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Instrukcje do przykładowych eksperymentów używane w projekcie 

„Małopolska Chmura Edukacyjna – nowy model nauczania” dostosowane 

do podstawy programowej dla szkół ponadpodstawowych, jednak z łatwością 

można je uprościć dostosowując do możliwości uczniów szkół podstawowych. 

Np. zamiast badać zależność aktywności enzymów od temperatury badać 

jedynie ich działanie. Można je wykorzystać np. w pracy kół naukowych.
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Instrukcja 

 

Badanie wpływu temperatury na aktywność amylazy ślinowej 
 

1. Przygotowanie roztworu śliny: wlej 100 ml czystej wody do plastikowego kubka 

jednorazowego; nabierz połowę wody do ust, przepłucz usta dokładnie i wypluj do 

drugiego kubka; powtórz tę czynność z drugą porcją wody. 

 

2. Wykrywanie amylazy 

 nalej 1 ml roztworu śliny do probówki; 

 dodaj 2 ml 0,1% roztworu skrobi; 

 zanurz dolną część probówki do łaźni wodnej o temp. 37 °C; 

 pobieraj po kropli co 5 minut i umieszczaj je kolejno na białej płytce, mieszając je 

następnie z kroplą płynu Lugola; 

 powtarzaj tą czynność aż do zaobserwowania zmiany w zabarwieniu próbki. 

Doświadczenie to wykonaj równolegle używając czystej wody zamiast roztworu śliny (próba 

kontrolna). 

 

3. Równolegle przeprowadź eksperyment w dwóch innych temperaturach, tj. używając w 

łaźni wodnej wody z lodem oraz wrzącej wody. 

 

Wyniki zanotuj w tabeli. 

 

Zmiany 
w czasie 

roztwór skrobi 
+ czysta woda 

temp. 37 °C 

roztwór skrobi 
+ ślina 

temp. 37 °C 

roztwór skrobi 
+ ślina 

woda z lodem 

roztwór skrobi 
+ ślina 

wrząca woda 
5 min.     

10 min.     
15 min.     
20 min.     
25 min.     

... itd.     
 
  



            
  

                                                     
 

MAŁOPOLSKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI, Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1, 
Biuro Obsługi Klienta:  bok.krakow@mcdn.edu.pl                                tel.  12 422 14 49 
                                                                                                                        tel.kom.  513 042 381 

 

 

Instrukcja 

Badanie wpływu temperatury na aktywność katalazy w ziemniaku 
 

 

1. Obrać i umyć jeden mały ziemniak i zetrzeć na tarce. 

2. Do wszystkich probówek dodajemy łyżką taką samą ilość przetartego ziemniaka 

i wody destylowanej. Probówki numerujemy niezmywalnym markerem.  

3. Do pierwszej probówki, która pozostaje w temperaturze pokojowej, dodajemy 10 ml 

wody utlenionej. Zaznaczamy markerem na probówce maksymalny poziom 

pęcherzyków powietrza, które pojawiły się w probówce. 

4. Drugą probówkę umieszczamy w naczyniu z lodem i mierzymy temperaturę w 

probówce, a gdy temperatura próbki spadnie do około 5–10°C dodajemy wodę 

utlenioną (10 ml) i zaznaczamy na probówce maksymalny poziom pęcherzyków. 

5. Kolejnych pięć probówek z identycznie przygotowanymi próbami (przetarty ziemniak 

+ woda) umieszczamy kolejno w łaźni wodnej (misce z gorącą wodą o temp. ok 70 
stopni Celsjusza). Dolewamy do kolejnych probówek  po 10 ml wody utlenionej, gdy 

temperatura w nich osiągnie kolejno: 30, 40, 50, 60 stopni Celsjusza. Gdy próba 

osiągnie żądaną temperaturę, szybko wyjmujemy ją z wody, dolewamy wodę 

utlenioną i zaznaczamy poziom pojawiających się bąbelków. 

6. Mierzymy linijką zaznaczone na probówkach poziomy „bąbelków” i zapisujemy 

wyniki w tabeli, a następnie sporządzamy prosty wykres zależności aktywności 

katalazy od temperatury. 

 

Propozycja modyfikacji eksperymentu: 

Aktywność katalazy możemy badać również dla różnych próbek biologicznych, na przykład: 

ziemniaka, banana i jabłka. Wtedy jednakowej wielkości kawałki roślin należy rozetrzeć w 

wodzie destylowanej. Następnie taką samą ilość roztworu nalewamy do trzech probówek. 

