
Pracovní návod 1/2 Septima 

  

 

Gymnázium Polička                                                                                                                                                                          
                                                                                                                     

Septima - Laboratorní práce č. 1                                                                           http://www.chesapeake.cz/chemie 

 

Laboratorní práce č. 1 - Reakce sacharidů 

 

Úvod: Sacharidy jsou přírodní látky, které obsahují charakteristickou aldehydickou (aldosy) 

resp. ketonickou (ketosy) skupinu. Karbonylová skupina resp. poloacetalová 

hydroxylová skupina v cyklické formě se u daného typu sacharidu může oxidovat  

a redukovat Fehlingovo nebo Tollensovo činidlo.  

 Oligosacharidy nebo polysacharidy se skládají z několika monosacharidových 

jednotek. Hydrolýzou těchto složitých sacharidů, získáme původní monosacharidové 

složky. 

 

Úkol č. 1: Rozlišení monosacharidů a disacharidů od polysacharidů nitrochromovou reakcí. 

 

Pomůcky: zkumavky, stojan na zkumavky, odměrná zkumavka, kapátko nebo pipeta, 

tyčinka 

 

Chemikálie: kyselina dusičná HNO3 (w = 45%), chroman draselný K2CrO4 (w = 5%), 

roztoky D-glukosy C6H12O6, sacharosy C12H11O22 a škrobu (C6H10O5)n  

(w = 1%) 

 

Pracovní postup: Připravte tři zkumavky se 2 ml vzorků sacharidů: roztokem D-glukosy, 

roztokem sacharosy a škrobovým mazem. Ke každému vzorku přidejte 

opatrně 3 ml kyseliny dusičné a 5 kapek roztoku chromanu 

draselného. Po promíchání pozorujte a zapište pozorované změny. 

 

Výsledky: Zpracujte pracovní list.  

 

 

Úkol č. 2: Důkaz redukujícího sacharidu Fehlingovým činidlem. 

 

Pomůcky:  zkumavky, stojan na zkumavky, odměrná zkumavka, kapátko nebo pipeta, 

tyčinka, kahan, aparatura na vodní lázeň 

 

Chemikálie: Fehlingovo činidlo (Fehling I, Fehling II), roztoky D-glukosy C6H12O6,  

D-fruktosy C6H12O6, sacharosy C12H11O22, laktosy C12H11O22 a škrobu (C6H10O5)n 

(w = 1%) 

 

Pracovní postup: Do čtyř označených zkumavek nalijte po 2 cm3 roztoku D-glukosy,  

D-fruktosy, sacharosy, laktosy a škrobu. Do každého roztoku přidejte  

2 cm3 Fehlingova činidla (směs Fehling I + Fehling II 1:1). Zkumavky 
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zahřívejte asi 3 minuty na vroucí vodní lázni a pozorujte, který sacharid 

poskytuje Cu2O.  

 

Výsledky: Zpracujte pracovní list.  

 

 

Úkol č. 3: Důkaz škrobu a hydrolýza sacharosy. 

 

Pomůcky: zkumavky, stojan na zkumavky, odměrná zkumavka, kapátko nebo pipeta, 

tyčinka, kahan, aparatura na vodní lázeň 

 

Chemikálie: roztoky sacharosy C12H11O22 (w = 1%), škrobu (C6H10O5)n (w = 1%), kyselina 

chlorovodíková HCl (w = 37%), Lugolův roztok (w = 1%), Fehlingovo činidlo 

(Fehling I, Fehling II), pevný uhličitan sodný (soda) Na2CO3 

 

Pracovní postup:  Do zkumavky odměřte asi 2 cm3 škrobového mazu a přidejte asi 1 cm3 

 Lugolova roztoku. Charakteristická změna zbarvení je důkazem škrobu. 

  Do dvou zkumavek dáme roztok sacharosy. Do jedné z nich přidáme 

stejný objem Fehlingova roztoku. Pozorujeme, zda reakce probíhá. Do 

druhé zkumavky dáme pár kapek kyseliny chlorovodíkové, zahřejeme  

a necháme 10 – 15 minut stát. Kyselinu chlorovodíkovou 

neutralizujeme roztokem sody (kontrolujeme pH papírkem). Potom 

přidáme stejný objem Fehlingova roztoku a zahřejeme. Vlivem kyseliny 

chlorovodíkové proběhla v roztoku sacharosy hydrolýza. Pozorujeme 

odlišnou reakci s Fehlingovým činidlem. 

 

Výsledky: Zpracujte pracovní list.  

 


