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Wulkan

Odczynniki:
woda, soda oczyszczana, płyn 
do mycia naczyń, ocet



Drożdże

Odczynniki:
❖ drożdże suszone, 
❖ woda utleniona.



GĘSTOŚĆ

1. Odczynniki: woda, olej, 
kawa, sól.

Wykonanie:
- do szklanki wlej wodę i olej,
- na olej wsyp 1 - 2 łyżeczki kawy,
- kawę posyp solą.

2. Odczynniki: woda, olej 
barwniki, tabletka musująca

Wykonanie: 
- do zlewki wlej wodę i powoli 
dolewali olej oraz barwniki. 
Kiedy składniki się oddzielą 
wrzucamy tabletkę musującą.



Tęczowa wieża gęstości



Tęczowa wieża gęstości

mleko, kakao, woda, syrop cukrowy z niebieską
farbką plakatową, żółtko i białko jaja kurzego, płyn
do mycia naczyń i olej rzepakowy



Gumowe jajko

Odczynniki:
❖ ocet,
❖ surowe jajko.



Gumowe jajko



Obserwacje mikroskopowe
❖Chloroplasty z liścia moczarki kanadyjskiej

❖Włoski wydzielnicze z liścia pelargonii

❖Przekrój poprzeczny przez igłę sosny



BADANIE 
WŁAŚCIWOŚCI BIAŁEK



PROBLEM BADAWCZY: 

Czy etanol ma wpływ na białko jaja kurzego? 

HIPOTEZA: 

Białko ulega denaturacji pod wpływem etanolu



OBSERWACJE: Alkohol powoduje ścinanie białka jaja kurzego, zmieniają 
się jego właściwości, ponieważ ulega reakcji denaturacji. 

WNIOSKI: Alkohol powoduje nieodwracalne zmiany w białku - niszczy 
jego strukturę.



Z czego zbudowane są skorupki jajka?



PLASTIK 
Z 

MLEKA

Odczynniki:

❖gorące mleko, 

❖Barwnik,

❖Ocet.



PLASTIK Z MLEKA



SERCE
Jakiemu elementowi serca odpowiada balonik przymocowany 

do jednej ze słomek w modelu serca? 



Model płuc



Wykrywanie skrobi

Odczynnik:
❖ jodyna



Tęcza



Tęcza

Zabarwione mleko i patyczek zamoczony w płynie do naczyń



OSMOZA

Problem badawczy: 

Wpływ wysokiego stężenia soli na osmotyczne przenikanie wody pomiędzy 
komórkami marchewki a środowiskiem

Hipoteza: 

Dodanie soli do dołeczka wydrążonego w marchewce spowoduje wypłynięcie 
wody z marchewki.

Wyniki doświadczenia: 

Z marchewki, w której umieściliśmy sól wypłynęła woda. Marchewka 
pozbawiona soli kuchennej nie uległa widocznym zmianom.

Wniosek: 

Po dodaniu chlorku sodu do wnętrza marchewki wypłynęła z niej woda na 
drodze osmozy, gdyż chlorek sodu stworzył środowisko hiperosmotyczne

względem marchewki.



OSMOZA



Wyrównywanie stężeń

Odczynniki:
❖ woda,
❖ woda z cukrem,
❖ ocet,
❖ coca-cola.



Czego potrzebuje 
rzeżucha?



Czego potrzebuje rzeżucha?





Co jedzą drożdże?



Co jedzą 
drożdże?



Proces fermentacji



Obserwacje uczniów



Obserwacje uczniów



Obserwacje uczniów



Obserwacje uczniów



Obserwacje uczniów



Obserwacje uczniów



Barwniki roślinne - chromatograf

Odczynniki i sprzęt laboratoryjny:

- trawa (lub inna badana zielona 
roślina), 
- zlewka (szklany pojemnik), 
aceton (może być w postaci 
zmywacza do paznokci), 
- ołówek, 
- bibuła biała, 
- zszywacz, 
- tłuczek,
- moździerz (do rozgniecenia 
trawy),
łyżeczka.

https://youtu.be/LVsf5cEvblY?t=104

https://youtu.be/LVsf5cEvblY?t=104
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