Dodajemy po kilka kropli wody utlenionej. Następnie obserwujemy pojawienie się 

pęcherzyków w każdej probówce. Możemy zmierzyć linijką poziom pojawiających się 

pęcherzyków i w ten sposób porównać aktywność katalazy w wybranych roślinach. 
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Instrukcja 

Badanie wpływu dwutlenku węgla na tempo fotosyntezy moczarki 
 

1. Zagotowujemy 250 ml wody (najlepiej destylowanej) aby usunąć z niej rozpuszczone 

gazy, w tym dwutlenek węgla.  

2. Do dwóch z przygotowanych próbówek wlewamy jeszcze gorącą wodę napełniając je 

w ¾ wysokości, zatykamy szybko korkiem i chłodzimy do temperatury otoczenia. 

Oznaczamy (opisujemy) probówki. 

3. Pozostała część wody przelewamy do czystej zlewki lub słoiczka, a następnie 

chłodzimy ją do temperatury otoczenia i nasycamy dwutlenkiem węgla przez 

wdmuchiwanie  przez słomkę wydychanego powietrza (zazwyczaj wystarczy ok. 20-

30 wdmuchnięć). Podczas wdmuchiwania koniec słomki powinien dotykać dna co 

ułatwi rozpuszczenie się wydychanego CO2 w wodzie). 

4. Tę wodę wlewamy do 2 pozostałych probówek napełniając je także w ¾ wysokości 

i zatykamy szybko korkiem. Oznaczamy (opisujemy) probówki. 

5. Do tak przygotowanych probówek z wodą wkładamy po jednym świeżo obciętym 

pędzie moczarki. Świeże cięcia powinny być zlokalizowane u góry, co najmniej 2 cm 

poniżej poziomu wody. Probówki zatykamy ponownie korkiem i ustawiamy na 

stojaku w świetle słonecznym lub oświetlamy mocną lampką. 

6. Za pomocą stopera lub zegarka z sekundnikiem, obserwujemy jak dużo pęcherzyków 

gazowych pojawia się na moczarce w każdej z probówek podczas 1 minuty. Wyniki 

zapisujemy w tabeli. Pomiary powtarzamy kilkukrotnie i obliczamy średnią, której 

użyjemy do porównania wyników i wyciągnięcia wniosków. 

 

Propozycja modyfikacji eksperymentu: 

Można także badać zależność tempa fotosyntezy od dostępu światła, na przykład jedną z prób 

umieszczając w miejscu dobrze oświetlonym, a drugą w zacieniu. 
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Instrukcja do doświadczenia 

 

 

Wpływ etylenu na dojrzewanie owoców 

 

1. Przygotowujemy dwa jednakowe pojemniki na żywność o odpowiedniej wielkości.  

2. Do pierwszego wkładamy 4 dojrzałe jabłka i dwa niedojrzałe banany, a do drugiego 

tylko dwa niedojrzałe banany.  

3. Zamykamy pojemniki i ustawiamy je w identycznych warunkach oświetlenia i 

temperatury.  

4. Obserwujemy jak zmienia się stopień dojrzałości bananów. Już po krótkim czasie 

powinny być widoczne różnice między próbami. 

 

 

Wpływ etylenu na kiełkowanie roślin 

 

Możemy wybrać czy użyjemy do eksperymentu kiełkujących nasion grochu czy nasion 

rzeżuchy. Zazwyczaj efekty są lepiej widoczne dla grochu, ale czasami zdarzają się kłopoty z 

jego kiełkowaniem, co zależy od samych nasion. Można też zduplikować eksperyment 

i zastosować obydwa typy nasion. 

 

1. W zależności od wybranego wariantu przygotowujemy dwa szczelne pojemniki z 

glebą ogrodniczą (lub wilgotną ligniną albo watą).  

2. W napełnionych gleba pojemnikach sadzimy po 10 kiełkujących nasion grochu 

(nasiona trzeba wcześniej dobrze namoczyć przez 1 dzień). Jeśli zdecydujemy się na 

rzeżuchę to wysiewamy na wilgotną ligninę lub watę taką samą porcję nasion do 

każdego pojemnika. Następnie podlewamy nasiona jednakowo w obu pojemnikach.  

3. Do jednego pojemnika wkładamy na tacce 4 dojrzałe jabłka jako źródło etylenu.  

4. Pojemniki zamykamy lub przykrywamy folią i ustawiamy je w identycznych 

warunkach oświetlenia i temperatury. Już po krótkim czasie powinny być widoczne 

różnice między próbami. 
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Wpływ SO2 na rośliny 

 

 

Jeśli używamy słojów typu weck ze szklaną pokrywką to na roboczym stole kładziemy słoje 

oraz pokrywki słoja odwrócone dnem do góry. Jeśli używamy zwykłych słoików zakręcanych 

metalową zakrętką to stawiamy je dnem do dołu. Jeśli to możliwe eksperyment wykonujemy 

pod dygestorium lub przynajmniej w bardzo dobrze wentylowanym pomieszczeniu. 

