
Rozwój poznawczy ucznia polega na samodzielnym kon-
struowaniu wiedzy pochodzącej z różnych źródeł we wła-
sny, subiektywny sposób: od konkretnego doświadczenia 
do porządkowania poznawanego świata.
Poczucie sprawstwa, doświadczenie, samodzielne do-
chodzenie ucznia do wiedzy powoduje trwały rozwój 
i otwartość na poznawanie świata i samego siebie.
Doświadczenia i eksperymenty doskonale wpisują się w te 
tezy. Poprzez wykonywanie doświadczeń uczniowie naj-
pełniej rozumieją zjawiska, problemy otaczającego świata, 
rozbudzają w sobie ciekawość poznawczą, motywację do 
zgłębiania wiedzy i problemu, w konsekwencji nabywają 
umiejętności wykorzystywania tej wiedzy w praktyce.

Warto zastanowić się i przemyśleć, które doświadczenia 
czy eksperymenty uczniowie mogą wykonać w domu, 
a które tylko i wyłącznie pod opieką nauczyciela w szkole. 
Dbając o bezpieczeństwo uczniów oraz przygotowując 
ich do przeprowadzenia eksperymentu lub doświadczenia 
nauczyciel powinien pracować metodą listy kontrolnej. 
Jest to spis czynności (lub lista przedmiotów), które na-
leży wykonać w trakcie przeprowadzania doświadczenia:

prZYKŁADY DOśwIADCZEń

1. Wykrywanie obecności skrobi w bulwach ziemniaków.
2. Wykrywanie obecności skrobi w liściach roślin.
3. Przygotowanie podłoży do hodowli bakterii.
4. Hodowle bakteryjne.
5. Przygotowanie preparatu mikroskopowego.
6. Barwienie preparatu metodą Grama.
7. Hodowla pleśniaka białego.
8. Wykrywanie cukrów w roślinach.
9. Wykrywanie witaminy C.
10. Denaturacja białek.
11. Wykrywanie tłuszczów.
12. Fermentacja drożdży.
13. Ciepło – zimno.
14. Jak powstaje smog?
15. Wskaźniki kwasowo-zasadowe.
16. Otrzymywanie tlenu.
17. Otrzymywanie tlenku węgla(IV) (dwutlenku węgla)

i badanie jego właściwości.
18. Badanie właściwości witaminy C.
19. Czy wiemy, co jemy?
20. W poszukiwaniu obecności nawozów sztucznych

(azotanów) w żywności.
21. Wykrywanie białek.
22. Jak ugotować pożywną zupę?
23. Tłuszcze lub Czy można za pomocą orzeszka lasko-

wego zagotować wodę?
24. Tajemniczy świat mikrobów.
25. Czy rośliny zawierają enzymy?
26. Trawienie w jamie ustnej.
27. Ulatnianie się zapachów.
28. Konserwanty.

7. DOŚWIADCZENIA I EKSPERYMENTY 
– PRZYKłADY

Powiedz mi, a zapomnę.
Pokaż – zapamiętam. 
Pozwól mi zrobić, a zrozumiem.

Konfucjusz

LISTA CZYNNOŚCI, KTóRE NALEŻY WYKONAć 
PLANUJĄC DOŚWIADCZENIE

NAUCZYCIEL UCZEń UWAGI

1. 1.

2. 2.

3. 3.



wYKrYwANIE ObECNOśCI SKrObI w bulwACh ZIEMNIAKów

CEl: IDENTYFIKACJA SKROBI

prOblEM bADAwCZY: jak wykryć skrobię w bulwach ziemniaka?

MATErIAŁY: bulwa ziemniaka, płyn Lugola, nóż, pipeta, szkiełko podstawowe i nakrywkowe, mikroskop.

wYKONANIE: 
Z dojrzałego ziemniaka odcinamy krążek i na jego powierzchnię nanosimy pipetą kroplę płynu Lugola. Następnie 
pocieramy szkiełkiem podstawowym po powierzchni ziemniaka i przykrywamy szkiełkiem nakrywkowym. 
Tak przygotowany preparat oglądamy pod mikroskopem.

ObSErwACjE: 
Powierzchnia ziemniaka zabarwia się na ciemnoniebiesko.
W obrazie mikroskopowym obserwujemy zabarwione na ciemnoniebiesko ziarna.

wNIOSKI: 
Ciemnoniebieskie zabarwienie świadczy o obecności skrobi.

wYKrYwANIE ObECNOśCI SKrObI w lIśCIACh rOślIN

CEl: IDENTYFIKACJA SKROBI

prOblEM bADAwCZY: jak w liściach roślin wykryć skrobię?

MATErIAŁY: do wyboru liście czarnego bzu, nasturcji, kapusty, fasoli, szpinaku; 2 zlewki, palnik, bibuła filtracyjna, 
96% alkohol etylowy, pipeta, trójnóg.

wYKONANIE: 
W porze obiadowej lub po południu ucinamy liść, który wystawiony był na słońce. Jeśli zerwiemy liść rano, pró-
ba będzie negatywna – skrobia wyprodukowana rano zostaje zużyta bądź rozłożona i przetransportowana do 
innych części rośliny. Wrzucamy do naczynia z wodą i ostrożnie gotujemy. W czasie gotowania komórki ulegają 
zniszczeniu, a ziarna skrobi pęcznieją. Uważamy, aby liść się nie rozgotował. Całość przelewamy do naczynia 
z ciepłym 96% alkoholem etylowym. Proces ten usuwa z liścia barwniki. Być może alkohol trzeba będzie kilka razy 
wymienić, aż liść będzie bezbarwny. Następnie płuczemy liść w wodzie i osuszamy bibułą filtracyjną. Wysuszony 
liść wkładamy do parowniczki i dodajemy kilka kropel płynu Lugola. 

ObSErwACjE: 
Liść zabarwia się na kolor ciemnoniebieski.

wNIOSKI: 
Ciemnoniebieskie zabarwienie liścia świadczy o obecności w skrobi.



prZYgOTOwANIE pODŁOżY DO hODOwlI bAKTErII

CEl: PRZYGOTOWANIE PODŁOŻY

prOblEM bADAwCZY: jak przygotować podłoże mikrobiologiczne w warunkach szkolnych?

MATErIAŁY: szalki Petriego, kolba stożkowa 500ml, woda destylowana (ewentualnie wodociągowa), agar spo-
żywczy, bulion w kostkach, lodówka turystyczna, lampa UV, okulary z filtrem UV, waga laboratoryjna, korek do 
zamknięcia kolby (wykonany z waty, gazy i folii aluminiowej), cerata, palnik, trójnóg.

wYKONANIE: 
Pozkładamy ceratę na stół i przygotowujemy pożywkę: 3 g kostki rosołowej, 4 g agaru i 200 ml wody mieszamy 
w kolbie stożkowej, zmykamy korkiem, a następnie gotujemy przez około 20 minut. Sterylizujemy lodówkę i szalki 
Petriego, naświetlając lampą UV przez około 1 godzinę. Do tak przygotowanych szalek rozlewamy naszą pożywkę. 
Szalki przykrywamy i wkładamy do wyjałowionej lodówki, aby pożywka stężała. 
Szalki Petriego z zastygniętą pożywką odwracamy do góry dnem – takie ułożenie zmniejsza ryzyko zainfekowania 
podłoża bakteriami z powietrza. Przechowujemy w lodówce. 

