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Opis unitu 

Jednostka fotochemia1 jest jednostką międzyprzedmiotową opartą o zagadnienia z chemii, biologii i 

fizyki oraz zagadnienia interdyscyplinarne. Cała jednostka oparta jest o właściwości światła i fal 

elektromagnetycznych. Składa się z 4 podjednostek: 

Podjednostka poziom liczba godzin2 

I gimnazjum 2 

II 
gimnazjum/ szkoła 

ponadgimnazjalna 
5 

III 
szkoła ponadgimnazjalna 

12 

IV 8 

 

Każda z podjednostek zawiera pytania angażujące oraz doświadczenia badawcze dla uczniów. 

W całej jednostce położono duży nacisk nie tylko na samodzielne wykonanie doświadczeń, ale 

również przygotowanie aparatury badawczej, i tak uczniowie: 

 w podjednostce II – konstruują prosty spektroskop, 

 w podjednostce III – konstruują kolorymetr, 

 w podjednostce IV – konstruują komory oświetleniowe oraz ogniwo słoneczne. 

W przypadku ograniczonego czasu na realizację jednostki, urządzenia zalecane do samodzielnego 

wykonania mogą być zastąpione swoimi komercyjnymi odpowiednikami.  

 

 

Budowa jednostki:

                                                           
1
 Fotochemia definiowana jest, jako dyscyplina wiedzy przyrodniczej, która zajmuje się procesami 

chemicznymi, które zachodzą pod wpływem promieniowania elektromagnetycznego. Na potrzeby niniejszego 
opracowania słowo fotochemia używane jest w odniesieniu do jednostki tematycznej opartej o zagadnienia 
z chemii, biologii i fizyki oraz zagadnienia interdyscyplinarne. 
2
 Sugerowana liczba godzin przeznaczona na daną podjednostkę.  
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Przewodnik aktywności uczniowskiej 

(punkt wyjścia do laboratoryjnej pracy 

ucznia) 

Ćwiczenia labolatoryjne uczniów Zagadnienia 

I. Magia barw  Skąd biorą się barwy przedmiotów?  pojęcie koloru 

 światło mono i polichromatyczne 

 spektroskopia UV-VIS  W krainie tworzenia barw. 

II. W tęczowej krainie  Czy barwy tęczy są zawsze takie same?  budowa atomu 

 stan wzbudzony elektronów 

 ugięcie i rozproszenie światła 

 ciągłe i pasmowe widmo światła 

 rodzaje promieniowania 

 absorpcja i emisja światła 

 mechanizm widzenia barw 

 budowa oka 

 spektroskopia UV-VIS 

 Jak wygląda widmo światła białego po przejściu przez kolorowe 

obiekty? 

 Światło widzialne i co dalej? 

 Czym różni się światło świetlówki od światła żarówki? 

III. Jak zmierzyć kolor?  Budowa kolorymetru.  kolorymetria 

 prawo Lamberta-Beera 

 metody pomiaru stężenia roztworów barwnych 

 właściwości pierwiastków bloku d 

 budowa i właściwości związków 

koordynacyjnych 

 Wyznaczanie zależności Lamberta-Beera. 

 Wyznaczenie stężenia CuSO4 w nieznanych próbkach. 

 Oszacowanie zawartości jonów żelaza(III) w wodzie. 

 Równowaga między kompleksami kobaltu. 

 Cyjanotypia. 

IV. W świecie energii  Fotografie z krochmalu. Skąd rośliny czerpią swoją energię?  odżywianie roślin – przebieg fotosyntezy 

 budowa i fizjologia roślin 

 substancje zapasowe roślin 

 przepływ energii w przyrodzie 

 ekstrakcja barwników 

 działanie ogniw słonecznych 

 wyznaczanie mocy urządzenia 

 Wydajność fotosyntezy. 

 W jaki sposób wykorzystujemy energię słoneczną? 
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Charakter IBSE 

Każde z przedstawionych w jednostce doświadczeń oparte jest o tzw. pytania angażujące. 

Nauczyciel powinien tak sterować dyskusją, aby uczniowie samodzielnie sformułowali problem 

badawczy, który stanowi podstawę przedstawionych eksperymentów. Doświadczenia III.3, IV.2, IV.3b 

mają charakter otwartego odkrywania. W opisie jednostki zamieszczono przykładowe podejścia do 

rozwiązania tych problemów i przykładowe wyniki.  Ponieważ uczniowie samodzielnie powinni 

zaprojektować przebieg doświadczeń, uzyskany wynik może zależeć silnie od obranej metody 

eksperymentalnej.  

