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Badania, których wyniki przedstawiono poniżej otrzymały wsparcie finansowe  w ramach Siódmego 

Programu Ramowego Wspólnoty Europejskiej [FP7/2007-2013] 

 

POZIOM ROZPOWSZECHNIENIA 

 

PU = Publiczne 

PP = Ograniczone do uczestników programu (włączając służby Komisji)  

RE = Ograniczone do grupy określonej przez konsorcjum (włączając służby Komisji). 

CO = Poufne, tylko dla Członków grupy (włączając służby Komisji).  

 

Historia Dokumentu 

DATA WYDANIA WERSJA WPROWADZONE ZMIANY/POWÓD 

WZNOWIENIA 

12/10/2010 1.0  

18/11/2010 2.0  

2/12/10 

16/12/10 

27/06/11 

3.0 

4.0 

5.0 

 

Dodatkowa zawartość      z materiałami 

klasowymi (materiały dla ucznia) 

30/06/11 

20/03/2012 

6.0 

7.0 

Ostateczne poprawki 

Ostateczna wersja polska 

Niniejszy dokument powstał w wyniku dyskusji prowadzonych przez podzespół specjalistów chemików w 

składzie: Odilla Finlayson, Ilka Parchmann, Iwona Maciejowska, Hana Čtrnáctová, Paweł Bernard, Paweł 

Bros, Małgorzata Krzeczkowska, Jack Holbrook, Rory Geoghegan Wolfgang Graeber, Alison Graham, Stefanie 

Herzog, Petr Šmejkal, Mária Ganajjvá, Elzbieta Szostak, Anna Bialas, Loukia Anastasiadou, Michael Nicolaou, 

Nicos Valanides 

 

Zadania opracowano na podstawie następujących źródeł:  

Mareike Wilms, Martin Fach, Jens Friedrich Dr., Marco Oetken Prof. Dr, Molekulares Sieben: Mit 

Einmachfolie ins Diskontinuum, Chemkon, Tom 11, Wydanie 3, strony 127-130, lipiec 2004 

James Chapman, Laura Barron and Susan Ryan, Dublin City University. 

 

Zadanie 3.2: A. Koehler in Chemie im Kontext: Superabsorbierende Kunststoffe. Cornelsen, 2007. 

 

Zadanie 3.3: Universität Gießen: Cyclodextrine – molekulare Zuckertüten, http://fss.plone.unigiessen. 

de/fss/fbz/fb08/chemie/Chemiedidaktik/mat/dat/cyc.pdf/file/Cyclodextrine.pdf 
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Przykładowe materiały lekcyjne (Podjednostka 1) 

 

Zadanie 1.2 

 
Na podstawie tego, co zaobserwowałeś/aś podczas wykonywania zadania określ, który model przedstawia Twoją 

separację.  

 

Zadanie 1.5 

Materiały dla Nauczyciela 

Sprawa Liama Johnsona 

Rozwiązanie zagadki kryminalnej za pomocą technik separacyjnych 

________________________ 

Wymagane wyposażenie: 

Każda grupa potrzebuje: palnik Bunsena, gazę, parownicę, zlewkę, mieszadło, lejek sitowy, bibułę filtracyjną, 

papier chromatograficzny, zlewkę, drewniany patyczek do podtrzymywania papieru. 

  

Zadanie to sprawdza się dobrze w grupach trzyosobowych. Każdy członek grupy wykonuje jedno z badań i na 

podstawie wszystkich wyników grupa znajduje odpowiedź.  

 

Co należy przygotować? 

Ksero materiałów 

Próbka wody z płuc: woda z kranu 

Próbka herbaty: trochę zimnej herbaty 

Próbka cukru: trochę brązowego cukru z dodatkiem sproszkowanego węgla/żelaza  

 

Oczekiwane wyniki: 

Próbka wody z płuc: po podgrzaniu nie otrzymujemy soli 

Próbka herbaty: chromatografia nie wykazuje obecności trucizny 

Próbka cukru: po rozpuszczeniu cukru widać inną substancję 

 

 

 

Co myślisz? 
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Sugerowane odpowiedzi na pytania: 

1. Woda z płuc nie jest wodą słoną, co wskazuje, że Liama nie utopiono w morzu, ale być może w basenie. 

(Temat do przedyskutowania: negatywne wyniki mogą być bardzo ważnymi źródłami informacji.)  

2. Próbka herbaty nie wykazuje zatrucia (Temat do przedyskutowania: ograniczenia tej metody, wykrywa 

jedynie widoczne skażenia – w laboratoriach medycyny sądowej po rozdzieleniu składników mieszaniny 

następuje analiza chemiczna.)   

3. Próbka cukru nie wykazuje skażenia 

4. Ważne, by uczniowie zdali sobie sprawę, że istnieje jest wiele sposobów interpretowania wyników i że 

kluczowe jest przekrojowe myślenie naukowców i odnajdowanie przez nich wielu potencjalnych wersji zdarzeń.  

Dowody sugerują, że Liam został otruty oraz/lub utopiony w basenie, a następnie wrzucony do morza. 

