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Projdou či neprojdou I: Filtrace a oddělování látek 
 

Shrnutí 

Na základě série pokusů žáci zjistí, jak dochází k oddělení látek ze směsi v závislosti na jejich velikosti, 

ověří vlastnosti sít (různé velikosti ok) a papírových filtrů (různé poréznosti) a uvědomí si vztah mezi 

velikostí pevné látky v kapalině a pórů ve filtrech. Použijí různé možnosti separace látek, přesetí, 

filtrování, odpařování, chromatografie, k řešení různých úkolů. Úloha Projdou či neprojdou I: Filtrace 

a oddělování látek sestává ze tří aktivit, jež na sebe navazují, ale dají se využít i jednotlivě, nezávisle 

na sobě. Názvy dílčích aktivit jsou: Filtrace látek a funkce filtru, Jak oddělit sůl ze směsi látek, Nehoda, 

sebevražda, či vražda? (řešení kriminálního případu). 

Cílová skupina 

Žáci 2. stupně ZŠ a nižšího cyklu osmiletého gymnázia 

Časová náročnost 

V závislosti na tom, zda budou veškeré pomůcky připraveny předem nebo jejich příprava bude 

součástí samostatné práce žáků, je doba trvání celé úlohy 30- 45 minut (1 vyučovací hodina). 

Jednotlivé aktivity mohou být využity rovněž samostatně. Doba trvání jednotlivých aktivit: Aktivita 1: 

Filtrace látek: 10 min 

Aktivita 2: Jak oddělit sůl ze směsi látek: 15 min 

Aktivita 3: Nehoda, sebevražda, či vražda?: 20 min. 

Prostorové požadavky 

Úloha může být provedena v biologické laboratoři, chemické laboratoři i v běžné učebně.  

Klíčové otázky 

 Proč některé látky projdou filtrem a jiné látky neprojdou? 

 Lze oddělit rozpuštěnou látku z roztoku filtrací? 

 Pokud dva filtry vypadají stejně, proč lze ovocný džus přes jeden filtr přefiltrovat a přes druhý 

filtr ne? 

 Proč granule (zrnka) kávy přes filtr neprojdou a voda projde? 

 Proč sůl rozpuštěnou ve vodě neoddělíme filtrací? 

 Jakým způsobem lze získat sůl z roztoku? 

 Jak lze zjistit přítomnost cizí látky v roztoku? 
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Získané dovednosti a znalosti 

 Uvědomit si rozdíl mezi roztokem a směsí látek. 

 Filtrace je metoda, kterou lze oddělit pevnou látku od kapaliny pomocí porézního materiálu 

(např. papírového filtru). 

 Sůl se získává ze solného roztoku odpařením vody (rozpouštědla). 

 Dovednost  používat laboratorní separační techniky: filtrace, chromatografie, odpařování 

rozpouštědla. 

Návaznost na RVP 

Učivo RVP ZV: 

Přírodopis: Biologie živočichů a Biologie člověka: fyziologie- filtrace krve (Bowmanův váček)  

Chemie: vlastnosti látek (rozpustnost), směsi a roztoky, oddělování složek směsí (usazování, 

filtrování) 

Učivo RVP GV 

Biologie: Fyziologie živočichů a biologie člověka- biomembrány, filtrace krve (Bowmanův váček 

Chemie: Obecná chemie- vlastnosti látek 

 

Materiál 

Aktivita 1: Filtrace látek a funkce filtru 
Papírové filtry (kulaté) nebo kávové filtry 
Čajové sáčky (sáčkový černý čaj) 
Káva (rozemletá i granulovaná) 
Pomerančový džus s dužninou 
Studený čaj 
Bláto (vodnaté) 
Solný roztok 
Nálevky 
Kádinky 
 

Aktivita 2: Jak oddělit sůl ze směsi látek? 
Směs: sůl + sůl + popel + jemný písek + hlína 
Voda 
Filtrační papír 
Sítko s malými otvory 
Hodinová skla či zkumavky 
Kleště či držák na zkumavky 
Kahany (lihové pro práci ve třídě, plynové v laboratoři) 
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Aktivita 3: Nehoda, sebevražda, či vražda? (řešení kriminálního případu). 
Sítko 
Filtrační papír 
Chromatografický papír (nastříhaný na proužky) 
Hodinové sklo či zkumavky 
Kleště či držák na zkumavky 
Kahan 
Voda 
Čaj (černý) 
Krystalový cukr 
Prášková sádra (na „kontaminaci“ krystalového cukru) 
Inkoust (na „kontaminaci“ černého čaje) 

 

Podrobné pokyny 

 
Aktivita 1: Filtrace látek a funkce filtrů 

Cíl: V úvodní aktivitě mají žáci pozorovat, popsat a vysvětlit, proč různé látky v kapalině se filtrují 

různým způsobem. 