Wstęp pedagogiczny 

Jednostka „Fotochemia” opiera się w dużej mierze na problematyce chemicznej i może być 

zrealizowana podczas lekcji chemii. Interdyscyplinarny charakter poruszanych zagadnień 

predysponuje ją również do realizacji podczas zajęć z przyrody na poziomie ponadgimnazjalnym. 

Niektóre z zaproponowanych doświadczeń mogą być również wykorzystane niezależnie, podczas 

zajęć biologii i fizyki.  Jednostka może zatem być realizowana: 

 jako ścieżka międzyprzedmiotowa - zalecana w przypadku, gdy wszyscy uczniowie 

uczęszczają na zajęcia chemii, biologii i fizyki.  

 jako projekt międzyprzedmiotowy  -  w przypadku, gdy uczniowie uczęszczają tylko na 

wybrane przedmioty przyrodnicze. W tym przypadku niezbędne jest zapewnienie współpracy 

i wymiany informacji pomiędzy zespołami przedmiotowymi.  

 jako tematyka lekcji przyrody w szkole ponadgimazjalnej:  

Dział 11. Światło i obraz3 

o 11.1. Barwy i ich składanie; system zapisu barw RGB oraz CMYK; elementy 

światłoczułe w aparatach i kamerach cyfrowych. 

o 11.2. Substancje światłoczułe; powstanie obrazu na materiale światłoczułym. 

o 11.3. Fotoreceptory i oczy zwierząt; powstawanie obrazu na siatkówce i w mózgu; 

odbitka fotograficzna na liściu; bioluminescencja. 

o 11.4 Cywilizacja obrazkowa - obraz jako przekaz informacji i jego uwarunkowania 

społeczne i kulturowe.  

 jako tematyka zajęć pozalekcyjnych dla zainteresowanych. 

 

Przykładowy podział zagadnień omawianych w jednostce ze względu na przedmiot przedstawia 

poniższy schemat. 

                                                           
3
 Podstawa programowa z komentarzami, tom 5. Edukacja przyrodnicza w szkole podstawowej, gimnazjum                

i liceum. Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 23 grudnia 2008 roku w sprawie podstawy 
programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół                            
z komentarzem. 
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Podczas realizacji zagadnień z jednostki „Fotochemia” uczeń: 

 odkrywa, w jaki sposób tworzą się barwy, 

 zapoznaje się ze skalą RGB, 

 poznaje mechanizm działania ludzkiego oka, 

 poznaje mechanizm widzenia barwy, 

 poznaje pojęcie barw podstawowych i uzupełniających, potrafi wytłumaczyć ich znaczenie. 

 poznaje zjawisko rozszczepienia światła i umie podać jego przykład w życiu codziennym, 

 odkrywa wygląd widma ciągłego i liniowego,  

 odkrywa istnienie promieni UV i IR, 

 uczy się utożsamiać światło z falą o określonej energii, 

 poznaje sposoby detekcji światła niewidzialnego, 

 poznaje budowę i działanie kolorymetru,  

 zapoznaje się z elementami analityki środowiska na przykładzie zanieczyszczeń związkami 

żelaza, 

Fotochemia 

Chemia Biologia  Fizyka 

• budowa atomu 

• stan wzbudzony 

elektronów 

• budowa i właściwości 

związków 

koordynacyjnych 

• właściwości 

pierwiastków bloku d 

• metody pomiaru 

stężenia roztworów 

barwnych 

• równowaga chemiczna 

• ekstrakcja barwników 

• alternatywne źródła 

energii 

• nanostruktury  

 

 mechanizm widzenia 

barw 

 budowa oka 

 odżywianie roślin – 

przebieg fotosyntezy 

 budowa i fizjologia 

roślin 

 substancje zapasowe 

roślin 

 przepływ energii w 

przyrodzie 

 

 ugięcie i rozproszenie 

światła 

 pojęcie koloru 

 światło mono i 

polichromatyczne 

 ciągłe i pasmowe 

widmo światła 

 rozdaje 

promieniowania 

 prawo Lamberta-Beera 

 absorpcja i emisja 

światła 

 kolorymetria 

 spektroskopia UV-VIS 

 wyznaczanie mocy 

urządzenia 
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 zapoznaje się z elementami analizy instrumentalnej i jej wykorzystywaniem w pomiarze 