5. Czym był zatruty cukier? Kto jeszcze był w domu w tamtym momencie? itd. itp.  

 

 

Materiały dla Uczniów  

 

Sprawa Liama Johnsona 

_______________________ 

Zagadka kryminalna 

 

 

Wycinek z gazety opowiadający o znalezieniu ciała w Howth Head. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomimo, że z początku wyglądało to na tragiczne utonięcie, policja nie dała się zwieść pozorom. 

ZNALEZIONO CIAŁO W HOWTH HEAD  
Ciało Liama Johnsona wyciągnięto z morza wczoraj wieczorem w Howth Head. Lekarze sądowi 

ustalili, że zgon miał miejsce poprzedniego wieczora pomiędzy godziną 18 a 21. Wdowa i córki 

były zbyt wstrząśnięte by rozmawiać z dziennikarzami. Wiadomo natomiast, że zmarły miał 

problemy finansowe w swojej niegdyś świetnie prosperującej firmie.  

Irish Independent, 7 maja 2009r.  

 

Ze strony http:// www.google.ie/imgres?imgurl=http://static.guim.co.uk/sysimages/ 

Guardian/Pix/pictures/2009/2/16/1234791621085/migrants-Spain-canary-isl- 

001.jpg&imgrefurl=http://www.guardian.co.uk/world/2009/feb/16/spain-migrantsurfers& 

usg 

 

Sprawa Liama Johnsona 
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….oraz stół, na którym stała brudna filiżanka po herbacie, dzbanek i brązowy cukier.  

 

http://www.google.ie/imgres?imgurl=http://www.plantnj.co

m/ images/layout/featured_projects/elfers/custom-

swimmingpool. 

 

 

 
http://wwwdelivery.superstock.com/WI/223/1802/PreviewCo 

mp/SuperStock_1802R-17104.jpg 

 

Co trzeba wiedzieć? 

Nauczyłeś/aś się kilku technik separacji/rozdzielania, które mogą w tym zadaniu okazać się bardzo przydatne. 

Będziesz musiał(a) dokładnie zastanowić się, których z nich będzie trzeba użyć.  

 

 

 

 

 

 

 

Zespół specjalistów z zakresu 

medycyny  sądowej pobrał próbki 

podczas sekcji zwłok  oraz                

w domu Liama Johnsona,  

gdzie znaleziono koło basenu jego 

ręcznik... 

 

Jesteś specjalistą medycyny sądowej 

powołanym do zbadania pobranych 

próbek, którymi są: 

(a) próbka wody z płuc Liama 

Johnsona 

(b) próbka herbaty z dzbanka 

(c) próbka cukru z cukierniczki 

separacja magnetyczna 

chromatografia 
odparowywanie 

przesączanie 
destylacja 

Sprawa Liama Johnsona 
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Co musisz wiedzieć, aby rozwiązać zagadkę kryminalną? 

Zadecyduj, jakie badania przeprowadzisz na próbkach, aby dowiedzieć się:  

1. czy Liam Johnson zmarł w skutek utonięcia w morzu? 

2. czy są dowody na to, by herbata była zanieczyszczona inną substancją?   

3. czy są dowody na to, że cukier został skażony inną substancją?  

 

Wyniki badań zanotuj w tabeli poniżej.  

 

Próbka Metoda Wynik Wnioski 

 

 

(a) Próbka wody z 

płuc Liama 

Johnsona 

   

(b) Próbka herbaty          

z dzbanka 

   

 

 

(c) Próbka cukru           

z cukierniczki 

   

 

 

Czego się dowiedziałeś/aś? 

 

1. Czy Liam Johnson utonął w morzu? Przedstaw dowody potwierdzające Twoją opinię. 

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

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

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

2. Czy są dowody na to, że herbata była zanieczyszczona jakąś inną substancją? Odpowiedź uzasadnij.  

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

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

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

3. Czy są dowody na to, że cukier był skażony jakąś inną substancją? Przedstaw dowody popierające Twoją 

odpowiedź.  

 

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

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

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

4. Jak myślisz, co się wydarzyło naprawdę?  

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

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

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

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

5. Jakie dowody należałoby zebrać i jakie badania przeprowadzić, aby potwierdzić wiarygodność Twojej wersji 

wydarzeń? 

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

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

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

Sprawa Liama Johnsona 
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Zadanie 1.6. Silnik samochodowy 

 

Ćwiczenia 

 

 

3. 4.  

 
1. Dlaczego filtr powietrza trzeba zmieniać po przejechaniu 20 000 km? 

……………………………………………………………………… 

2. Co zapycha filtr powietrza?  

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

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

3. Dlaczego silnik przestaje działać, gdy powietrze nie jest filtrowane?  

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

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

4. Jakie są zalety używania cienkiego filtra w samochodach wyścigowych? A jakie są jego minusy? 

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

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

1.http://images.yourd

icti 

onary.com/images/sc

ie 

nce/ASintcom.jpg 

2.http://image.tradevv.co

m/2 

009/07/28/yuebingxy_44

892 

6_600/car-air-filter-car-

3. 

http://4.bp.blogspot.com/_ 

ddqtkOiADuo/SrO4wb_9c

W 

I/AAAAAAAAA1c/fyvK

4.http://www.napacanada.co

m/e 

n/NAPAKnowHow/~/media/I

ma 

ges/NAPAKnowHow/air_filt

Silniki samochodowe zwykle mają 4 cylindry. 