ObSErwACjE: 
Tak przygotowane podłoża można wykorzystać do hodowli drobnoustrojów.

hODOwlE bAKTErYjNE

CEl: OBSERWACJA HODOWLI BAKTERYJNYCH

MATErIAŁY: szalki Petriego z przygotowanym podłożem, papier do owinięcia szalek, lupa, pałeczki do wymazów 
(można kupić w aptece) lub patyczki kosmetyczne.

wYKONANIE:
Otwieramy pierwszą szalkę i odciskamy na niej palce. Natychmiast zamykamy, oznaczamy (pisząc pisakiem np. 
nr 1) i owijamy szczelnie papierem. Myjemy ręce i przystępujemy do dalszej pracy.
Drugą szalkę kładziemy na biurku, otwieramy i pozostawiamy na 30 minut, można wydłużać czas ekspozycji. 
Bakterie zawarte w powietrzu osiądą na pożywce. Po tym czasie zamykamy szalkę, oznaczamy i owijamy szczelnie 
papierem. W trzeciej szalce hodujemy bakterie znajdujące się na podłodze. W tym celu pocieramy pałeczką do 
wymazów powierzchnię podłogi, a następnie wykonujemy posiew na pożywce zgodnie z poniższym rysunkiem.

Zamykamy pożywkę, oznaczamy i owijamy papierem. Można wykonać posiewy z różnych miejsc i przedmiotów. 
Wszystkie szalki ustawiamy w ciepłym miejscu na 2-3 dni. Po wykonaniu doświadczenia należy koniecznie umyć ręce. 



ObSErwACjE: 
Przygotowujemy kartę obserwacji.

Przy pomocy lupy liczymy ilość kolonii, obserwujemy kształt, wielkość, barwę i zapisujemy na karcie obserwacji. 
UWAGA! Dodatkowo można wykonać preparat mikroskopowy i obejrzeć kształty bakterii pod mikroskopem

wNIOSKI: 
Porównanie wyników wskaże nam najbardziej zanieczyszczone miejsca i przedmioty; określi też stan czystości 
naszych rąk.

Środki ostrożności! 
Po zakończonej obserwacji wlewamy na każdą szalkę preparat zawierający chlor np. Chloroxylenol, który zniszczy 
kolonie bakteryjne, w tym potencjalnie bakterie chorobotwórcze. Szalki zalane płynem trzymamy przez przynaj-
mniej 2 godziny, następnie wyrzucamy do pojemnika z odpadami.

NR SZALKI 
– MIEJSCE POSIEWU

OBSERWACJA KOLONII

ILOŚć KSZTAŁT WIELKOŚć BARWA

nr 1 – ręce

nr 2 – biurko

nr 3 – podłoga

prZYgOTOwANIE prEpArATu MIKrOSKOpOwEgO

CEl: OBSERWACJE MIKROSKOPOWE

prOblEM bADAwCZY: jak wykonać preparat mikroskopowy?

MATErIAŁY: szkiełko podstawowe, szkiełko nakrywkowe, pipeta, pęseta, materiał do obserwacji.

wYKONANIE:
Odtłuszczamy szkiełko podstawowe pocierając je na sucho mydłem po całej powierzchni, następnie miękką 
szmatką czyścimy szkiełko (aż usuniemy w całości mydło). Pipetą nanosimy na szkiełko kroplę wody i pęsetą 
umieszczamy w niej badany materiał (skórka cebuli, zawiesina bakterii lub inne). Przykrywamy szkiełkiem na-
krywkowym i lekko je dociskamy. Ta czynność usunie pęcherze powietrza.
Ustawiamy obiektyw mikroskopu na najmniejsze powiększenie, kładziemy preparat mikroskopowy na stoliku 
i patrząc w okular obserwujemy preparat. Ostrość obserwowanego obrazu ustawiamy śrubą makro i mikrome-
tryczną. W zależności od potrzeb zmieniamy powiększenie obrazu.

ObSErwACjE: 
Wykonujemy rysunek preparatu i opisujemy go.



bArwIENIE prEpArATu METODą grAMA

CEl: OBSERWACJA UKŁADU PRZESTRZENNEGO, MORFOLOGII I ANATOMII KOMóREK

MATErIAŁY: mikroskop, szkiełko podstawowe, sól fizjologiczna, eza, palnik, tryskawka, płyn Lugola, woda destylowana, 
fiolet krystaliczny (100 ml 96% etanol oraz fiolet krystaliczny 7,0), 1-2% fenol. Barwnik właściwy (100 ml 1% roztworu fenolu 
w wodzie destylowanej oraz 10 ml roztworu fioletu krystalicznego). Safranina lub fuksyna (1:10 z wodą destylowaną).

wYKONANIE:
Na odtłuszczone szkiełko podstawowe nanosimy kroplę hodowli płynnej i przykrywamy szkiełkiem nakrywkowym. 
W przypadku hodowli stałej ezą nanosimy część kolonii bakterii, dodajemy kroplę soli fizjologicznej i wykonujemy 
rozmaz. Do przygotowania rozmazu potrzebne są 2 szkiełka podstawowe (przedmiotowe), w tym co najmniej jedno 
ze ściętymi brzegami. Na szkiełko podstawowe w niedużej odległości od jednego z krótszych brzegów nanosimy 
preparat, po czym niezwłocznie przykładamy pod kątem 30-45° szkiełko ze ściętymi brzegami („rozmazujące”) do 
szkiełka podstawowego, zbierając naniesioną kroplę (na rycinie: A), w taki sposób, aby cały materiał rozprzestrzenił 
się i wypełnił dokładnie szczelinę między szkiełkami (na rycinie: B). Następnie szybkim, pewnym ruchem bez nacisku 
przesuwamy szkiełko „rozmazujące” w kierunku dalszego końca szkiełka przedmiotowego, ciągnąc ze sobą preparat 
i uzyskując mierzący 3-4 cm rozmaz (patrz rysunek).

Szkiełko z rozmazem pozostawiamy do całkowitego wyschnięcia, po czym preparat utrwalamy poprzez trzykrotne 
przesunięcie preparatu nad płomieniem palnika (dzięki temu procesowi łatwiejsze jest wnikanie barwnika do wnętrza 
komórki). Utrwalony preparat zalewamy nad rynienką roztworem fioletu krystalicznego z dodatkiem 1-2% fenolu. Cze-
kamy 60 sekund do 3 minut. Tryskawką delikatnie zmywamy barwnik. Zalewamy preparat jodyną lub płynem Lugola, 
pozostawiamy na 30 do 120 sekund. Ostrożnie odbarwiamy całość etanolem, który kroplami opuszczamy na preparat, 
aż do odbarwienia, (spływa czysty alkohol). Następnie spłukujemy preparat wodą destylowaną. Dobarwiamy innym 
barwnikiem, np. safraniną lub fuksyną przez ok. 30 sekund. Dokładnie spłukujemy preparat wodą destylowaną i po 
wyschnięciu oglądamy pod mikroskopem.