stężeń danych substancji w roztworze, 

 poznaje chemizm procesu fotograficznego oraz jego genezę chemiczną, 

 zaznajamia się z właściwościami związków kompleksowych oraz omówieniem ich właściwości 

chemicznych na przykładzie związków kobaltu, 

 zapoznaje się z alternatywnymi źródłami energii na przykładzie ogniwa słonecznego, 

 utrwala wiadomości z zakresu budowy oraz sposobu odżywiania organizmów 

autotroficznych, 

 zapoznaje się z układami redox i ich wykorzystaniem w uzyskiwaniu energii. 

Realizacja powyższych celów dydaktycznych wpływa również na umiejętności ucznia w zakresie: 

 planowania przebiegu doświadczeń, 

 stawiania hipotez badawczych, 

 weryfikacji hipotez i formułowania wniosków, 

 ewaluacji przeprowadzonych doświadczeń, 

 samodzielnego zaprojektowania i budowy aparatury badawczej. 

Powiązania z przemysłem 

Omawiane w tej jednostce tematy z pogranicza chemii, fizyki i biologii znajdują zastosowanie 

w wielu dziedzinach życia. Na przykład skala RGB stosowana jest np. w przypadku monitorów, 

komputerów i telewizji. Natomiast składanie barw, mieszanie kolorów stosowane jest w malarstwie, 

(także pokojowym). Jest to wiedza praktyczna, która może być przydatna w życiu każdego ucznia. 

Warto odwiedzić interaktywne strony internetowe pozwalające na obserwacje rezultatów mieszania 

kolorów:  

o http://meyerweb.com/eric/tools/color-blend/,  

o http://www.colorschemer.com/online.html, 

o  http://www.colorblender.com/ 

Zjawiska optyczne znajdują szerokie zastosowanie w technice: odbicie światła – w 

zwierciadłach, lustrach, reflektorach; załamanie światła - w soczewkach i urządzeniach zawierających 

soczewki; całkowite wewnętrzne odbicie – w światłowodach; polaryzacja (rozszczepienie światła) -  w 

wyświetlaczach. Pryzmaty znajdują zastosowanie w celownikach i dalmierzach. 

Lampy UV znajdują zastosowanie m.in. w :   

 poligrafii – suszenie i utwardzanie farb i lakierów (druk cyfrowy, tampondruk i druk 

offsetowy, także przemysł meblarski), naświetlenie szablonów do sitodruku,  

 produkcja opakowań do produktów spożywczych (flekso UV) 

 utwardzaniu klejów,  a także tipsów na paznokciach 

 zwalczaniu szkodliwych mikroorganizmów i dezynfekcji: 

  transporterów i taśmociągów (przemysł spożywczy, chemiczny, kosmetyczny) 

 powietrza (laboratoria, tzw. "czyste pomieszczenia produkcyjne" np. w przemyśle 

farmaceutycznym, biura, szpitale ) 

 wody – w wodociągach, basenach  i akwariach 

http://meyerweb.com/eric/tools/color-blend/
http://www.colorschemer.com/online.html
http://www.colorblender.com/
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Lampa na podczerwień (Sollux) jest używana do leczenia takich schorzeń jak choroby ucha, 

nosa i gardła, stosowana również przy stłuczeniach, jak również w leczeniu chorób reumatycznych. 

Ma także szerokie zastosowanie w dermatologii i kosmetyce np. przy leczeniu zmian trądzikowych. 

Naświetlanie lampami na podczerwień pomaga przy chorobach mięśni, reumatyzmie, zapaleniu 

stawów, bólach krzyża, czy pleców. Co więcej, przy pierwszych objawach zaziębienia, naświetlanie 

wzmocni system odpornościowy i może hamować rozwój choroby.  Promienie podczerwone działają 

również relaksująco i odprężająco. Ciepło emitowane przez lampy na podczerwień wnika głęboko w 

skórę, stymuluje metabolizm i cyrkulację krwi, a przez to może być przydatne w walce z cellulitem. 

Lampy podczerwone są coraz częściej używane do suszenia włosów w salonach fryzjerskich i salonach 

piękności, a także do ogrzewania kościołów i ogródków kawiarnianych w sezonie jesienno-zimowym. 