Wewnątrz cylindrów eksploduje mieszanina 

benzyny i powietrza popychając w dół tłok, który 

obraca kołami. 4 cylindry są skoordynowane w 

podobny sposób co pedały roweru - jeden zawsze 

pchany jest  w dół, aby wprawiać w ruch koła. 

Kluczowa jest odpowiednia mieszanina powietrza 

i benzyny, powodująca optymalną eksplozję w 

cylindrze.   

 

Zanim powietrze dostaje się do 

silnika, jest filtrowane. Kiedy filtr 

powietrza się zapycha, do silnika 

dochodzi niewystarczająca ilość 

powietrza i benzyna nie pali się 

dobrze.  Jeżeli powietrze nie jest 

filtrowane kurz powoduje problemy 

z cylindrami.  

Aby zwiększyć sprawność silników w samochodach wyścigowych 

montuje się w nich bardzo cienkie filtry, przepuszczające więcej 

powietrza, które może się mieszać z paliwem.  

1. 

2.

1. 
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 filterauto- 

filter.jpg 

 

OjsR 

wnY/s400/ferrari-

formulaone- 

racing-car.jpg 

 

er_2. 

ashx?w=140&h=141&as=1 

 

Zadanie 2.1 Folie z niewidocznymi dziurami – Ćwiczenia str. 1 z 2   

 

1. Rozpocznij eksperyment zgodnie ze wskazówkami. Opisz każdą próbówkę.  

 

 
Obserwacje:  

 

 

  1 2 3 4 

Barwa 

wyjściowa 

w małym worku     

w próbówce     

Barwa końcowa w małym worku     

w próbówce     

 

2. Czy umiesz wyjaśnić, co się dzieje? 

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………… 

 

Zadanie 2.1 Folie z niewidocznymi dziurami – Ćwiczenia str. 2 z 2   
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3. Czy potrafisz przyporządkować do każdego z tych diagramów jedną próbówkę z 

eksperymentu?

 
4. Co się stanie w każdej próbówce, gdyby odwrócić roztwory miejscami tzn. gdyby na początku roztwory z 

mniejszymi cząsteczkami były w próbówce, a z większymi cząsteczkami w folii?  

 
 

Obserwacje: 

  1 2 3 4 

Barwa 

wyjściowa 

w małym worku     

w próbówce     

Barwa końcowa w małym worku     

w próbówce     

 

Zadanie 2.2A: Dział 1: Kolorowe substancje chemiczne w wodzie  

 

Ćwiczenia, str. 1 z 2 

 

Przedyskutuj ze swoją grupą, a następnie wykonaj następujące zadania 

 

1. Eksperyment nr 1 - proces orientacyjny 

 

i. do zlewki o pojemności 150 ml wlej 120 ml wody destylowanej. Co Twoim zdaniem stałoby się po 

umieszczeniu kropli czerwonego barwnika spożywczego na środku dna zlewki? Opisz pokrótce przewidywany 

przez Ciebie rezultat.  
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ii. Do szalki Petriego nalej wodę destylowaną (do wysokości ok. 1 cm). Jak sądzisz, co stałoby się po 

umieszczeniu kilku kryształków nadmanganianu potasu na środku szalki Petriego? W kilku słowach opisz 

spodziewany efekt.  

 

Wyobraź sobie, że masz na oczach magiczne okulary powiększające, dzięki którym widzisz wyraźnie zawartość 

szalki Petriego. Jakiego rodzaju zmiany spodziewasz się zaobserwować w szalce? Narysuj na poniższych 

diagramach spodziewany rezultat i obserwacje po 1, 2 i po 10 minutach.  

 
po 1 minucie    po 2 minutach  po 10 minutach 

 

2. Przeprowadź następujące eksperymenty:  

i. używając plastikowego kroplomierza, umieść 3-4 krople czerwonego barwnika spożywczego na środku dna 

zlewki (A) zawierającej 120 ml wody destylowanej  

 

ii. używając plastikowego kroplomierza, umieść 3-4 krople czerwonego barwnika spożywczego na środku 

powierzchni zlewki (B) zawierającej 120 ml wody destylowanej. 

 

iii. za pomocą szczypców umieść 2-3 kryształki manganianu(VII) potasu na środku szalki Petriego. 

 
3.Spróbuj zaobserwować jak najwięcej w trakcie tych trzech eksperymentów i zanotuj, w jaki sposób poruszają 

się trzy substancje oraz jak zmienia się barwa w tych trzech przypadkach.  Przedstaw graficznie ruch 

manganianu(VII) potasu oraz czerwonego barwnika spożywczego w każdym  z trzech pojemników na trzech 

rysunkach prezentujących obserwacje po 2, 5 i 10 minutach (pytanie nr 5). 

 

W grupie przedyskutuj spostrzeżenia oraz zanotuj obserwacje i wnioski odnośnie następujących pytań: (pytania 

4,5,6,7,8,9,10). 