ObSErwACjE: 
Różna barwliwość bakterii zależy od składu chemicznego komórek bakteryjnych. Bakterie Gram-dodatnie zawierają 
kwasy teichojowe, są to polimery fosforanu glicerynowego i rybitolowego oraz rybonukleinian magnezu połączony 
z białkiem. Fiolet krystaliczny po połączeniu z rybonukleinianem magnezu i jodem tworzy nierozpuszczalny w alkoholu 
związek – parajodozanilinę, która pozostaje w komórce. Bakterie Gram-ujemne mają inną budowę chemiczną, dlatego 
barwniki wypłukiwane są alkoholem z komórek, które w następnym etapie przyjmują barwnik dodatkowy – fuksynę. 
Jest to cenna metoda stosowana do podziału bakterii. Tak zabarwiony preparat oglądamy pod mikroskopem.

wNIOSKI: 
Bakterie Gram ujemne (G-) 
barwią się na kolor czerwony,
bakterie Gram dodatnie (G+) 
na kolor ciemnofioletowy (granatowy).



hODOwlA plEśNIAKA bIAŁEgO

CEl: OBSERWACJA PLEŚNIAKA BIAŁEGO

MATErIAŁY: szklany słoik, kawałek suchego chleba, woda, trochę kurzu (możemy zetrzeć kurz używając jedno-
razowej rękawiczki z dowolnego miejsca), lupa.

wYKONANIE:
Odkręcamy słoik i wkładamy do niego kawałek chleba, lekko skrapiamy go wodą (kilka kropel, nie więcej), kła-
dziemy na wilgotnym chlebie odrobinę wcześniej zebranego kurzu. Zakręcamy słoik. Stawiamy słoik tak, aby 
znajdował się w ciemnym, suchym miejscu, w temperaturze pokojowej.

ObSErwACjE: 
Po upływie tygodnia sprawdzamy czy pleśniak wyrósł. Za pomocą lupy obserwujemy białe niteczki (strzępki 
grzybni) z ciemnymi zarodniami na szczycie.

wNIOSKI: 
Hodowla pleśniaka wymaga odpowiednich warunków: potrzebuje składników odżywczych (chleb), wilgoci, dobrze 
rozwija się w ciepłym miejscu.

wYKrYwANIE CuKrów w rOślINACh

CEl: WYKRYWANIE GLUKOZY W CEBULI, JABŁKU I ZIEMNIAKACH

MATErIAŁY: odczynnik Haynesa, świeży liść cebuli, jabłko, ziemniak, 3 probówki, palnik, statyw do probówek, 
naczynie z wodą, drewniane łapy, nóż, deska do krojenia, zlewka z wodą. 

wYKONANIE:
zmiażdżyć lub drobno posiekać owoce i warzywa. Włożyć każde osobno do probówek, do każdej dodaj trochę 
wody i wymieszaj. Do wszystkich probówek dodaj po 1 cm3 odczynnika Haynesa i wymieszaj. Każdą probówkę 
ogrzewaj, obserwuj i zanotuj wyniki w karcie pracy. Przy ogrzewaniu zachowaj ostrożność!

ObSErwACjE: 
Płyn Haynesa (granatowo-niebieskie zabarwienie) po podgrzaniu zmienia barwę na ceglasto-pomarańczową. 
Zmiana barwy następuje na skutek obecności w roztworze cukru prostego – glukozy, która redukuje zawartą 
w płynie Haynesa miedź (w siarczanie miedzi II) z dwuwartościowej (barwa niebieska) do jednowartościowej 
(tlenek miedzi I), co poznaje się po zmianie zabarwienia (barwa ceglasto-pomarańczowa).

wNIOSKI: 
W probówkach zawierających jabłko i cebulę nastąpiła zmiana barwy świadcząca o obecności glukozy, natomiast 
w probówce z ziemniakiem nie nastąpiła zmiana barwy – brak glukozy (ziemniaki zawierają skrobię).



wYKrYwANIE wITAMINY C

CEl: WYKAZANIE OBECNOŚCI WITAMINY C W SOKACH OWOCOWYCH

MATErIAŁY: mąka ziemniaczana, woda, jodyna, sok z pomarańczy, jabłka, cytryny, 3 szklanki, łyżeczka, zakra-
placz, palnik, trójnóg, garnek.

wYKONANIE:
Wlewamy szklankę wody do garnka, dodajemy łyżeczkę mąki ziemniaczanej i doprowadzamy do wrzenia. Na-
pełniamy 3 szklanki wodą z kranu, do każdej dodajemy 10 kropli płynu z garnka i kroplę jodyny (płynu Lugola).
Do pierwszej szklanki dodajemy po kropli soku z pomarańczy. Zapisujemy, po ilu kroplach roztwór całkowicie się 
odbarwił. Do kolejnych szklanek dodajemy sok z jabłka i z cytryny, liczymy krople, obserwując barwę roztworu. 
Porównujemy wyniki.

ObSErwACjE: 
W obecności witaminy C roztwór skrobi z płynem Lugola odbarwia się.

wNIOSKI: 
W wyżej wymienionych sokach znajduje się witamina C. Najwięcej witaminy C zawiera sok z cytryny.

DENATurACjA bIAŁEK

CEl: OBSERWACJA ZMIANY STRUKTURY BIAŁEK

MATErIAŁY: statyw, 2 probówki, jajo kurze, talerzyk, 96% alkohol etylowy, pipeta, palnik, drewniana łapa, łyżeczką.

wYKONANIE:
Rozbijamy jajo kurze na talerzu, łyżeczką część białka przekładamy do 2 probówek. Do pierwszej pietą dodajemy 
kilka – kilkanaście kropel alkoholu i wstrząsamy. Drugą ogrzewamy nad płomieniem palnika.

ObSErwACjE: 
W obu probówkach wytrąca się mlecznobiały osad (koażel). Podczas denaturacji niszczone są wiązania wodorowe, 
a w obecności odczynników redukujących zerwaniu ulegają mostki dwusiarczkowe.

wNIOSKI: 
Alkohol oraz temperatura zmieniają strukturę białek, która prowadzi do utraty aktywności biologicznej lub innej 
indywidualnej cechy.



wYKrYwANIE TŁuSZCZów

CEl: WYKRYWANIE TŁUSZCZóW W ORGANACH ROŚLIN

MATErIAŁY: nasiona słonecznika, orzechy, rzepak lub inne nasiona, odczynnik Sudan III, zakraplacz, palnik, 
drewniana łapa, moździerz, bagietka. Szkiełko podstawowe i nakrywkowe, mikroskop.

wYKONANIE:
W moździerzu kolejno rozgniatamy nasiona, przekładamy na szkiełka zegarkowe. Na każde szkiełko dodajemy 
kilka kropli odczynnika Sudan III, mieszamy bagietką i kolejno ogrzewamy nad płomieniem palnika. Z każdego 
rodzaju nasion przygotowujemy preparat i obserwujemy pod mikroskopem.

ObSErwACjE: 
Obserwujemy pod dużym powiększeniem zabarwione na czerwono krople tłuszczu w cytoplazmach komórek 
tych nasion.

wNIOSKI: czerwone zabarwienie świadczy o obecności tłuszczu.

Uwaga! 
Próbę kontrolną należy przeprowadzić w probówce, dodając odczynnik Sudan III do dowolnego tłuszczu.

fErMENTACjA DrOżDżY

CEl: OBSERWACJA PROCESU FERMENTACJI

MATErIAŁY: probówka z korkiem z dziurką, szklana rurka, drożdże, plastelina, zlewka z wodą wapienną, woda, 
łyżka cukru.

wYKONANIE:
wlewamy do połowy szklanego naczynia (probówka, 
erlenmayerka) ciepłą wodę, dodajemy cukier i drożdże, 
energicznie potrząsamy w celu wymieszania, zamyka-
my korkiem z rurką. Wolny koniec rurki wkładamy do 
zlewki z wodą wapienną. Pozostawiamy na ok 3 dni.