Žáci dojdou na základě pozorování k tomu, že při filtraci procházejí porézním filtrem molekuly vody a 

látky ve vodě rozpuštěné. Žáci mohou zakreslit jednoduché schéma, které vystihne pozorovanou 

skutečnost, že filtrem procházejí molekuly vody, jejichž velikost je menší nebo odpovídá velikosti 

pórů papírového filtru. Částice o velikosti větší, než jsou póry, filtrem neprojdou. 

 

Úvodní otázka: Proč granule (zrnka) kávy přes filtr neprojdou a voda projde? 

 

Další otázky, kterými usměrňujeme pozorování žáků: . Proč některé látky projdou filtrem a jiné látky 

neprojdou? V čem je rozdíl mezi kávou a pomerančovým džusem s dužninou? Proč solný roztok 

prochází přes filtr a bláto ne? 

 

Při použití dvou papírových filtrů s rozdílnou porézností mohou žáci odpovědět na otázku proč lze 

ovocný džus přes jeden filtr přefiltrovat a přes druhý ne? 

Aktivita 2: Jak oddělit sůl ze směsi látek? 

Úloha k řešení: Sůl se vysypala na zem, je zametena spolu se zrnky písku, hlíny, popela. Jak lze získat 

sůl ze směsi těchto látek? 

Cíl: Žáci mohou uplatnit zkušenosti z aktivity č. 1 (v níž filtrovali různé roztoky a směsi) a využijí 

poznatky o rozpustnosti soli ve vodě. Zjistí, nebo vědí z předchozí úlohy, že solný roztok filtrem 

proteče. Mají navrhnout, jakým způsobem by se dala sůl z roztoku získat. Žáci by měli samostatně 

dospět k řešení, že sůl by se dala z roztoku oddělit odpařením rozpouštědla. Své řešení ověří 

praktickými pokusy. 
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Během této aktivity žáci hledají odpověď na otázky: Proč nelze sůl oddělit pomocí síta? 

Proč nelze sůl rozpuštěnou ve vodě oddělit pomocí filtru? 

Otázka: Jak by se dalo znalosti o získání soli roztoku vypařením vody využít v praxi? 

 

Pracovní list je doplněn obrázky, které znázorňují získávání soli z mořské vody  

na ostrově Bali jako dokumentaci praktického využití v praxi. Žáci diskutují o tom, proč se sůl 

nezískává přímým odpařováním vody, ale proč se nejdříve vrstva hlíny na solném poli prosolí 

mořskou vodou. 

Aktivita 3: Nehoda, sebevražda, či vražda? (řešení kriminálního případu). 

Cíl: Žáci s využitím různých separačních technik (filtrace, přesetí, odpařování, chromatografie) 

prozkoumají složení vzorků a odhalí spáchání trestného činu (viz uvedený příběh v pracovním listu)  

Žáci si představí, že pracují v kriminalistické laboratoři a mají vyšetřit následující vzorky: 

1. vzorek vody z plic utonulého podnikatele 

2. vzorek cukru 

3. vzorek čaje ze šálku, z něhož utonulý pil 

Na základě znalostí různých separačních technik se pokusí zjistit odpovědi  

na následující otázky: 

1. Utonula oběť v moři? 

2. Existuje nějaký důkaz, že cukr, kterým si osladil čaj, je kontaminován jinou látkou? 

3. Existuje nějaký důkaz, že čaj byl kontaminován jinou látkou? 

 

Součástí pracovního listu je záznamový arch, do kterého žáci zapisují použité laboratorní techniky 

(přesetí, rozpuštění, odpaření rozpouštědla, výsledek chromatografie). 

Odpovědi na tři základní otázky vyvolávají další otázky, které lze s žáky rozvést a diskutovat: 

O čem svědčí přítomnost/ nepřítomnost soli ve vzorku z plic? 

Je přítomnost soli ve vzorku důkazem, že šlo o nešťastnou náhodu? 

Pokud nalezneme kontaminaci v jednom ze vzorků (např. v čaji) znamená to, že není potřeba vyšetřit 

další vzorek (např. cukr)? 

Je negativní výsledek (důkaz nepřítomnosti látky ve vzorku) bez významu? 

Může jeden výsledek umožňovat více interpretací? Které další testy by bylo potřeba udělat, aby se 

dal zločin přesně vysvětlit?  
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Možné modifikace úlohy: 

Aktivita 1: Filtrace látek a funkce filtrů 

-použití různých papírových filtrů s různou porézností 

-použití jiných než laboratorních filtrů- např. kávové filtry, čajové sáčky  

- úlohu lze provést jako frontální pokus 

Aktivita 2: Jak oddělit sůl ze směsi látek? 

Dva možné metodické postupy: 

a) Žáci na základě předchozí aktivity navrhnou řešení a poté prakticky ověří jeho správnost 

b) V případě, že nepředchází aktivita1, žáci dostanou k dispozici všechny potřebné pomůcky a jejich 

úkolem bude prakticky vytěžit sůl ze směsi (měli by postupovat samostatně, případně s malou 

nápovědou učitele). Následně budou formulovat princip získání soli z vody, obecně rozpuštěné látky 

z rozpouštědla. 

