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1. Spoj čarou metodu a její princip. 

filtrace metoda oddělování složek směsí 

založená na různé rychlosti pohybu 

částic 

 

sublimace metoda oddělování složek směsí 

založená na rozdílné hustotě složek 

směsi 

 

destilace metoda oddělování pevné složky od 

kapalné složky 

 

oddělování v dělící nálevce metoda oddělování složek směsí 

využívající schopnosti látek měnit se 

z pevné na plynnou 

 

chromatografie metoda oddělování složek směsí, která 

je založena na schopnosti látky tvořit 

krystaly 

 

usazování metoda oddělování dvou kapalin, které 

se nemísí 

 

krystalizace metoda oddělování složek směsí 

založená na rozdílné teplotě varu 

složek směsi 

 

2. Pojmenuj pomůcky pro sestavení filtrační aparatury. 

1. 

      2. 

      3. 

      4. 

      5.   

      6.  

      7.       

  



3. Doplň metodu oddělování následujících složek směsí. 

kovové piliny od naftalenu 
 

 
líh od vody 

 

modrou skalici z vody 
 

 
olivový olej od vody 

 

olej ze slunečnicových 

semínek 
 

drcenou křídu od roztoku 

modré skalice 

 

písek od vody 
 

 
sůl z vody 

 

 

4. Pro které metody oddělování složek směsí by si použil následující chemické 

pomůcky? 

 

 

 

 

 

 

 

5. Uveď 2 příklady praktického použití extrakce a filtrace při přípravě 

pokrmů. 

 

extrakce 

 

 

filtrace 

 

 

 

6. Kterou metodu oddělování složek směsí lze použít k učení jednoduchých a 

složených barev ve fixech? 
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založená na rozdílné teplotě varu 
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2. Pojmenuj pomůcky pro sestavení filtrační aparatury. 

1. kádinka 

      2. varný kruh 

      3. nálevka 

      4. filtrát 

      5. stojan   

      6. skleněná tyčinka 

      7. filtrační papír     



3. Doplň metodu oddělování následujících složek směsí. 

kovové piliny od naftalenu sublimace líh od vody destilace 

modrou skalici z vody krystalizace olivový olej od vody 
oddělování 

v děl. nálevce 

olej ze slunečnicových 

semínek 
extrakce 

drcenou křídu od 

roztoku modré skalice 

filtrace 

usazování 

písek od vody 
filtrace 

usazování 
sůl z vody 

krystalizace 

 

4. Pro které metody oddělování složek směsí by si použil následující chemické 

pomůcky? 

 

 

 

 

 

 

 

5. Uveď 2 příklady praktického použití extrakce a filtrace při přípravě 

pokrmů. 

extrakce 

příprava kávy 

dochucování pokrmů kořením 

filtrace 

cezení uvařených těstovin 

cezení čaje připravovaného ze sypaného čaje 

 

6. Kterou metodu oddělování složek směsí lze použít k učení jednoduchých a 

složených barev ve fixech?       

            

oddělování v dělící nálevce 

destilace 

chromatografie 
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