ObSErwACjE: 
w butelce podnosi się poziom zawiesiny, a woda wapienna mętnieje – woda wapienna z dwutlenkiem węgla 
tworzy węglan wapnia w postaci białego osadu. 
Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3→ + H2O
Fermentacja alkoholowa jest jednym z rodzajów oddychania beztlenowego. W wyniku fermentacji zostaje uwol-
niona energia zgromadzona w cząsteczkach cukrów i innych związkach organicznych. Nie wymaga dostępu tlenu, 
chociaż niekiedy może przebiegać w jego obecności. Końcowym produktem fermentacji alkoholowej jest etanol 
i CO2. Fermentacja alkoholowa przebiega przy udziale różnych gatunków bakterii i drożdży.

wNIOSKI: drożdże przeprowadzają fermentację.



CIEpŁO – ZIMNO

CEl: ZILUSTROWANIE ZJAWISKA KONWEKCJI
(ZILUSTROWANIE ZJAWISKA MOGĄCEGO PRZYCZYNIAć SIę DO POWSTAWANIA SMOGU)

prOblEM bADAwCZY: 
Czy zawsze z cieczy koloru żółtego i cieczy koloru niebieskiego można otrzymać ciecz koloru zielonego?

MATErIAŁY: 4 butelki szklane po napojach np.„Kubuś”, 2 pigmenty do farb wodnych: niebieski 
i żółty, ciepła i zimna woda, koszulki do dokumentów, kuweta lub taca.

wYKONANIE:
Do dwóch butelek wlej ciepłą wodę z żółtym barwnikiem, a do dwóch pozostałych butelek zimną wodę z nie-
bieskim barwnikiem.
Za pomocą koszulki do dokumentów postaw butelki jedną na drugą; butelkę z żółtą cieczą na butelkę z niebieską 
cieczą i odwrotnie. Należy tę czynność wykonać ostrożnie. Ujście wypełnionej po brzegi szyjki butelki przykryj 
koszulką do dokumentów, następnie odwróć butelkę i postaw na ujście szyjki wypełnionej po brzegi cieczą dru-
giej butelki tak, aby nie powstała między nimi szczelina. Następnie przez powolne przesuwanie koszulki usuń ją 
z przestrzeni między butelkami. Zalecane jest wykonanie doświadczenia stawiając butelki
 w kuwecie lub na tacy.

ObSErwACjE: 
Nie obserwuje się zmiany barwy w butelkach, gdy na butelce z cieczą niebieską (zimna ciecz) postawiona jest 
butelka z żółtą cieczą (ciepła ciecz). 
W zestawie, w którym na butelce z żółtą cieczą (ciepła cieczą) postawiona jest butelka z cieczą niebieską (zimna 
ciecz) ciecze w obu butelkach mieszają się i po pewnym czasie przyjmują barwę zieloną.

wNIOSKI: 
Nie zawsze można otrzymać z cieczy barwy niebieskiej i cieczy barwy żółtej ciecz barwy zielonej. Materia o wyż-
szej temperaturze (o mniejszej gęstości) przemieszcza się ku górze – tam gdzie materia ma niższa temperaturę 
(ciecz o większej gęstości). Proces odwrotny nie zachodzi. 

Uwaga! 
Próbę kontrolną należy przeprowadzić w probówce, dodając odczynnik Sudan III do dowolnego tłuszczu.



jAK pOwSTAjE SMOg?

CEl: ZILUSTROWANIE ZJAWISKA INWERSJI TEMPERATURY

prOblEM bADAwCZY: Jakie warunki środowiskowe sprzyjają powstawaniu smogu?

MATErIAŁY: 2 cylindry miarowe, 2 duże zlewki, 2 kadzidełka, zapałki, (termometr), lód, gorąca woda, sól kuchenna.

wYKONANIE:
Jedną zlewkę napełnij gorącą wodą, a drugą mieszaniną chłodzącą – lód z solą kuchenną.
W każdej zlewce umieść cylinder miarowy. Jeśli dysponujesz termometrem zmierz po upływie kilku minut tem-
peraturę na dnie każdego cylindra i w ich górnych częściach. 
Umieść na spodzie każdego cylindra tlące się kadzidełko. Obserwuj sposób unoszenia się dymu w każdym cylindrze. 

ObSErwACjE: 
W cylindrze, który został umieszczony w z zlewce z gorącą wodą, powstający biały dym unosi się do góry.
W cylindrze, który został umieszczony w z zlewce z mieszaniną lodu i soli, biały dym gromadzi się na dnie cylindra.

wNIOSKI: 
Zanieczyszczenia (dym) nie mogą wydostać się z układu, w którym w niższych warstwach powietrze ma niższą 
temperaturę (jest chłodniejsze), a w wyższych warstwach ma wyższą temperaturę (jest cieplejsze). 
Zanieczyszczenia (dym) opuszczają środowisko, gdy w niższych warstwach powietrze ma wyższą temperaturę 
(jest cieplejsze), a w niższych warstwach ma temperaturę niższą (jest chłodniejsze). 
W doświadczeniu, w którym do zlewki wprowadzono lód z solą kuchenną tworzy się układ z inwersją tempe-
ratury, która sprawia, że nie występuje wymiana konwekcyjna (pionowa) powietrza. Jest to jedna z przyczyn 
powstawaniu smogu.



OTrZYMYwANIE TlENu

CEl: OTRZYMYWANIE TLENU I WYKAZANIE, ŻE TLEN PODTRZYMUJE PALENIE

prOblEM bADAwCZY: otrzymywanie i wykrywanie tlenu

MATErIAŁY: zlewka lub słoik po dżemie, wysuszony drewniany patyczek grillowy, zapałki, woda utleniona, ziem-
niaki lub suche drożdże.

wYKONANIE:
Do zlewki lub słoika wlej około 50 ml wody utlenionej oraz umieścić drobno pokrojony surowy 1 mały ziemniak 
lub wsyp 1 łyżeczkę suchych drożdży.
Gdy zawartość zlewki (słoika) zacznie zwiększać swoją objętość (zacznie się pienić) włóż tlący się patyk do grilla.

ObSErwACjE: 
Zawartość zlewki (słoika) rozbłyska się.

wNIOSKI: 
W wyniku rozkład nadtlenku wodoru, będącego składnikiem wody utlenionej, pod wpływem drożdży lub enzymu 
zawartego w ziemniaku powstaje tlen. Tlen podtrzymuje palenie.

OTrZYMYwANIE TlENKu węglA(IV) (DwuTlENKu węglA) I bADANIE jEgO wŁAśCIwOśCI

CEl: OTRZYMYWANIE TLENKU WęGLA(IV) (DWUTLENKU WęGLA) I BADANIE JEGO WŁAŚCIWOŚCI

prOblEM bADAwCZY: Jak w prosty sposób otrzymać i wykazać, że tlenek węgla(IV) nie podtrzymuje palenia?