Wiedzę na temat światła i wpływie na skórę wykorzystuje się przy produkcji środków 

przeciwsłonecznych (kremów/pianek/olejków do opalania). 

Światłoczułe materiały wykorzystywane są w fotografii, produkcji filmów, niektórych 

telefaksach. 

Spektroskopię w średniej podczerwieni stosuje się do: identyfikacji substancji o znanej 

strukturze, określania struktury cząsteczki na podstawie tabeli częstości grupowych, określania 

czystości związków, kontroli przebiegu reakcji, analizy ilościowej, badania oddziaływań 

międzycząsteczkowych. 

Spektroskopia bliskiej podczerwieni znajduje zastosowanie w badaniach zawartości wilgoci w 

mące, skrobi, mleku w proszku, kawie rozpuszczalnej, chipsach, a także przy analizie widma światła 

odbitego lub emitowanego przez planety. 

Kolorymetria jest techniką analityczną określania stężenia roztworów barwnych za pomocą 

wizualnego porównania intensywności barwy roztworu badanego z intensywnością barwy wzorca. 

Uważana za metodę prostą, szybką i dokładną. Miniaturowe podręczne zestawy kolorymetryczne z 

tabelami barw wykorzystywane są w medycynie, badaniach żywności (piwa, napojów alkoholowych 

typu whisky, a w nich barwnika karmelowego, olejów i tłuszczy): 

o http://www.donserv.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=137&Itemi

d=131, 

pomiarach parametrów wody w przemyśle energetycznym i przy produkcji wody przemysłowej oraz 

przy produkcji wody pitnej i w oczyszczalniach ścieków: 

o http://www.metrohm.pl/Applikon/Alert_Colorimeter.html,  

o http://www.mera-sp.com.pl/przyrzpom.php?go=kolorymetry, 

a także w pomiarach rolniczych i badaniach skażeń  środowiska 

o http://www.envag.com.pl/aparatura-terenowa-rzeki-jeziora-cieki-

wodne/kolorymetry/564-kolorymetr-dr800-firmy-hach. 

http://www.donserv.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=137&Itemid=131
http://www.donserv.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=137&Itemid=131
http://www.metrohm.pl/Applikon/Alert_Colorimeter.html
http://www.mera-sp.com.pl/przyrzpom.php?go=kolorymetry
http://www.envag.com.pl/aparatura-terenowa-rzeki-jeziora-cieki-wodne/kolorymetry/564-kolorymetr-dr800-firmy-hach
http://www.envag.com.pl/aparatura-terenowa-rzeki-jeziora-cieki-wodne/kolorymetry/564-kolorymetr-dr800-firmy-hach
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Kolorymetria jest powszechnie stosowana do szybkiego oszacowania pH roztworów za pomocą 

wyskalowanych papierków wskaźnikowych. Jest jedną z metod stosowanych w badaniach wody w 

laboratoriach Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 

Wstęp merytoryczny 

Światło jest formą energii, której własności można wyjaśnić zarówno na podstawie teorii 

falowej jak i korpuskularnej. Mówimy o tak zwanym dualizmie korpuskularno-falowym. Naturę 

falową i korpuskularną światła wiąże zależność Plancka E=hν określając własność korpuskularną za 

pomocą cechy falowej jaką jest częstotliwość. W niniejszym opracowaniu skupimy się na świetle jako 

fali elektromagnetycznej. Fala elektromagnetyczna charakteryzowana jest przez dwa główne 

parametry A - amplitudę oraz częstotliwość i długość która określa barwę światła4 ν(λ). Częstotliwość 

i długość fali są powiązane ze sobą przez stałą. Widmo światła dziennego VIS (rysunek 1) ilustruje 

powiązanie wartości energii i długości fali ze zmianą barw światła. Każda z barw jest powiązana z 

odpowiednimi parametrami fali. Bezpośrednio z widmem VIS sąsiaduje widmo IR – podczerwień i UV 

– ultrafiolet. 

 

 
Rysunek 1. Widmo światła białego z zaznaczonymi parametrami fal odpowiadającymi poszczególnym 

kolorom. (Rysunek z: Krzysztof Korona, Materiały do wykładu Fizyka w doświadczeniach, Uniwersytet 

Warszawski 2010) 

Kolory przedmiotów postrzegane przez człowieka to obrazy powstające w wyniku 

interpretacji fal świetlnych docierających do oka. Człowiek standardowo rozróżnia fale 

odpowiadające za kolory: niebieski, zielony i czerwony. Pozostałe barwy odbieramy dzięki analizie 

różnicy w natężeniu tych trzech fal. 