 

Wyniki 

4. Opisz swoje spostrzeżenia dotyczące szalki Petriego i dwóch pozostałych zlewek:  

manganian(VII) potasu 
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_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

5. Na poniższych diagramach narysuj ruchy manganianu(VII) potasu, które udało Ci się zaobserwować w danym 

przedziale czasowym. Uzasadnij.  

       
 

po 2 minutach   po 5 minutach    po 10 minutach 

 

Wyjaśnienia 

6. a) Wyjaśnij ruch manganianu(VII) potasu w szlace Petriego.  

b) Wyjaśnij ruch czerwonego barwnika spożywczego w zlewkach A i B. 

______________________________________________________________ 

7. Czy Twoje przewidywania i rysunki są zgodne z obserwacjami i wynikającymi z nich wyjaśnieniami?  

 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

8. Wyobraź sobie, że nosisz magiczne okulary powiększające. Narysuj zawartość zlewki przed i po wlaniu 

czerwonego barwnika.   

 
9. Jakie zmiany zachodzą w szalce Petriego oraz dwóch zlewkach po dodaniu manganianu(VII) potasu oraz 

czerwonego barwnika? Odpowiedzi uzasadnij. 

 

______________________________________________________________. 

 

10. Opisz w kilku zdaniach, co zauważyłeś po dodaniu czerwonego barwnika spożywczego do zlewki. W opisie 

użyj następujących terminów: cząsteczki, ruch, woda, homogenicznie, dyfuzja, rozmieszczone.  

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 



BADAJĄC DZIURY   MATERIAŁY DLA UCZNIÓW  

 

 

Strona 12 z 28 

ESTABLISH 

 11. W kącie sali lekcyjnej nauczycielka chemii umieściła małą otwartą butelkę czystego alkoholu, ale nic nie 

powiedziała o tym uczniom. Janek poczuł zapach alkoholu po minucie, a Jacek po kilku minutach.  

 

i. Jak myślisz, dlaczego dwóch uczniów wyczuło alkohol w różnych momentach i jaka jest tego przyczyna?  

ii. Jaki jest związek pomiędzy wyczuciem alkoholu a innymi wcześniej przeprowadzanymi eksperymentami?  

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Zadanie domowe 

1. Ile jonów zawiera mały kryształek manganianu(VII) potasu? 

 

A. 100 000 000 000 000 000 000 000    Β. 1 000 

C. 100 000 000       D. 100 000 

 

2. Opisz zjawisko dyfuzji przedstawione na obrazkach poniżej (białe obszary przedstawiają cząsteczki wody a 

pozostałe cząsteczki czerwonego barwnika spożywczego.  

 

 
 

3. Czy sądzisz, że cząsteczki gazu będą zachowywać się tak samo jak cząsteczki manganianu(VII) potasu oraz 

cząsteczki czerwonego barwnika spożywczego? Odpowiedź uzasadnij.  

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

4.Czy poniższe stwierdzenie jest prawdziwe? Dlaczego/Dlaczego nie?  

 

“Ten sam eksperyment można przeprowadzić używając soli kuchennej zamiast manganianu(VII) potasu. Jedyna 

różnica polega na tym, że nie będziemy mogli zaobserwować ruchu cząsteczek, ponieważ sól kuchenna jest 

bezbarwna.”  
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Zadanie 2.2B: Dział 2: Niewidoczne dziury 

 

Ćwiczenie 2: 

Przezroczyste folie, które widać na obrazkach używane są do pakowania prezentów, słodyczy, kwiatów i 

wszelkich produktów spożywczych (owoców, warzyw, mięs, serów itp.) zwykle po to, żeby zachowały 

świeżość.  

    
 

Folie te robi się z polimerów np. polietylenu, polipropylenu, polichlorku winylu, policelulozy itp.  

Fabryka „PLASTICO” reklamuje swoją linię dostępnych na rynku w sprzedaży folii „FoodFilms” jako produkty 

odpowiednie do pakowania jedzenia, ponieważ nie przedostają się przez nie mikroorganizmy oraz substancje 

chemiczne. 

Nauczyciel pokazuje klasie dwie takie folie i prosi o zbadanie prawdziwości treści reklamy.  

 

Przewidywany wynik: Przed przystąpieniem do eksperymentu przyjrzyj się dwóm foliom i wspólnie z grupą 

sformułuj hipotezę.  

Czy przez te dwie folie (lub jedną z nich) przenikają substancje chemiczne? Na czym opierasz swoją 

hipotezę?  

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Omów z grupą i przeprowadź eksperyment nr 2.  

 

Eksperyment nr 2 - Wykonanie 

1. Aby przeprowadzić eksperyment potrzebujesz dwóch przeźroczystych folii (A i B) oraz roztwór jodu.  

2. Ustaw dwie zlewki o pojemności 150 ml koło siebie i do każdej wlej 120 ml wody.  

3. Do dwóch próbówek (A i B) dodaj taka samą ilość roztworu jodu (do wys. około 3 cm)  
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4. Zamknij próbówkę A nakrywając otwór wcześniej zwilżoną wodą folią i zaciskając gumką. 5. Następnie, 

umieść probówkę do góry dnem w uchwycie, zanurzając otwór probówki w wodzie tak jak przedstawiono na 

obrazku poniżej.   