MATErIAŁY: butelka z tworzywa sztucznego np. po małej coca-coli, balonik, świeczka do podgrzewacza, zapałki, 
2 zlewki (szklanki lub słoiki), ocet, soda oczyszczona.

wYKONANIE:
Do butelki po coca-coli wlej około ½ szklanki octu. Bo balonika wsyp ok. 5 łyżeczek sody oczyszczonej. Nałóż 
balonik na butelkę i stopniowo podnoś go, aby soda powoli wpadała do butelki z octem. Zbieraj wydzielający się 
gaz w baloniku. „Wypuścić ”delikatnie gaz z balonika do pierwszej zlewki (szklanki lub słoika). W drugiej zlewce 
(szklance lub słoiku) umieścić zapaloną świeczkę. Delikatnie, po ściance naczynia, „przelej” gaz z pierwszej zlewki 
(szklanki lub słoika) do naczynia z zapalaną świeczką.

ObSErwACjE: 
Ciecz w butelce pieni się i podnosi do góry. Balonik powiększa swoją objętość.
Po „przelaniu” gazu do naczynia ze świeczką, świeczka gaśnie.

wNIOSKI: 
Tlenek węgla(IV) można otrzymać w reakcji kwasy octowego z wodorowęglanem sodu (sodą oczyszczoną). 
W reakcji bierze udział mocniejszy kwas (kwas octowy), który wypiera z soli (wodorowęglanu sodu) słabszy od 
się siebie kwas węglowy.
Tlenek węgla(IV) (dwutlenek węgla) nie podtrzymuje palenia i ma większą gęstość (jest cięższy) od powietrza.



bADANIE wŁAśCIwOśCI wITAMINY C

CEl: BADANIE WŁAŚCIWOŚCI ANTYOKSYDACYJNYCH WITAMINY C

prOblEM bADAwCZY: Czy witaminę C można stosować do konserwowania żywności?

MATErIAŁY: 2 kawałki jabłka, witamina C w postaci proszku, nóż, szpatułka

wYKONANIE:
Podziel jabłko na dwie części. Jedną część jabłka natrzyj za pomocą szpatułki sproszkowaną witaminą C, 
drugą część pozostaw na powietrzu.

ObSErwACjE: 
Jabłko pozostawione na powietrzu zmienia barwę z jasnożółtej na jasnobrunatną (lub ciemnieje)
Na jabłku z witaminą C nie obserwuje się zmian.

wNIOSKI: 
Witamina C zapobiega procesowi utleniania żywności. Może być użyta, jako konserwant np. warzyw.

CZY wIEMY, CO jEMY?
w pOSZuKIwANIu ObECNOśCI NAwOZów SZTuCZNYCh (AZOTANów) w żYwNOśCI.

CEl: WYKRYWANIE AZOTANóW W ŻYWNOŚCI

prOblEM bADAwCZY: 
Jak, w prosty sposób, można zidentyfikować obecność azotanów(III) i azotanów(V) w żywności?

MATErIAŁY: rywanol (zakupiony w aptece), azotan(V) potasu lub sodu (saletra potasowa lub sodowa), wstążka 
lub wiórki magnezu, rozcieńczony kwas solny, pipetki Pasteura, nóż, różne warzywa. 

wYKONANIE:
Przygotuj próbkę kontrolną: do probówki wlej około 2 cm3 roztworu saletry potasowej lub sodowej (azotanu(V) 
potasu lub sody) dodaj kawałek wstążki lub wiórek magnezu i kilka kropli kwasu solnego kropli rywanolu. 
Do różnych produktów spożywczych (np.: miąższu ziemniaka miąższu cebuli, miąższu rzodkiewki, wydzielone-
go soku na zgniecionym liściu kapusty, sałaty) dodaj kawałek wstążki lub wiórek magnezu, kilka kropli kwasu 
solnego oraz 1-2 krople rywanolu. Porównaj barwę zawartości probówki z barwą miąższu przed dodaniem i po 
dodaniu odczynników.

ObSErwACjE: 
Zawartość probówki z próbą kontrolną przyjęła barwę różową (lub czerwoną – w zależności od stężenia użytego 
roztworu saletry sodowej lub potasowej). Próbki np. ziemniaka, sałaty zabarwiły się na różowo. W pozostałych 
próbkach nie zaobserwowano zmian.

wNIOSKI: 
Ziemniaki i sałata zawierają azotany.



wYKrYwANIE bIAŁEK

CEl: POZNANIE METOD WYKRYWANIA BIAŁEK: REAKCJA BIURETOWA I KSANTOPROTEINOWA

prOblEM bADAwCZY: Jak w produktach spożywczych wykryć białko?

MATErIAŁY: Wodny, o stężeniu 15% roztwór (wyrażony w procentach masowych) NaOH i wodny, o stężeniu 10% 
roztwór (wyrażony w procentach masowych) CuSO4, stężony HNO3, wodny roztwór białka jaja kurzego, biały ser, 
szalki Petriego, pipetki Pasteura, bagietka lub wykałaczka.

wYKONANIE:
Na szalkach Petriego umieść badane próbki np. białko jaja kurzego i kawałek białego sera. Dodaj do białka jaja 
kurzego kilka kropli roztworu NaOH i CuSO4 i zawartość wymieszaj bagietką lub wykałaczką. Do sera dodaj kilka 
kropli stężonego HNO3. Schemat opisanego doświadczenia przedstawia rysunek.

ObSErwACjE: 
Po dodaniu do wodnego roztworu białka jaja kurzego wodne roztwory NaOH i CuSO4 powstaje niebieski osadu, 
z który po wymieszaniu zmienia się w roztwór barwy fioletowej.
Po dodaniu do białego sera stężonego HNO3 ser przyjmuje żółte zabarwienie.

wNIOSKI: 
Do wykrywania białek stosuje się reakcję biuretową (Piotrowskiego), w której białko pod wpływem świeżo 
strąconego osadu Cu(OH)2 tworzy roztwór barwy fioletowej oraz reakcję ksantoproteinową, w której białko pod 
wpływem stężonego kwasu azotowego(V) barwi się na żółto.



jAK ugOTOwAć pOżYwNą Zupę?

CEl: ZASTOSOWANIE REAKCJI BIURETOWEJ DO WYKRYWANIA BIAŁEK

prOblEM bADAwCZY: Jak ugotować pożywną zupę?

MATErIAŁY: Wodny, o stężeniu 15% roztwór (wyrażony w procentach masowych) NaOH i wodny, o stężeniu 10% 
roztwór (wyrażony w procentach masowych) CuSO4, wodny roztwór białka jaja kurzego, wywar mięsny nr 1 
(powstały przez włożenie kawałka mięsa do zimnej wody i gotowanie zawartości przez 15 minut), wywar mięsny 
nr 2 (powstały przez włożenie kawałka mięsa do wrzątku i gotowanie zawartości przez 15 minut).
Pipetki Pasteura (w nich przechowujemy odczynniki, stawiając wypełnione pipetki w zlewce kapilarkami do góry), 
koszulki do dokumentów formatu A4, wydrukowana na białej kartce papieru formatu A4 tabela pracy doświad-
czalnej, wykałaczki, ręczniki papierowe.