Parametry koloru elementów emitujących światło pozwala nam zakodować skala barw RGB 

(od angielskich słów: R – red, G – green, B – blue). Skala ta podaje intensywność barw podstawowych 

w skali 0-255, na przykład: biały (255,255,255), czarny (0, 0, 0). 

                                                           
4
 Częstotliwość i długość fali traktowane są jako jeden parametr, gdyż te dwie różne wielkości związane są przez 

stałą zgodnie ze wzorem: ν∙λ=c 
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Ludzkie oko postrzega barwy dzięki obecności trzech rodzajów tzw. czopków. Każdy z 

rodzajów czopków posiada odrębną charakterystykę (barwnik), dzięki czemu reaguje na światło o 

innej długości fali. Ślepota barw (daltonizm) polega na upośledzeniu jednego lub więcej z trzech 

rodzajów czopków. 

Kamery i aparaty cyfrowe rejestrują fale elektromagnetyczne dzięki detektorom krzemowym. 

Detektory te są czułe na światło o falach krótszych niż 1,1 μm (o energii ponad 1,1 eV). Diody LED 

powszechnie używane w pilotach do sterowania różnymi urządzeniami emitują światło o długości 0,9 

μm (o energii 1,4 eV). Detektory krzemowe mogą być zatem stosowane do rejestrowania długości fali 

nie widzialnych dla ludzkiego oka. Ciekawostką jest fakt, że zdolność widzenia podczerwieni posiadają 

pszczoły. 

Materia może: 

 wysyłać światło (emisja),  

 pochłaniać (absorpcja), 

 zmieniać kierunek rozchodzenia (rozpraszanie).    

Mechanizm powstawania barwy jest złożeniem tych trzech procesów.  

Widmo ciągłe (termiczne) powstaje w wyniku rozszczepienia światła złożonego z różnych 

długości fali i jest charakterystyczne dla obiektów świecących dzięki ich wysokiej temperaturze, np. 

żarówki, słońce. Substancje barwne absorbują pewne długości fali, a pozostałe rozpraszają. Absorpcja 

związana jest między innymi z wzbudzaniem elektronów, które ze swoich stanów podstawowych 

wzbudzane są do stanów wzbudzonych. Poniżej, na rysunku 2.a przedstawiono widmo absorpcyjne 

wodoru. W widmie światła białego brakuje kolorów odpowiadających energii pochłanianej przez 

elektrony wzbudzane w atomach wodoru. Na rysunku 2.b przedstawiono widmo emisyjne wodoru. 

Widmo to powstaje, gdy wzbudzone elektrony w atomach wodoru wracają do niższego stanu 

energetycznego i emitują nadmiar energii. Po rozszczepieniu światło to tworzy widmo pasmowe 

charakterystyczne dla pierwiastka. Przykładem źródła światła świecącego „na zimno” są świetlówki. 

 

a)  

 

b)  

 

Rysunek 2. Widma wodoru a) widmo absorpcyjne, b) widmo emisyjne. (Rysunek z: Physics for 

Scientists and Engineers (6th ed.) by Serway and Jewett,Thomson Brooks/Cole, 2004).  

 

Tylko niektóre z przejść elektronowych w atomie wodoru leżą w zakresie światła widzialnego. 

Widmo emisyjne wodoru i możliwe przejścia elektronowe przedstawia rysunek 3. 
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Rysunek 3. Możliwe przejścia elektronowe i serie emisyjne wodoru. (Rysunek z: John Green, Sadru 

Damji, Chemistry (3rd ed.), IBID Press, 2007) 

Zdolność absorpcji (a zarazem emisji) światła z zakresu widzialnego jest cechą 

charakterystyczna związków koordynacyjnych metali przejściowych. Orbitale typu d w odizolowanych 

atomach danego pierwiastka posiadają jednakową energię. W otoczeniu ligandów poziomy 

energetyczne ulegają rozszczepieniu na podpoziomy. Dla związków o budowie oktaedrycznej (liczba 

koordynacji 6) charakterystycznym jest rozszczepienie, w którym trzy podpoziomy energetyczne 

znajdują się na poziomie o niższej energii, a dwa na poziomie o wyższej energii (rysunek 4).   