 

PRÓBA BADAWCZA 

1. Niebieski kwiat i listek fiołka afrykańskiego (lub innego kolorowego kwiatu) oraz 

wilgotny papierek lakmusowy umieszczamy na szklane pokrywce słoja (słojów typu 

weck) lub układamy na dnie zwykłego słoika  

2. Z płytki siarki odcinamy pasek o szerokości 1 cm, ewentualnie zeskrobujemy siarkę z 

kilkunastu zapałek i umieszczamy np. w szklanym kieliszku lub np. metalowej zakrętce 

od butelki. 

3. Zapalamy trzymany pęsetą pasek siarki przy pomocy zapałki lub palnika gazowego i 

szybko umieszczamy na dnie pokrywki obok kwiatów i liści, ale tak aby się nie dotykały. 

W przypadku zwykłego słoja ostrożnie wkładamy na dno słoja. 

4. Całość szybko nakrywamy słojem i krawędź styku słoja z przykrywką uszczelniamy 

dokładnie samoprzylepną taśmą izolacyjną. W przypadku zwykłego słoja zakręcamy 

zakrętkę i także uszczelniamy krawędź samoprzylepną taśmą izolacyjną.  

5. Po około 20/30 minutach sprawdzamy barwę papierka lakmusowego, porównujemy ze 

skalą pH oraz obserwujemy zmiany w wyglądzie kwiatu i liścia. 

 

PRÓBA KONTROLNA 

Jednocześnie z próbą badawczą wykonujemy próbę kontrolną. Pozwoli ona na ustalenie, czy 

ewentualne zmiany na organach roślin nie są efektem samego spalania czy konkretnie 

spalania siarki (czyli powstającego w tym przypadku SO2). Jeżeli jako źródło siarki w 

eksperymencie użyto zapałek, to drewienka, z których zeskrobano siarkę można spalić w 

drugim słoju w takich samych warunkach, czyli w obecności kwiatu i liści. Po spaleniu należy 

zaobserwować, czy pojawią się na roślinach takie same zmiany, jak w próbie badawczej.  

 

Uczniowie zapisują wyniki eksperymentu. 

 

Propozycja modyfikacji eksperymentu: 

1. Można badać także czy stężenie SO2 ma wpływa na  stopień uszkodzenia roślin. 

Używamy wtedy w dodatkowej próbie badawczej odpowiednio dwóch pasków siarki 

lub dwukrotnie więcej siarki z zapałek.  

2. Można także zbadać, czy różne gatunki roślin są tak samo podatne na uszkodzenia pod 

wpływem związków siarki. Można do tego eksperymentu wybrać dodatkowo rośliny o 

delikatniejszych liściach lub szpilki sosny. 

 

Uwaga: należy szczególnie zadbać o bezpieczeństwo podczas wykonywania doświadczeń 

z otwartym ogniem! 
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Instrukcja do doświadczenia 

 

Wyparowywanie wody przez rośliny 

 

1. Ustawiamy probówki tej samej wielkości na stojaku (statywie), numerujemy je 

markerem i napełniamy je taką samą ilością wody( przy użyciu cylindra miarowego), 

tak aby zwierciadło znajdowało się 1,5 cm poniżej otworu. Aby wyeliminować 

bezpośrednie parowanie wody pokrywamy jej powierzchnię 0,5 cm warstwą oleju 

jadalnego w każdej próbówce.  

2. Ucinamy 4 możliwie jednakowej wielkości liście (koniecznie wraz z ogonkami) z 

jednej rośliny np. pelargonii. Odrysowujemy liście na papierze milimetrowym 

(później możemy ustalić na tej podstawie powierzchnię każdego z nich w cm
2
 z 

dokładnością do 1 mm
2
). 

3. Do pierwszej probówki wstawiamy jeden liść (oczywiście zanurzając tylko ogonek w 

wodzie, a nie cały liść!), do drugiej 3 liście, a trzecią zostawiamy bez liści jako próbę 

kontrolną.  

4. W kolejnych probówkach możemy umieścić liście innych gatunków roślin po ich 

uprzednim odrysowaniu na papierze milimetrowym.  

5. Wszystkie informacje o numerze probówki, gatunku i powierzchni liści 

umieszczonych w danej probówce zapisujemy w notatniku.  

6. Probówki umieszczamy w jednakowych warunkach, w miejscu dobrze oświetlonym i 

ciepłym.  

7. Po 3 dniach porównujemy poziom wody w probówkach (możemy zmierzyć cylindrem 

miarowym ilość pozostałej w próbówkach wody)  i zapisujemy wyniki.  