Uwaga: doświadczenie może wykonywać samodzielnie każdy uczeń, czyli powinien otrzymać koszulkę do doku-
mentów i kartę pracy doświadczalnej. Zestaw odczynników w opisanych pipetkach Pasteura może być jeden na 
ławkę, czyli dla 2-3 uczniów. Ręczniki papierowe służą do usuwania reagentów z koszulki, w której znajduje się 
karta pracy doświadczalnej.

wYKONANIE:
Włóż wydrukowaną kartę pracy doświadczalnej do koszulki. Nanieś na odpowiednie pola karty pracy po kropli: 
wodnego roztworu białka jaja kurzego (próbka kontrolna), wywar mięsny nr 1 oraz wywar mięsny nr 2. Do każdej 
naniesionej na kartę pracy doświadczalnej próbki dodaj po 1-2 kropli wodnego roztworu CuSO4 i NaOH. Zawartość 
każdej kropli wymieszaj wykałaczką. 

ObSErwACjE: 
Po dodaniu odczynników do trzech próbek powstał na każdej z nich niebieski osad, który po wymieszaniu przyjął 
barwę fioletową we wszystkich próbkach. Różnica polegała na intensywności zabarwienia powstających roztworów.
Najintensywniejszą barwę filetową przyjął roztwór pod wpływem białka jaja kurzego, mniej intensywną barwę 
fioletową pod wpływem wywaru mięsnego oznaczonego numerem 1, a różowofioletową pod wpływem wywaru 
mięsnego oznaczonego numerem 2.

wNIOSKI: 
Więcej substancji odżywczych (białka) znajduje się w wywarze mięsnym, który powstał, gdy w początkowej fazie 
sporządzania wywaru wrzucono mięso do zimnej wody (wywar nr 1), niż w tym, który powstał przez wrzucenie 
mięsa do wrzątku (wywar nr 2).

KArTA prACY DOśwIADCZAlNEj

PRóBKA KONTROLNA WYWAR MIęSNY NR 1 WYWAR MIęSNY NR 2

KARTA PRACY DOŚWIADCZALNEJ

PRóBKA KONTROLNA WYWAR MIęSNY NR 1 WYWAR MIęSNY NR 2



TŁuSZCZE
lub

CZY MOżNA ZA pOMOCą OrZESZKA lASKOwEgO ZAgOTOwAć wODę?

CEl: WYKRYWANIE TŁUSZCZY I BADANIE ICH WŁAŚCIWOŚCI

prOblEM bADAwCZY: Czy można za pomocą orzeszka laskowego zagotować wodę?

MATErIAŁY: bibuła filtracyjna lub serwatka papierowa, probówka, korek od wina, igła, zapałki, woda, 2 orzechy 
laskowe bez łupinek, drewniana łapa do probówek lub klamerka do bielizny, deseczka lub folia.

wYKONANIE:
Rozgnieć orzech na deseczce lub foli i przyłóż do niego bibułę. Do korka wbij igłę i na jej drugim końcu umieść 
orzech laskowy. Zapal go i nad palącym się orzechem umieść probówkę z wodą, stale ją mieszając. Probówkę 
przytrzymuj łapą drewnianą lub klamerką do bielizny.

ObSErwACjE: 
Po przyłożeniu bibuły do rozgniecionego orzecha powstaje na niej tłusta plama.
Ogrzewana woda po chwiali zaczyna się gotować.

wNIOSKI: 
Orzechy dostarczają organizmowi dużo energii, gdyż w ich skład wchodzą tłuszcze.



TAjEMNICZY śwIAT MIKrObów

CEl: IDENTYFIKACJA CHOROBOTWóRCZYCH MIKROBóW

prOblEM bADAwCZY: 
Czy zawsze na Twojej skórze znajdują się mikroby? Które części ciała narażone są najbardziej na działanie mikrobów?

MATErIAŁY: dwie płytki Petriego z pożywką agarową.

wYKONANIE:
Chorobotwórcze mikroby mogą znaleźć się na twoich rękach gdy na przykład bawisz się ze zwierzętami, korzy-
stasz z toalety lub bawisz się w ogrodzie lub na placu zabaw. Tak więc zanim dotkniesz żywności zawsze pamiętaj 
o umyciu rąk.

Zaczynamy doświadczenie:
Klasę dzielimy na dwie grupy. Jedna grupa podczas przerwy wychodzi na boisko szkolne i gra w piłkę, bawi się na 
placu zabaw, a gdy zadzwoni dzwonek wszyscy wracają do klasy. Część dzieci z tej grupy korzysta w międzyczasie 
z toalety i niestety zapominają o umyciu rąk. Spieszą się, ponieważ lekcja się już zaczęła. 
Druga grupa dzieci spędza przerwę w umywalni szkolnej, myją bardzo dokładnie ręce ciepłą wodą i mydłem. 
Robią to bardzo starannie, prawie tak dokładnie jak lekarz przed zabiegiem. Umyte ręce wycierają jednorazowym 
papierowym ręcznikiem. Wracają do klasy starając się nie dotykać klamek i drzwi.
Każde dziecko z grupy pierwszej i grupy drugiej otrzymuje po dwie płytki Petriego 
z pożywką agarową i dotyka palcem na powierzchnię agaru. Kolejna czynność to nakrycie płytki drugą płytką 
nakrywkową i opisanie „czyste ręce”, „nie umyte ręce”.
Dzieci odstawiają płytki w bezpieczne miejsce w klasie w temperaturze pokojowej.

ObSErwACjE: 
Zaczyna się obserwacja, która będzie trwała 5 dni. Codziennie każde dziecko notuje swoje spostrzeżenia w spra-
wozdaniu.

Przy pomocy lupy dzieci liczą kolonie wyhodowanych bakterii, oglądają ich kształt, wielkość i barwę. Spostrze-
żenia notują w sprawozdaniu.
Nauczyciel może w asyście uczniów wykonać preparat mikroskopowy i obejrzeć kształt bakterii pod mikroskopem. 
Można też dokładnie oglądnąć wyhodowane bakterie pod mikroskopem stereoskopowym.
Uczniowie nie otwierają płytek Petriego, nauczyciel sam pozbywa się zawartości w bezpieczny sposób.

wNIOSKI: 
Porównanie wyników obserwacji wskaże uczniom obecność mikrobów na brudnych, zanieczyszczonych rękach. 
Określi też stan czystości rąk i różnorodność bakterii w zanieczyszczonym środowisku.

SprAwOZDANIE

CO ZAOBSERWOWAŁEŚ?

DZIEń 1.

DZIEń 2.

DZIEń 3.

DZIEń 4.

DZIEń 5.



CZY rOślINY ZAwIErAją ENZYMY?

CEl: WYKRYWAMY ENZYMY ROŚLINNE

prOblEM bADAwCZY: 
Występowanie enzymów roślinnych w owocach surowych i przetworzonych.

MATErIAŁY: przygotuj – wodę, żelatynę wieprzową, świeże ananasy, świeże kiwi, ananasy z puszki i kiwi z puszki, 
2 miseczki, łyżkę, garnek, palnik gazowy lub kuchenka elektryczna.

wYKONANIE:
Dzielimy uczniów na dwie grupy, grupa A i grupa B. Grupa A będzie przygotowywała galaretkę z ananasem i kiwi 
surowym, a grupa B będzie przygotowywała galaretkę z ananasem i kiwi z puszki. Obie grupy otrzymują taką 
sama instrukcję:
1. Należy nalać do niedużego garnka 250 ml wody i wsypać 1 łyżeczkę żelatyny wieprzowej.
2. Powstały roztwór należy zagotować, dobrze mieszając, a następnie rozlać do miseczek

i pozostawić do zastygnięcia.