Aktivita 3: Nehoda, sebevražda, či vražda? (Řešení kriminálního případu). 

Žáci mohou nejdříve na základě novinového článku a fotografií z místa činu vytvořit hypotézu o 

kriminální události a sami stanovit, které důkazy je třeba provést k podpoření (či vyvrácení) jejich 

hypotézy. 

Použitá literatura 
Úloha byla inspirována a sestavena na základě modifikovaných aktivit uvedených v materiálech 

projektu The ESTABLISH (European Science and Technology in Action: Buliding Links with Industry, 

Schools and Home) 

http//establish-fp7.eu 

Kolektiv, 2011: Polymers in medicine. Science in School 21: 28-35 

http//healthsciences.merlot.org 

www.wikipedia.cz 
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Pracovní list 

 

Aktivita 1 : Jak oddělit sůl ze směsi látek?  

 

Úloha k řešení: Sůl se vysypala na zem, je zametena spolu se zrnky písku, hlíny a popela. 

Jak lze získat sůl ze směsi těchto látek? 

 

Pomůcky: síta s různou velikostí ok, filtrační papír, voda, kádinka, nálevka, zkumavka, kahan 

 

Cíl: Navrhněte, jakým způsobem by se dala sůl z roztoku získat. Své řešení ověřte 

praktickým provedením. 

 

Odpovězte na otázky: 

 

Proč nelze sůl oddělit pomocí síta? 

……………………………………………………………………………………………………. 

 

Proč nelze sůl rozpuštěnou ve vodě oddělit pomocí filtru?  

……………………………………………………………………………………………………. 

 

Jak by se dalo znalosti o získání soli roztoku vypařením vody (rozpouštědla) využít v praxi? 

…………………………………………………………………………………………………… 
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Vysvětlete způsob získávání soli z mořské vody na ostrově Bali podle fotografií na druhé 

straně pracovního listu 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

Výroba soli v Amedu na ostrově Bali 

v Indonésii (foto: Závodská) 
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Aktivita 2: Řešení kriminálního případu: Náhoda, sebevražda či vražda? 

Pomůcky: sítko, filtrační papír, chromatografický papír, kádinky, kahan, voda, čaj (černý), 

krystalový cukr 

Cíl: S využitím různých separačních technik (filtrace, přesetí, odpařování, chromatografie) 

prozkoumejte složení vzorků a odhalte spáchání trestného činu v uvedeném příběhu. 

Článek v novinách: 

Mořský příboj vydal tělo utonulého turisty 

Bali Advertiser, September  21, 2012 

Tělo českého turisty Jana Mokrého vyplavilo moře v zálivu Padang Bay včera ve večerních 

hodinách. Přivolaní policisté určili čas smrti v době mezi 14. a 18. hodinou předešlého dne. 

Jeho truchlící žena uvedla, že ačkoliv jejich finanční situace byla uspokojivá, její muž byl 

v poslední době v depresi, protože rodinná firma se jen pomalu vzpamatovávala z nedávné 

krize. 

Úkol: Případ vypadal na první pohled jako tragické utonutí, policie přesto měla pochybnosti a 

tak prohledala místo u hotelového bazénu, kde podnikatele Mokrého viděli naposled. 

Na lehátku našli jeho ručník, šálek čaje a mističku s cukrem. 

 

 

 

Detailní záběry šálku čaje a kalíšku s 

krystalovým cukrem. (Foto: Závodská) 
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Představte si, že pracujete v kriminalistické laboratoři a máte vyšetřit odebrané vzorky: 

vzorek č. 1: voda z plic utonulého podnikatele 

vzorek č. 2: krystalový cukr 

vzorek č. 3: černý čaj ze šálku, z něhož utonulý pil 

Využijte znalosti různých separačních technik (filtrace, přesetí, rozpuštění látky, odpařování, 

chromatografie) a pokuste se vyřešit případ tím, že zjistíte odpovědi na následující otázky: 

1. Utonul Jan Mokrý v moři? 

2. Existuje nějaký důkaz, že cukr, kterým si osladil čaj, je kontaminován jinou látkou? 

3. Existuje nějaký důkaz, že čaj byl kontaminován jinou látkou? 

 

 

O provedených zkouškách veďte záznamy, v nichž bude uvedeno: číslo a typ vzorku, použitá 

laboratorní technika, výsledek zkoušky 

 

Tab.: Záznamy o provedených zkouškách 

 

vzorek 

 

laboratorní metoda výsledek 
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Na základě provedeného testování vzorků a zjištěných výsledků formulujte pravděpodobný 

průběh kriminálního činu. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Které další zkoušky by musely být provedeny v kriminalistické laboratoři, aby se potvrdil 

přesný průběh zločinu? 

 

……………………………………………………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………………………………………….. 

 

 