Przerwa między rozszczepionymi poziomami energetycznymi odpowiada energii światła z 

obszaru widzialnego i zależy od kształtu związku koordynacyjnego5, liczby koordynacji i typu 

ligandów. Należy jednak pamiętać, że zgodnie z teoriami obowiązującymi w chemii kwantowej 

przejścia typu d-d w kompleksach oktaedrycznych, które posiadają środek symetrii, są zabronione. 

Jest to główny problem napotykany podczas interpretacji widm związków kompleksowych. Reguła 

wyboru Laporte'a stwierdza: Jedynymi dozwolonymi przejściami są przejścia, którym towarzyszy 

zmiana parzystości. Nie mniej jednak w wyniku drgań asymetrycznych dochodzi do zachwiania 

centrosymetryczności kompleksu. Zatem w wyniku braku środka symetrii przejścia d-d nie są już 

przejściami niedozwolonymi i zyskują słabą intensywność. W takich przypadkach, tj. gdy na skutek 

                                                           
5
 Współczesne zalecenia mówią, że sformułowanie związek koordynacyjny dotyczy związku z nieorganicznymi 

ligandami, gdy ligandy są organiczne mowa jest o związku kompleksowym. W niniejszym opracowaniu przyjęto 
wymienność tych terminów.    

En
er

gi
a 

Częstotliwość 

Seria Lymana Seria Balmera 

Poziom 
energetyczny 

(n) 

        Region UV      Region VIS        Region IR  

Continuum Continuum Continuum 

1 

2 

3 

4 

6 
5 

∞ 

Seria Paschena 
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drgań asymetrycznych w cząsteczce przejście zyskuje na intensywności, to nazywamy je przejściem 

wibronowym. 

 

 
Rysunek 4. Schemat rozszczepienia orbitali typu d i wzbudzenia elektronowego dla oktaedrycznych 

związków koordynacyjnych.   

 

Spektroskopia to zespół technik zajmujących się badaniem oddziaływania promieniowania 

elektromagnetycznego z materią, jest to zarazem szeroki obszar różnych technik analizy chemicznej. 

W zależności od zakresu analizowanych fal rozróżnia się rodzaje spektroskopii. 

 

Metodą również bazującą na oddziaływaniu promieniowania z materią jest kolorymetria. 

Metoda ta pozwala na wyznaczanie stężenia roztworów w oparciu o intensywność ich barwy. W 

pomiarach wykorzystuje się urządzenie zwane kolorymetrem, wynalezione przez polskiego badacza 

Jana Szczepanika. Kolorymetr mierzy ilość światła, jaka przechodzi przez próbkę. Zależność natężenia 

światła do stężenia opisuje II prawo absorpcji zwane prawem Lamberta-Beera. Prawo to dane jest 

wzorem      
  

 
    ; gdzie: A oznacza absorbancję, I0 - natężenie promieniowania przed 

przejściem przez próbkę, I - natężenie promieniowania przepuszczonego przez próbkę, c - stężenie 

roztworu, b - grubość kuwety, ε - molowy współczynnik absorpcji. Jak wynika z przedstawionego 

równania absorbancja (A) czyli zdolność pochłaniania promieniowania jest wprost proporcjonalna do 

stężenia roztworu i ta proporcjonalność wykorzystywana jest w pomiarach kolorymetrycznych.  

 

Zaabsorbowana energia fal elektromagnetycznych może zostać wyemitowana, jak to ma 

miejsce w przypadku prostych związków chemicznych. Jednak rośliny posiadły zdolność 

magazynowania i przetwarzania energii słonecznej  - fotosyntezy.  Fotosyntezę można zdefiniować, 

jako anaboliczny proces biochemiczny, w wyniku którego z wykorzystaniem promieniowania 

słonecznego, przy udziale barwników asymilacyjnych i enzymów z dwutlenku węgla zostają 

wytworzone cukry proste w postaci heksoz. Zanim jednak energia słoneczna będzie brała udział w 

tym skomplikowanym procesie biochemicznym musi zostać „przechwycona”, do tego właśnie 

potrzebny jest roślinom chlorofil, to dzięki temu barwnikowi rośliny są w stanie absorbować światło i 

wykorzystywać je w procesie fotosyntezy. Chlorofil jest zielony, ponieważ absorbuje światło 

niebieskie i czerwone, a zielone światło zostaje przezeń przepuszczone. Przy długościach fali, które 