3. Każda grupa oznacza miseczki numerami i symbolami: AS (ananas surowy), KS (kiwi surowe),
AP (ananas przetworzony), KP (kiwi przetworzone).

4. grupA A umieszcza w jednej miseczce plaster surowego ananasa, a w drugiej miseczce plaster surowego
kiwi. grupA b – analogicznie – w jednej miseczce z żelatyną umieszcza plaster ananasa z puszki, a w drugiej
plaster kiwi z puszki.

5. Obie grupy odstawiają miseczki na 30 minut w chłodne miejsce.
6. Po upływie 30 minut obie grupy porównują konsystencję w miseczkach z galaretką i owocami.

ObSErwACjE: 
grupA A – w naczyniu z surowym ananasem i surowym kiwi, w miejscu zetknięcia się galaretki z owocami, wi-
doczna jest płynność galaretki. Jest to spowodowane cięciem białek przez enzymy. Surowe owoce ananasa i kiwi 
zawierają enzymy rozkładające białka. 
W ananasie jest to bromelia, a w kiwi papaina. 
grupA b – użyte do wykonania galaretki owocowej owoce z puszki nie spowodowały płynności galaretki. Stało 
się tak, ponieważ produkty puszkowe są żywnością przetworzoną. W cyklu produkcyjnym poddawane są wielu 
procesom, które mogą dezaktywować enzymy. 

wNIOSKI: 
Żelatyna wieprzowa użyta do zrobienia galaretki, jest zbudowana z białka. Pozyskuje się ją z kości i chrząstek 
zwierząt. Rozpuszczona w gorącej wodzie i ochłodzeniu tworzy zastygający żel. Jako dodatek do żywności 
oznaczona jest symbolem E441.
Bromelina i papaina używane są jako leki wspomagające trawienie, ponieważ dobrze rozkładają białka. Proces 
ten wspomaga trawienie.



TrAwIENIE w jAMIE uSTNEj

CEl: SPRAWDZAMY, CZY W JAMIE USTNEJ ZACHODZI PROCES TRAWIENIA?

prOblEM bADAwCZY: przemiana skrobi w glukozę

MATErIAŁY: przygotuj jodynę, zakraplacz do oczu, 2 małe słoiki, łyżkę stołowa (15 cm³), kilka ciastek krakersów, 
2 puste słoiki, woda, mieszadełko.

wYKONANIE:
Dzielimy klasę na kilka zespołów. Każdy zespół otrzymuje w formie tekstu przewodniego opis doświadczenia, które 
należy wykonać w ustalonym czasie. Instrukcja jest zapisana językiem fachowym:

INSTruKCjA

1. Przełam krakersa na pół.
2. Rozkrusz jedną połówkę i włóż ją do słoika.
3. Dodaj do słoika 2 łyżki wody i dobrze wymieszaj.
4. Dodaj 3 krople jodyny i zamieszaj. Obserwuj zmianę koloru.
5. Pozostałą polówkę żuj przez minutę, lub do chwili gdy zostanie rozdrobniona na jednolitą, płynną masę.
6. Wypluj powstałą mieszaniną śliny i krakersa do pustego czystego słoika. Dodaj 2 łyżki wody i zamieszaj.
7. Dodaj 3 krople jodyny i zamieszaj. Obserwuj zmianę koloru. Porównaj kolory obydwu roztworów.

Czym jest spowodowana różnica?

Jeżeli uczniowie w zespołach będą mieli problem, mogą zgłosić się do eksperta, czyli do nauczyciela, ale obowiązuje 
limit takich porad, tylko 2 dla każdego zespołu. Zespół, który jako pierwszy wykona doświadczenie, zdobywa tytuł 
mistrza i prezentuje swoje doświadczenie przed całą klasą.

ObSErwACjE: 
W trakcie pracy nad doświadczeniem uczniowie muszą protokołować wyniki swojej pracy. 
W zespołach wykonują szereg zapisów obserwacji i czynności. Wyniki obserwacji spisane są w formie protokołu. Jeśli 
nie wiedzą, w jaki sposób należy protokołować wykonywane doświadczenie, mogą otrzymać od nauczyciela wskazów-
ki, jak sporządzić taką dokumentację. Może to być tabelka, wykres, zestawienie lub opis. Uczniowie mogą korzystać 
z komputera. Następnie można zrobić klasową wystawkę dokumentacji. Uczniowie mogą porównać pracę kolegów 
i koleżanek, zweryfikować własne doświadczenie i zapisy w protokole. Uczniowie wspólnie wybierają tą formę proto-
kołu, która w ich ocenie jest najbardziej czytelna.

wNIOSKI: 
Generalizacja doświadczenia – tworzenie teorii. Uczniowie doszukują się pewnych prawd, zasad, które można wy-
wnioskować z zaprezentowanych doświadczeń. Tworzą teorie, które zapisują na dużych kartach papieru, najlepiej 
kolorowego. Powstałe plakaty służą do dyskusji, są też w tym miejscu oceniane przez nauczyciela pod kątem czy dana 
teoria jest prawdziwa, czy nie.

wNIOSEK
Dodanie jodyny do słoika z krakersem i wodą spowodowało powstanie ciemnopurpurowego koloru. W wypadku kra-
kersa, który został uprzednio przeżuty, kolor po dodaniu jodyny był znacznie bledszy.

uZASADNIENIE DlA wNIOSKu
Jodyna służy do wykrywania skrobi. Wszystkie produkty zawierające skrobię po dodaniu jodyny staja się purpurowe. 
Krakers podczas żucia zmieszał się ze śliną. Substancje zawarte w ślinie, zwane enzymami spowodowały przemianę 
cząsteczek skrobi w cukier zwany glukozą. Jodyna nie wchodzi w reakcję z glukozą. Po dodaniu jodyny powstał kolor 
bladopurpurowy, ponieważ większość skrobi uległa przemianie w glukozę. Właśnie ta przemiana skrobi w glukozę jest 
częścią procesu trawienia, a doświadczenie dowodzi, że trawienie zachodzi już w jamie ustnej.



ulATNIANIE SIę ZApAChów

CEl: PREZENTACJA ZJAWISKA DYFUZJI

prOblEM bADAwCZY: 
Czy ze szczelnie zamkniętego gumowego balonu wydostanie się na zewnątrz zamknięty wewnątrz zapach?

MATErIAŁY: zakraplacz do oczu, olejek waniliowy lub inny olejek eteryczny silnie pachnący np. eukaliptusowy, 
geraniowy, kamforowy, gumowy balonik i pudełko po butach.

wYKONANIE:
Klasę dzielimy na małe grupy. Każda grupa wykonuje doświadczenie według instrukcji i wyniki notuje w formie 
sprawozdania.

INSTruKCjA

1. Umieść 15 kropli dowolnie wybranego olejku eterycznego wewnątrz nie nadmuchanego balonu.
Uważaj, aby nie upuścić kropli olej kuna zewnętrzną ścianę balonika.

2. Nadmuchaj balonik do takiej wielkości, aby swobodnie zmieścił się do pustego pudełka i zawiąż jego koniec.
3. Włóż balonik do pustego pudełka i zamknij je.
4. Po godzinie otwórz pudełko i sprawdź zapach wydobywający się z jego wnętrza.