6. Z folią B postępujesz w ten sam sposób. 

 

Jeżeli roztwór jodu przeniknie przez którąś z folii, to  co spodziewasz się zobaczyć w zlewce z wodą i 

dlaczego?  

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

7. Odstaw dwa roztwory na 7-8 minut uważnie obserwując zmiany zachodzące w obu zlewkach.  

 

Przedyskutuj z grupą oraz zanotuj wyniki i ich interpretację (pytania 9,10,11,12,13,14,15). 

 

Wyniki 

8. Zapisz, co zaobserwowałeś w dwóch zlewkach:  

Zlewka Α: _______________________________________________________ 

Zlewka Β: _______________________________________________________ 

Interpretacja wyników  

9. Jakie wnioski można wyciągnąć z powyższego eksperymentu? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

10. Narysuj co zaobserwowałeś odnośnie obu folii na obrazkach poniżej. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, popraw 

rozmiary porów każdej z folii.  



BADAJĄC DZIURY   MATERIAŁY DLA UCZNIÓW  

 

 

Strona 15 z 28 

ESTABLISH 
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11. Czy w odpowiedzi na pytanie nr 7 dobrze przewidziałeś/aś zmiany w zlewkach z wodą? W razie potrzeby, 

odpowiednio popraw swoje wyjaśnienie.  

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

12. Czy uzasadniona jest treść reklamy fabryki „PLASTICO”? Czy prawdziwe jest stwierdzenie, że folie 

„FoodFilms” są nieprzepuszczalne?  

______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

13. Czy prawidłowo przewidziałeś/aś, że folie są lub nie są przepuszczalne? 

_______________________________________________________________ 

14. Czynniki (zmienne) mające wpływ na wyniki eksperymentu są następujące:  

folia (pory), przepuszczalność, rozpuszczona substancja (rozmiar jej cząsteczek), ciecz w zlewce, ilość roztworu 

w próbówce.  

Które z tych zmiennych są: 

a. zmiennymi kontrolowanymi (czynnikami, które należy utrzymać na stałym poziomie)  

___________________________________________________________ 

b. zmienną niezależną (czynnikiem, który można zmienić)  ____________________ 

c. zmienną zależną (czynnikiem, który można zmierzyć/zaobserwować): ____________ 

 

Na pytania nr 15 i 16 odpowiedz samodzielnie. 

 

15. W którą folię zapakował(a)byś kanapkę? Odpowiedź uzasadnij.  

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

16. Co by się stało, gdyby w powyżej opisanym eksperymencie zamiast roztworu jodu użyto słonej wody? 

Uzasadnij swoją odpowiedź.   

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Zadanie domowe 

1. Której folii użył(a)byś do zapakowania kwiatów? 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 



BADAJĄC DZIURY   MATERIAŁY DLA UCZNIÓW  

 

 

Strona 16 z 28 

ESTABLISH 

______________________________________________________________ 

 

2. Czy sądzisz, że cząsteczka jodu jest większa niż komórka mikroorganizmu? 

________________________________________________ 

Czy istnieją cząsteczki mniejsze od cząsteczki jodu?  ___________ 

Czy są cząsteczki większe od cząsteczki jodu? ___________ 

 

3. Poszukaj w Internecie więcej informacji o przeźroczystych foliach i ich różnorodnych zastosowaniach. W 

każdym przykładzie wyjaśnij zależność pomiędzy przepuszczalnością a zastosowaniem danej folii.  

 

 

Zadanie 2.2C: Dział 3: Folie w medycynie  

 

Ćwiczenie nr 3: 

Sztuczne folie mają obecnie szerokie zastosowanie w medycynie, np. w implantach nerek.  Jak wiadomo, nerki 

są podstawowym organem organizmu ludzkiego, które, poza innymi funkcjami, oczyszczają (filtrują) krew z 

toksycznych substancji, które wydzielane są przez mocz.  Leczenie niewydolności nerek przebiega w oparciu o 

różne metody, w tym hemodializę lub tzw. „sztuczną nerkę”.  Zbędne, toksyczne substancje usuwane są przez 

membranę do dializy, a potrzebne substancje są zachowane. Obrazek poniżej przedstawia takie membrany 

stosowane przy hemodializie.  

  
 

Membrany te wykonane są z plastiku lub polimerów. 

 

Przewidywane wyniki: 

Czy sądzisz, że substancje chemiczne mogą przenikać przez przeźroczystą folię?  

Po otrzymaniu folii, której będziecie używać, a przed przeprowadzeniem eksperymentu, omów z grupą 

pytanie i spróbujcie wspólnie znaleźć odpowiedź. 

 

Omów w grupie i przeprowadź eksperyment nr 3.  

Eksperyment nr 3 – Wykonanie 

1. Aby przeprowadzić eksperyment potrzebujesz przezroczystą folię oraz dwa roztwory: 

i. roztwór jodu oraz  

ii. skrobia zabarwiona jodem  

2. Ustaw dwie zlewki o pojemności 150 ml koło siebie i do każdej wlej 120 ml wody.  

3. Do próbówek (A i B) wlej: do jednej roztwór jodu, do drugiej roztwór skrobi (taką samą ilość, do wys. około 

3 cm). 
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4. Zamknij próbówkę A nakrywając otwór wcześniej zwilżoną wodą folią i zaciskając gumką. 5. Następnie, 

umieść probówkę do góry dnem w uchwycie, zanurzając otwór w wodzie tak jak przedstawiono na obrazku 

poniżej.   

