  
 
 .........................................................................................................................................................  
 
 .........................................................................................................................................................  
 
 .........................................................................................................................................................  
 
 .........................................................................................................................................................  
 
 .........................................................................................................................................................  
 
 
Objem sloupce roztoku o výšce 3 cm ve zkumavce je  ..................  ml 
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5. Jedním z roztoků ve zkumavkách označených A, B a C byla mořská voda. Předpokládejme, že se 
jedná o čistý roztok NaCl s obsahem soli 35 g na 1 kg vody, který má hustotu 1025 kg/m3. 
Vypočítejte hmotnost (v g) a látkové množství NaCl (v mol) v roztoku ve zkumavce, pokud je 
výška sloupce 3 cm. Výsledky zapiš do Tabulky 3 (místo pro výpočty je pod tabulkou). 
 
A(Na) = 23,0 g/mol; A(Cl) = 35,5 g/mol  

 
 

Hmotnost NaCl ve 
zkumavce 

Molární hmotnost NaCl 
Látkové množství NaCl 

ve zkumavce 

m(NaCl) / g M(NaCl) / g/mol n / mol 

   

Tabulka 3 
 
Místo pro výpočty:  
     

 