ObSErwACjE: 
Z pudełka unosi się zapach olejku eterycznego. 

wNIOSKI: 
Generalizacja doświadczenia – tworzenie teorii.

wNIOSKI SfOrMuŁOwANE prZEZ uCZNIów
Na pierwszy rzut oka wydaje się, że balonik jest zrobiony z nieprzepuszczalnego materiału. Po otwarciu pudełka 
wyraźnie wyczuwalny był zapach olejku eterycznego. Zapach wydostał się z wnętrza balonika, co oznacza, że 
gumowy balonik nie jest całkowicie szczelny. Przepuścił cząsteczki pary olejku eterycznego. 

uZASADNIENIE NAuCZYCIElA DO wNIOSKu wYSuNIęTEgO prZEZ uCZNIów
Balonik ma na swojej powierzchni maleńkie, niewidoczne dziurki. Cząsteczki olejku eterycznego, będące płynem, 
są zbyt wielkie, aby przejść przez te otwory i wydostać się na zewnątrz. Przechodzenie cząsteczek par przez 
gumową błonę jest ilustracją zjawiska dyfuzji. Pary olejku eterycznego mieszają się z powietrzem wypełniającym 
wnętrze pudełka, a gdy pudełko jest otwarte – z powietrzem w pokoju. 
Po odpowiednio długim czasie, w wyniku dyfuzji powstanie jednolita mieszanina par olejku eterycznego i ota-
czającego powietrza. 



KONSErwANTY

CEl: ZASTOSOWANIE ŚRODKóW POCHODZENIA NATURALNEGO DO KONSERWACJI ŻYWNOŚCI.

prOblEM bADAwCZY: Jaki wpływ ma woda i wilgoć na trwałość żywności?

MATErIAŁY: przygotuj zestaw materiałów dla każdej grupy uczniów tj. jabłko, cytryna, woda, kromka chleba, sól, 
tarka, nóż, łyżka, 2 słoiki z zakrętkami, 2 miseczki.

wYKONANIE:
Uczniowie dobierają się w małe robocze grupki 3 – 4 osobowe. Wykonują doświadczenie według instrukcji. Ob-
serwacje notują w formie sprawozdania.

1. Zetrzyj jabłko na tarce.
2. Starte jabłko podziel na pół i przełóż do dwóch miseczek.
3. Przekrój cytrynę na pół i pokrop sokiem zawartość jednej z miseczek. Odstaw obie miseczki w spokojne miej-

sce i co jakiś czas obserwuj pojawiającą się zmianę zabarwienia jabłka. Jak zmienia barwę jabłko pokropione
sokiem z cytryny, a jak starte jabłko nie pokropione sokiem?

4. Nalej trochę wody do słoików.
5. Kromkę chleba podziel na pół i po jednym kawałku włóż do słoików. Wody powinno być tyle, żeby cała

wsiąknęła w chleb. Nadmiar wody odciśnij (zamiast wlewać wodę, możesz pokropić kawałki chleba wodą lub
włożyć na dno słoika wilgotny ręcznik papierowy).

6. Jedną z kromek posyp grubą warstwą soli.
7. Słoiki zostaw otwarte przez pół godziny.
8. Zakręć oba słoiki i odstaw je w ciepłe miejsce (np. obok kaloryfera). Pilnuj żeby kromki były wilgotne. Chleb

pozostaw w spokoju na kilka dni i obserwuj pojawienie się pleśni. Która kromka chleba porasta pleśń wolniej?

INSTruKCjA

Uczniowie wykonują doświadczenie, notują wyniki obserwacji przez co najmniej 3–4 dni. 
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Powietrze, wilgoć i wysoka temperatura powodują, że żywność szybko się psuje. Pleśń bardzo dobrze rozwija się w ciepłym 
i wilgotnym środowisku. Wilgotna kromka chleba umieszczona blisko źródła cieple, jakim jest ka-loryfer, staje się bardzo dobrym 
miejscem dla rozwoju grzybów pleśniowych. Istnieją sposoby na spowolnienie procesu psucia się żywności. Jednym sposobem 
konserwacji żywności jest solenie. Natomiast kwas cytrynowy, który znajduje się w soku z cytryny wpływa na zachowanie świeżości 

i barwy niektórych owoców, w tym jabłek. 

wNIOSKI SfOrMuŁOwANE prZEZ uCZNIów
Sok z cytryny spowodował, że starte jabłko nieznacznie zmieniło swoją barwę. Natomiast jabłko starte, które nie zostało pokropione 
sokiem z cytryny zmieniło barwę z białej na ciemnobrunatną.
Kromka chleba zwilżona wodą po kilku dniach pokryła się warstwą pleśni. Kromka chleba zwilżona wodą i posy-pana grubą warstwą 
soli nie pokryła się pleśnią.

uZASADNIENIE NAuCZYCIElA DO wNIOSKówSfOrMuŁOwANYCh prZEZ uCZNIów
W świeżych owocach i warzywach znajduje się wiele związków fenolowych (polifenoli), które są odpowiedzialne m. in. Za smak 
i wygląd jabłek, a nawet herbaty. Polifenole znajdują się głównie w wakuolach i są tam przecho-wywane do czasu, aż będą potrzebne 
komórce roślinnej. W cytoplazmie komórki znajduje się natomiast wiele enzymów wykorzystujących polifenole w różnych reakcjach. 
Kiedy przetniemy jabłko, zniszczymy błony komór-kowe, a polifenole wydostaną się wakuol. Znajdą się wtedy w otoczeniu enzymów, 
które zaczną przeprowadzać reakcje. W obecności tlenu atmosferycznego enzym fenofaza przeprowadza utlenianie polifenoli. 
Powstają związki, które po pewnym czasie utworzą polimer, melaninę.

Melanina jest barwnikiem o ciemnej brązowej barwie i występuje także u ludzi – chroni naszą skórę przed nad-miernym promieniowaniem słonecznym (to 
jej zawdzięczamy piękną opaleniznę). 
U roślin melanina tworzy nierozpuszczalną warstwę i zapobiega rozwijaniu się zakażenia w tkankach roślinnych. Brązowienie jabłek jest więc mechanizmem 
obronnym. W soku z cytryny jest dużo witaminy C, która jest bardzo aktywnym antyoksydantem (przeciwutleniaczem, czyli związkiem zapobiegającym 
utlenianiu innych substancji). Jeśli zranione jabłko pokryjemy warstwą soku z cytryny, witamina C będzie reagować z tlenem, a dzięki temu fenolaza nie 
będzie mogła przekształcać polifenoli. Brązowienie jabłka zostanie spowolnione, ale tylko do czasu zużycia całej witaminy C z soku. W drugiej części 
doświadczenia została założona hodowla pleśni na chlebie. Pleśń dobrze rozwija się w ciepłym i wilgotnym środowisku. Wilgotna kromka umieszczona 
blisko kaloryfera stwarza takie środowisko i dodatkowo jest źródłem pożywienia, cukru. Ponieważ sól jest silnie higroskopijna, przyciąga do siebie wodę. 
Jeśli posypiemy solą chleb, zacznie ona przyciągać do siebie nie tylko wodę z kromki, ale też wodę z pleśni. Pod wpływem ograniczonej ilości wody 
organizmy rozwijają się dużo wolniej. Jak widać, witamina C chroni owoce przed zmianą koloru, a sól zabezpiecza pożywienie przed rozkładem przez 
mikroorganizmy. Obie te substancje konserwują żywność i można je nazwać konserwantami.
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