6. Z próbówką B postępujesz w ten sam sposób. 

 

7. Jeżeli któryś z roztworów lub oba przenikną przez folię, to co spodziewasz się zobaczyć w zlewce    z wodą i 

dlaczego?  

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

8. Odstaw dwa roztwory na 7-8 minut uważnie obserwując zmiany zachodzące w obu zlewkach.  

 

Przedyskutuj z grupą oraz zanotuj wyniki i ich interpretację (pytania 9,10,11,12,13,14,15). 

 

Wyniki 

9. Zapisz, co zaobserwowałeś w dwóch zlewkach:  

Zlewka Α: _______________________________________________________ 

Zlewka Β: _______________________________________________________ 

 

 

 

 

Interpretacja wyników  

10. Jakie wnioski można wyciągnąć z powyższego eksperymentu? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

11. Narysuj co zaobserwowałeś w obu roztworach na obrazkach poniżej: 
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12. Czy Twoje przewidywania w punkcie 7 były poprawne? W razie potrzeby, sprawdź i popraw swoją 

odpowiedź.  

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

13. Która z dwóch użytych substancji (jod, skrobia) ma większe cząsteczki? Dlaczego tak uważasz?  

______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

14. Porównaj wnioski wyciągnięte z eksperymentu z przewidywaniami z wstępnej analizy problemu. Czy musisz 

poprawić swoją odpowiedź? Dlaczego? 

 

 _______________________________________________________________ 

14. Czynniki (zmienne) mające wpływ na wyniki eksperymentu są następujące:  

 

folia (pory), przepuszczalność, rozpuszczona substancja (rozmiar jej cząsteczek), ciecz w zlewce, ilość roztworu 

w próbówce.  

Które z tych zmiennych są: 

a. zmiennymi kontrolowanymi (czynnikami, które należy utrzymać na stałym poziomie) __________________ 

___________________________________________________________ 

b. zmienną niezależną (czynnikiem, który można zmienić)  ____________________ 

c. zmienną zależną (czynnikiem, który można zmierzyć/zaobserwować): ____________ 

 

 

 

Na pytania nr 16 i 17 odpowiedz samodzielnie. 

 

16. Dlaczego Twoim zdaniem skrobię zabarwiono przed użyciem jej do eksperymentu?  

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

17. Czy myślisz, że wodór może przenikać przez folię, której używałeś/aś w poprzednim eksperymencie? 

Uzasadnij swoją opinię.  

 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
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Zadanie domowe  

1. Dlaczego folię należy zwilżyć przed nakryciem nią próbówki?  

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

2. Powszechnie wiadomo, że polimery (skrobia, celuloza, guma naturalna, nylon itp.) mają stosunkowo duże 

cząsteczki.  Obrazek poniżej przedstawia cząsteczkę skrobi zabarwionej jodem.  

 
Wyjaśnij, dlaczego polimery mają dużą masę cząsteczkową.  

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

3. Czy badanej przez Ciebie folii można użyć jako membrany do hemodializy? Odpowiedź uzasadnij.  

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

4. Poszukaj w internecie informacji o niewydolności nerek oraz hemodializie lub “sztucznej nerce”. 

 

 

Zadanie 2.2D: Dział 4: Przenikanie substancji chemicznych przez folie  

 

Ćwiczenie 4: 

Przeźroczyste folie, które widać na obrazkach służą do pakowania prezentów, kwiatów, słodyczy i innych 

artykułów spożywczych (owoców, warzyw, mięs, serów itd.), zwykle w celu zachowania ich świeżości.  

 
W eksperymencie przeprowadzanym w tym dziale będziesz badać, czy różne substancje, np. barwniki 

spożywcze przenikają przez przezroczystą folię.  

 

Przed przeprowadzeniem eksperymentu opisanego poniżej spróbuj określić, czy substancje chemiczne 

mogą przeniknąć przez przezroczysta folię czy też nie. Na jakiej podstawie tak przewidujesz?   

 

Omów w grupie i przeprowadź eksperyment nr 4.  

Eksperyment nr 4 – Wykonanie 

1. Aby przeprowadzić eksperyment potrzebujesz przezroczystą folię oraz następujące roztwory wodne: 

i. manganian(VII) potasu  
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ii. czerwony barwnik spożywczy 

iii. zielony barwnik spożywczy   

2. Ustaw trzy zlewki o pojemności 150 ml koło siebie i do każdej wlej 120 ml wody.  

3. Do trzech próbówek (A, B i C) wlej trzy roztwory wymienione w pkt 1. (taką samą ilość, do wys. około 3 

cm). 

4. Zamknij próbówkę A nakrywając otwór wcześniej zwilżoną wodą folią i zaciskając gumką. 5. Następnie, 

umieść probówkę do góry dnem w uchwycie, zanurzając otwór w wodzie tak jak przedstawiono na obrazku 

poniżej.   

