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Floroglucinol 

Úloha 1  Je přítomen lignin? 19 bodů 

Při zpracování dřeva pro výrobu papíru či buničiny je potřeba od-
stranit z dřevní hmoty lignin (zpevňuje měkká a ohebná vlákna 
celulózy a zajišťuje tuhost dřeva). Jeho přítomnost dokazujeme tzv. 
Wiesnerovým testem.  

Na vzorek papíru je nejprve nanesen floroglucinol a následně kon-
centrovaný roztok látky X. Pokud je ve vzorku lignin, vzniká čer-
vené zabarvení. 
  
1. Napiš sumární vzorec floroglucinolu: 

 
2. Vypočítej molární hmotnost floroglucinolu.  

M(H) = 1 g/mol, M(C) = 12 g/mol, M(O) = 16 g/mol 
 
 
 
 
 
 
 

M(floroglucinol) = ………… g/mol 
 

3. Napiš vzorec a název látky X, pokud víš, že její vodný roztok o pH = 2 je součástí žaludečních 
šťáv. 

 Vzorec X: 
 
 Název X: 

Chceme-li zjistit, zda dřevovina pro výrobu papíru pochází z měkkého či tvrdého dřeva, použijeme 
Mäuleovu zkoušku. Na vzorek nejprve působíme zředěným roztokem látky Y se silnými oxidačními 
účinky. Následně promyjeme vodou a koncentrovaným roztokem látky X. Nakonec na dřevovinu 
působíme koncentrovaným roztokem látky Z. V případě tvrdého dřeva vzniká červené zabarvení, 
měkké dřevo se barví hnědě. 

4. Napiš název a vzorec látky Y, pokud víš, že její vodný roztok má fialovou barvu. 
 
 Vzorec Y: 
 
 Název Y: 
 
5. Tepelným rozkladem látky Y vzniká manganan draselný, oxid manganičitý a kyslík. Zapiš tuto 

reakci vyčíslenou chemickou rovnicí: 
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6. Látka Z je bezbarvý plyn s charakteristickým štiplavým zápachem. Dobře se rozpouští ve vodě 
za vzniku zásaditého roztoku. Napiš vzorec a název látky Z. 
 

 Vzorec Z:  
 
 Název Z: 

 
7. Plyn Z se vyrábí tzv. Haberovým-Boschovým procesem. Jedná se o slučování vodíku a dusíku 

za vysoké teploty a tlaku. Zapiš tento proces vyčíslenou chemickou rovnicí: 
 

 Rovnice:  

 

 

Úloha 2  Sacharidy 6 bodů 

 
 

1. Rozhodni o pravdivosti následujících tvrzení: 
 

Tvrzení Ano / Ne 

a) Chemická látka sumárního vzorce C6H12O6 může být glukóza.   

b) Fotosyntéza je reakce, při které je využívána energie uložená v cukrech.  

c) Hlavní složkou papíru je polysacharid celulóza.  

d) Škrob je polysacharid, obsažený ve velkém množství např. v bramborách.  

e) Fruktózu označujeme také jako cukr hroznový.  

f) Jednou z typických vlastností polymerů je jejich vysoká molární hmotnost.  
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Chromová zeleň je součástí uměleckých olejových barev 

Úloha 3  Pigmenty 16 bodů 

 
Pigmenty využívané v psacích prostředcích a bar-
vách jsou velmi často založeny na jednoduchých 
chemických sloučeninách kovů. Do prázdných 
políček tabulky doplňte chybějící názvy, vzorce a 
barvy pigmentu. 
 

Triviální název Systematický název Chemický vzorec Barva 

 síran barnatý  bílá 

hematit  Fe2O3  

chromová zeleň oxid chromitý   

  PbCrO4 žlutá 

 oxid olovnato-olovičitý  oranžová 

 oxid titaničitý  bílá 

blankytná modř cíničitan kobaltnatý   

 oxid zinečnatý  bílá 

 

Úloha 4  Chlornan sodný 12 bodů 

Chlornan sodný je hlavní složkou jednoho z komerčních čistících přípravků s výraz-
nými bělícími účinky. Po naředění je možné ho používat na odstranění skvrn z bílého 
oblečení. Nevýhodou je, že oslabuje pevnost samotné tkaniny a zvyšuje tak možnost 
roztržení. 

1. Chlornan sodný se vyrábí zaváděním chloru do roztoku hydroxidu sodného. Dal-
šími produkty reakce jsou chlorid sodný a voda. Zapiš vyčíslenou chemickou rov-
nicí: 

 

 

2. Jak se jmenuje výše uvedený desinfekční a bělicí přípravek? 
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3. Vypočítej, kolik peciček hydroxidu sodného je potřeba k přípravě 1 litru 5% roztoku chlornanu 
sodného podle rovnice v otázce 1 (jedná se o hmotnostní procenta). Předpokládej, že jedna pe-
cička váží 200 mg, hustota 5% roztoku chlornanu je 1,07 g/cm3. (Hodnotí se i mezivýsledky vý-
počtu) 

M(chlornan sodný) = 74,4 g/mol M(hydroxid sodný) = 40,0 g/mol 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Ve skutečnosti se při výrobě chlor zavádí do nadbytku hydroxidu sodného. Je roztok čisticího 
prostředku kyselý nebo zásaditý? 

Úloha 5  Kyselina z pyritu 17 bodů 

Disulfid železnatý (nazývaný též pyrit či kyz železný) je nejrozšířeněj-
ším sulfidem v zemské kůře. Používá se při výrobě železa a dříve i 
k výrobě kyseliny sírové. 

Základem zpracování pyritu je jeho pražení na vzduchu. 

1. Doplň rovnici, ke všem prvkům doplň oxidační čísla a dovyčísli 
rovnici pražení pyritu: 

 

 
 

2. Spaliny po pražení nelze vypouštět do ovzduší, protože druhý produkt reakce reaguje s vodou a 
přispívá ke vzniku kyselých dešťů. Zapište chemickou rovnicí a pojmenujte vznikající produkt: 
 
Rovnice: 
 
Název produktu: 
 

3. Před vypuštěním se musí spaliny odsířit. Používá se buď vápenné mléko (hydroxid vápenatý), 
nebo suspenze vápence (uhličitanu vápenatého). V prvním případě vzniká sůl a voda, ve druhém 
případě stejná sůl a oxid. Zapište oba děje chemickými rovnicemi: 
 
Rovnice: 
 
Rovnice: 

... -I ... ... ...
2 2 2 3... Fe S  + 11O   ... Fe O  + ... ......

 
Krychlička pyritu z naleziště 

Navajún ve Španělsku 