8. Przeliczamy ilość wyparowanej wody na powierzchnie liści ustalając tempo 

transpiracji na jednostkę powierzchni.  

 

 

Propozycja modyfikacji eksperymentu: 

1. Można badać np. wpływ wilgotności powietrza (odwrotnie proporcjonalna) na tempo 

transpiracji. Wtedy umieszczamy probówki z liśćmi (oczywiście tego samego gatunku 

i możliwie takimi samymi pod względem powierzchni) pod przykryciem (kloszem) 

razem np. z tacką wypełniona wodą oraz bez tacki z wodą (próba kontrolna).  

2. Można badać także np. wpływ temperatury (wprost proporcjonalna) na tempo 

transpiracji. Wtedy jedna próbę umieszczamy w miejscu chłodnym a druga np. w 

okolicy kaloryfera. Pamiętamy żeby oświetlenie było porównywalne dla obu prób 

(zmienna kontrolowana). 
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Instrukcja do doświadczenia 
 
 

Geotropizm korzenia 

 

 

1. Do małych foliowych torebek strunowych wkładamy zwilżone wodą prostokątne 

kawałki ligniny albo gazy i w każdym umieszczamy po jednym kiełkującym ziarnie 

fasoli (wcześniej dobrze jest namoczyć nasiona w wodzie przez jeden dzień). 

Przygotowujemy tak co najmniej kilkanaście torebek dla pewności.  

2. Zamykamy torebki struną i przypinamy je w odpowiednim położeniu np. na kawałku 

kartonu lub tablicy korkowej. Stawiamy je w oświetlonym miejscu. Codziennie 

podlewamy ziarna mała ilością wody.  

3. Po pojawieniu się korzeni dzielimy torebki na 3 grupy.  

4. Pierwsza grupę pozostawiamy bez zmian w tej samej pozycji jak poprzednio, jako 

próbę kontrolną.  

5. W drugiej grupie, jeśli się uda, usuwamy delikatnie czapeczkę ze stożka wzrostu 

korzeni, np. przez pocieranie zakończenia korzenia o szorstką powierzchnie lub przy 

pomocy pęsety albo skalpela. Pamiętajmy, że to warstwa o wysokości zaledwie 

kilkunastu komórek! Nie jest to łatwe dlatego trzeba mieć nadmiar próbek. Wtedy jest 

szansa, ze uda nam się choć w jednej próbie. Czapeczka to cześć korzenia 

odpowiedzialna za percepcję bodźca grawitacyjnego. Usunięcie czapeczki nie 

powoduje zahamowania wzrostu korzenia (o ile nie uszkodzimy samego stożka 

wzrostu), jednak staje się on niezdolny do reakcji na bodziec grawitacyjny.  

6. W trzeciej grupie pozostawiamy czapeczki na korzeniach.  

7. Przez kolejne dni obracamy torebki z grupy drugiej i trzeciej w jedną stronę (np. 

zgodnie z ruchem wskazówek zegara) obserwując jak reagują na ten ruch korzenie. 

8. Każdorazowo zapisujemy wyniki obserwacji. 
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Instrukcja do doświadczenia 

 

Parcie korzeniowe 
 

1. Dobrze rozwiniętej sadzonce rośliny w doniczce (np. geranium, fuksja, begonia, 

słonecznik, dalia, pokrzywa itp.) ostrym nożem odcinamy łodygę na wysokości około 5-10 

cm nad powierzchnia ziemi. 

2. Na pozostałą w ziemi część pędu naciągamy krótki 

odcinek elastycznego węża gumowego o długości 4-5 

centymetrów. Ważne aby szczelnie przylegał do łodygi, a 

jednocześnie nie ściskał jej zbyt mocno bo to utrudni 

przepływ wody w naczyniach. Należy uszczelnić 

dodatkowo połączenie np. wazeliną. 

3. W tak nasadzony wąż wciskamy cienką szklaną rurkę 

(może to być także np. odwrócona pipeta).  

4. Obok rośliny wbijamy palik drewniany lub plastikowy i 

mocujemy do niego szklaną rurkę drucikiem lub taśma 

przylepną. 

5. Do rurki wlewamy około 5 cm wody i dodajemy na 

wierzch jedną kroplę oliwy lub oleju jadalnego aby 

zapobiec parowaniu wody. 

6. Początkowy poziom wody zaznaczamy na rurce trwałym 

pisakiem (do folii, szkła). 

7. Roślinę ustawiamy w ciepłym miejscu i regularnie 

podlewamy obficie letnią wodą przez cały czas trwania 

doświadczenia. 

8. Doświadczenie trwa kilka dni. Wysokość poziomu cieczy 

w rurce odnotowujemy regularnie (codziennie) podczas 

doświadczenia. 

 

 
 


