
Názov predmetu:  Laboratórna technika 
Predmet je určený študentom:  učiteľské  kombinácie s chémiou 
                                    v ročníku:   1., šk. r. 2019/2020 
                                    v semestri:  zimnom 
                    týždenne v rozsahu:  4 h  

Hodnotenie 

Počas semestra sa budú hodnotiť krátke previerky pred cvičením (10 × 2 b), 
protokoly (10 × 2 b) a záverečná písomná previerka, ktorej súčasťou budú zá-
kladné výpočty v laboratóriu (40 b). Podľa počtu získaných bodov sa výsledné 
hodnotenie predmetu udeľuje takto: 

< 50 %         ⇒ Fx                   50 – 59 %   ⇒ E 

60 – 69 % ⇒ D                70 – 79 %   ⇒ C 

80 – 89 % ⇒ B                 90 – 100 % ⇒             A 

Minimálnou podmienkou priebežného hodnotenia, t.j. vznik nároku na opravné 
termíny je získanie aspoň 40 % bodov. 

   

Študijná literatúra:  

• Slosiariková H., Fajnor V.: Cvičenia z laboratórnej techniky a anorganickej 
chémie. 2. vyd. Bratislava : UK, 1988. Skriptá. (S–F) 

• Fajnor V., Luptáková V. a Tatiersky J.: Cvičenia z anorganickej chémie pre 
biológov. 2. vyd. Bratislava: UK, 2003. Skriptá. (F–L–T) 

• Gažo J. a i.: Anorganická chémia: laboratórne cvičenia a výpočty. Bratislava : 
Alfa, 1977 (G) 

• Žúrková Ľ. a i.: Všeobecná chémia. 1. vyd. Bratislava: SPN, 1985 (Ž) 

 
Prílohy s príslušnými návodmi sú dostupné na internetovej stránke katedry. 

 

 
 

 

Program cvičení 
1. týždeň: Organizácia cvičenia. Bezpečnostné predpisy. Materiály 

v chemickom laboratóriu (S–F 1.1, 1.2). 

2. týždeň: Pyknometrické stanovenie hustoty roztoku NaCl (príloha) 
a hustoty kovu (S–F, úl. č. 12). Meranie hmotnosti, objemu a husto-
ty (príslušné časti z S–F 1.3 a G 1.2.2).  

3. týždeň: Vplyv teploty na rozpustnosť látok (príloha). Rozpúšťanie, nasý-
tený roztok, rozpustnosť a krivka rozpustnosti (S–F 1.6, G 2.4.2) 

4. týždeň: Čistenie síranu meďnatého (F–L–T 2.1). Kryštalizácia a chladenie 
(F–L–T 1.6.3, 1.4.7) 

5. týždeň: Stanovenie železa (príloha). Zrážanie, dekantácia, filtrácia, sušenie 
(F–L–T 1.4.8, 1.4.9, 1.6.1, 1.6.2) 

6. týždeň: Stanovenie molárnej hmotnosti kovu (príloha). Práca s plynmi, 
príprava a čistenie plynov (S–F 1.5). 

7. týždeň:  Určenie bodu ekvivalencie acidobázických reakcií (príloha). Prí-
prava roztokov, acidobázické indikátory, pipetovanie (F–L–T 1.4.2). 
Výpočet látkovej koncentrácie roztokov (F–L–T príklad 82, 88, 
96...) 

8. týždeň: Práca s ionomeničmi (príloha). Ionomeniče (S–F 1.9) 

9. týždeň: Extrakcia acetanilidu (F–L–T 2.2). Destilácia, extrakcia (F–L–T 
1.6.5, 1.6.6). 

10. týždeň: Delenie zmesi látok so známym zložením (vlastný návod). Subli-
mácia, rozpúšťadlá (S–F 1.4.4, Ž 4.5.5).  

11. týždeň: Stanovenie teploty topenia v bodotávku (príloha) a teploty varu 
pomocou kapiláry (príloha). Práca so sklom, meranie teploty, za-
hrievanie, chladenie, skupenské premeny (S–F 1.7.1 a G 1.2.2.8, Ž 
4.5.1).  

12. týždeň: PÍSOMNÁ PREVIERKA . Upratovanie laboratória. 