6. Z próbówkami B i C postępujesz w ten sam sposób. 

 

7. Odstaw trzy roztwory na 7-8 minut uważnie obserwując zmiany zachodzące w obu zlewkach.  

 

W grupie przedyskutuj spostrzeżenia i zanotuj wyniki i ich interpretację (pytania 8,9,10,11,12,13). 

 

Wyniki 

8. Jaka jest wspólna właściwość wszystkich trzech użytych przez Ciebie roztworów? 

____________________________________________________________ 

 

9.  Zapisz, co zaobserwowałeś w trzech zlewkach: 

Zlewka Α: _______________________________________________________ 

Zlewka Β: _______________________________________________________ 

Zlewka C: _______________________________________________________ 

 

Interpretacja wyników  

10. Jakie wnioski można wyciągnąć z powyższego eksperymentu? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

11. Porównaj swoje wnioski z wcześniejszymi przewidywaniami dot. pierwotnego problemu badawczego.  

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

12. Jakie wnioski porównawcze można wysnuć w oparciu o wyniki poprzedniego eksperymentu?  

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

13. Czynniki (zmienne) mające wpływ na wyżej opisany eksperyment są następujące:  
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folia (pory), przepuszczalność, rozpuszczona substancja (rozmiar jej cząsteczek), ciecz w zlewce, ilość roztworu 

w próbówce.  

Które z tych zmiennych są: 

a. zmiennymi kontrolowanymi (czynnikami, które należy utrzymać na stałym poziomie) __________________ 

___________________________________________________________ 

b. zmienną niezależną (czynnikiem, który można zmienić)  ____________________ 

c. zmienną zależną (czynnikiem, który można zmierzyć/zaobserwować): ____________ 

 

Na pytanie nr 14 odpowiedz samodzielnie. 

14. Obrazki poniżej przedstawiają cząsteczki (molekuły lub jony) trzech substancji użytych podczas 

eksperymentu. Czy umiesz połączyć cząsteczki z używanymi substancjami? 

.

 
 

 

Korzystając z informacji powyżej, uzasadnij obserwacje dotyczące przepuszczalności tych trzech substancji.  

 

______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Zadanie domowe 

1. Czy myślisz, że folie używane do pakowania jedzenia powinny przepuszczać tlen? Odpowiedź uzasadnij.  

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

2. Jak myślisz, dlaczego niektóre czynniki nie mogą ulegać zmianie podczas całego eksperymentu? 

____________________________________________________________ 

 

 

 

Zadanie 2.2E 

Uwaga: Te zadania powinny być wykonywane przez wszystkie grupy oraz powinny być realizowane w 

odniesieniu do poprzednich zadań, które uczniowie wykonywali w grupach. Oczywiście nauczyciele 

powinni zostać w dowolny sposób podzieleni na cztery grupy                     i otrzymać wytyczne odnośnie 

realizacji wszystkich czterech działów tematycznych i sprawnego poruszania się pomiędzy nimi.  

 

Model rozdzielania mieszanin  

Rozdzielanie mieszanin za pomocą sitek lub filtrów to powszechnie stosowana metoda: używa się jej w domu, w 

przemyśle, w badaniach naukowych i medycynie.  Istnieje wiele rodzajów sit i filtrów; mają one różnorakie 
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zastosowania. W laboratorium chemicznym zwykle spotykamy filtry papierowe służące do rozdzielania 

mieszanin niejednorodnych.   

 

 
Wykonanie 

Eksperyment a: rozdzielanie mieszanin za pomocą sit 

 

Na Twoim stanowisku pracy znajdują się:   

a. Sito A (z większymi otworami) 

b. Sito B (z mniejszymi otworami) 

Znajdziesz tam też są też: 

i. mieszaninę A (soja – tapioka) 

ii. mieszaninę B (tapioka – nasiona lucerny) 

iii. mieszaninę C (soja– tapioka – nasiona lucerny) 

 

Omów i zaplanuj w grupie, co trzeba zrobić, aby rozdzielić składniki powyższych mieszanin. Celem 

zadania jest porównanie widocznych składników mieszanin z niewidocznymi cząsteczkami (molekuły – 

jony) substancji chemicznych w mieszaninach.  

 

Wykonanie Zaplanuj i przeprowadź następujące próby:  

(a) spróbuj rozdzielić trzy mieszaniny za pomocą sita A.  

(b) spróbuj rozdzielić trzy mieszaniny za pomocą sita B. 

(c) spróbuj rozdzielić trzy mieszaniny za pomocą sit A i B, jeżeli uznasz to za konieczne.  

Wyniki 

1. Zanotuj dokładnie swoje spostrzeżenia 

 

Interpretacja wyników 

2. Podsumowując wyniki, wyjaśnij, którego sita/sit użyłeś/aś, żeby rozdzielić każdą z trzech mieszanin?  

Mieszanina A: ______________________________________________ 

Mieszanina B: ______________________________________________ 

Mieszanina C: ______________________________________________ 

3. Które czynniki (zmienne) mają wpływ na przebieg prób, które przeprowadzałeś/aś? 

____________________________________________________________ 

4. Który czynnik postanowiłeś/aś zostawić na stałym poziomie (zmienna kontrolowana)? 

____________________________________________________________ 

5. Który czynnik postanowiłeś/aś zmienić (zmienna zależna)? 

____________________________________________________________ 

6. Który czynnik postanowiłe/aś wykorzystać do zanotowania swoich obserwacji (zmienna niezależna)?  

____________________________________________________________ 

7. Przedstaw, co zaobserwowałeś/aś podczas każdej z prób używając następujących symboli:  
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      soja    tapioka   nasiona lucerny 

 

Przegrody: (Użyj kartek z modelami przegródek, które znajdziesz na stanowisku roboczym)  

 

Przegroda A 

 

Przegroda B 

 
Eksperyment b 

 

Masz za zadanie zbadać, czy próbki tuszu otrzymane od nauczyciela przenikają przez przezroczyste folie.  

 

Przewidywany wynik: przed przystąpieniem do realizacji tego zadania, omów je w grupie i wspólnie 

ustalcie, jakie są wasze przewidywania odnośnie przepuszczalności próbek.  Jakie spostrzeżenia będziesz 

notować podczas planowanych eksperymentów.  

 

Wykonanie 

 

1. Na stanowisku pracy znajdziesz:  

i. Dwie przezroczyste folie A i dwie przezroczyste folie B 

ii. Dwie próbki tuszu: czarny i niebieski tusz 

iii. Wszystkie potrzebne narzędzia i okulary ochronne 

2. Zaplanuj eksperyment mający na celu zbadanie przenikalności tuszu przez przezroczyste folie. Planując 

eksperyment określ różne rodzaje zmiennych.  

3. Następnie: 

3.1  Przeprowadź eksperyment zgodnie z planem 

3.2  Zanotuj obserwacje 

3.3  Omów wyniki w grupie. Czy zgodne są w Twoimi przewidywaniami? Skomentuj. 

3.4  Wyjaśnij wyniki porównując dwa rodzaje tuszu w mieszaninie używane podczas eksperymentu 

oraz zgodnie z wybranym modelem.  
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Narysuj model, składniki oznaczając składniki tuszu kółkami różnych rozmiarów, a folie dziurami 

różnej wielkości.  

            3.5. Zaproponuj tytuł dla powyższego eksperymentu. 

  

Zadanie domowe 

3. W oparciu o opracowany model oraz po odnalezieniu odpowiednich informacji w internecie wyjaśnij, 

na czym polega hemodializa.  

 

PREZENTACJA EKSPERYMENTÓW 
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Zadanie 2.3 Dializa – ćwiczenia strona 1 z 2  

Maszyny do dializy  

 

1.  

 

 

. 

 

 

2. 3.  

1. Jak myślisz, dlaczego w moczu zwykle nie ma białka osoczowego, mimo, że jest ono obecne w osoczu krwi? 

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

………………………………… 

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

……………………… 

2. W przypadku niektórych urazów lub chorób w moczu pojawiają się płytki krwi. Jak do tego dochodzi?  

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

…………………………… 

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

…………………………… 

Nerka ludzka to niesamowity 

organ. Spełnia dwie 

podstawowe funkcje: 

produkcji i wydalania moczu, 

usuwania soli i wody oraz 

zachowywania równowagi 

gospodarki wodnej w 

organizmie.  Większość płynu 

wchłaniana jest z powrotem 

wraz ze wszystkimi 

składnikami pokarmowymi, 

których nasz organizm 

potrzebuje jak np. glukoza czy 

aminokwasy. Nerki produkują 

około 2 litry moczu, który 

wydalany jest przez cewkę 

moczową. Zawiera zbędne 

produkty przemiany materii 

jak np. toksyczny mocznik. 

Filtrowanie przebiega w 3 milionach nefronów. Krew pod 

ciśnieniem dociera do naczyń włosowatych nerki. Przez 

otwory w ścianie torebki Bowmana przesączane są z krwi 

małe cząsteczki i woda.  W innych częściach nefronu 

cząsteczki, których potrzebuje organizm są wchłaniane z 

powrotem.  
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2.3 Dializa – ćwiczenia strona 2 z 2  

4.

 
 

 
1. Wyjaśnij, dlaczego krwinki czerwone i białko osocza nie są usuwane z krwi podczas dializy. 

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

………………………………… 

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

…………………….. 

2.Mocznik, glukoza i aminokwasy są cząsteczkami o podobnych rozmiarach. Wyjaśnij, dlaczego mocznik 

przechodzi przez membranę do dializy, a glukoza i aminokwasy nie.    

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

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

3. Co by się stało gdyby zamiast płynu dializującego użyto wody? 

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

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

W przypadku ustania pracy nerek po 4 dniach następuje zgon w 

skutek nagromadzenia mocznika i braku kontroli nad 

gospodarką wodną w organizmie.  Można temu zapobiec 

stosując dializę trzy razy w tygodniu. Krew płynie rurką od ciała 

i dopływa do maszyny, gdzie przesączana jest przez filtr zwany 

membraną do dializy. Specjalny roztwór do dializy płynie po 

drugiej stronie membrany.  Maszyna zaprojektowana jest tak, 

aby mocznik przechodził z krwi do płynu dializującego, a 

glukoza i aminokwasy nie. Następnie krew wraca do organizmu.  
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4.  Jak można wykorzystać dializę, by usunąć nadmiar soli? 

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

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