odpowiadają czerwonej i niebieskiej barwie światła, energia świetlna, jest absorbowana przez 

chlorofil, a następnie wykorzystywana do konwersji dwutlenku węgla do glukozy. Jeśli 

wyprodukowana ilość glukozy jest większa niż zapotrzebowanie na nią, cukier przekształca się w 

skrobię, łącząc wiele cząsteczek glukozy razem w długi łańcuch (polimer). W nocy, to właśnie skrobia 

jest przekształcana z powrotem do cukru gronowego (glukozy), aby zapewnić roślinom energię, 

dopóty, dopóki znowu nie wzejdzie słońce, aby chlorofil znów mógł pochłonąć odpowiednią porcję 

światła tak, aby zapasy skrobi mogły zostać odnowione.  

Absorbcja promieniowania 

 

Wzbudzenie elektronu 

Różnica energii 

odpowiadająca 

promieniowaniu z 

zakresu VIS 
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Rysunek 5. Schemat obrazowy fotosyntezy (Źródło: ziemianarozdrozu.pl) 

 

Możliwość wykorzystania energii słonecznej i przetworzenie jej w energię elektryczną jest 

nadzwyczaj ważne dla przyszłości ludzkości. Ogniwa słoneczne to elementy półprzewodnikowe, w 

których następuje konwersja energii promieniowania słonecznego w energię elektryczną w wyniku 

zjawiska fotowoltaicznego. Ogniwa słoneczne stosowane są do np. sztucznych satelitów, sond 

kosmicznych, kalkulatorów czy zegarków. Jednak ich wadą jest to, że absorbują głównie światło z 

zakresu ultrafioletu, a najwięcej energii słonecznej dociera do Ziemi w zakresie widzialnym. Stąd też 

powstał pomysł na uczulenie półprzewodnika barwnikami organicznymi, które efektywnie absorbują 

światło widzialne. Takie ogniwo zostało po raz pierwszy zbudowane w Swiss Federal Institute of 

Technology w Lozannie w Szwajcarii w roku 1991 i obecnie wzbudza duże zainteresowanie 

naukowców – mimo, że na razie nie stosuje się go na komercyjnie. 

 

Literatura: 

 Physics for Scientists and Engineers (6th ed.) by Serway and Jewett,Thomson Brooks/Cole, 

2004 

 Krzysztof Korona, Materiały do wykładu Fizyka w doświadczeniach, Uniwersytet Warszawski 

2010 

 John Green, Sadru Damji, Chemistry (3rd ed.), IBID Press, 2007 

 Peter Atkins, Physical Chemistry, sixth edition Oxford University Press, Oxford Melbourne 

Tokyo 1998.  

 Stefan Paszyc, Podstawy fotochemii, PWN, Warszawa 1981. 

 Łukasz Boda, Materiały dydaktyczne: ‘Nanokrystaliczne ogniwo słoneczne’ Uniwersytet 

Jagielloński 
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Dział I – Magia barw 

Doświadczenie I-1: Skąd biorą się barwy przedmiotów?  

Pytania angażujące: 

 Dlaczego przedmioty mają różne kolory? Jaki jest mechanizm powstawania barwy? 

 Na jaki kolor będzie świecił zielony miś podświetlony latarką? 

 Na jaki kolor świeci palec podświetlony latarką? 

 Na jaki kolor będzie świecił zielony miś podświetlony czerwonym laserem? 

 Czy podświetlony czarny miś będzie świecił? 

Odczynniki: Misie żelki różnych kolorów. Zamiast misiów można użyć kuwety z barwnymi 

roztworami, mogą być to roztwory  barwników spożywczych (zalecane dla młodszych dzieci), lub np.: 

 zielony r-r: FeCl2 o stężeniu 1 mol/dm3 

 czerwony r-r: HCl o stężeniu 1 mol/dm3 + oranż metylowy, 

 fioletowy r-r: KMnO4 o stężeniu 1 mol/dm3
 (  lub niebieski r-r: CuSO4 o stężeniu 1 mol/dm3) 

Sprzęt: Latarki, lasery (wskaźniki) o różnych barwach. 

Opis doświadczenia: 

Uczniowie: 

1. Podświetlają misie (kuwetki) latarką. 

2. Podświetlają palec latarką. 

3. Podświetlają misie (kuwetki) laserami. 

4. Podświetlają palec laserami. 

Dyskusja: 

 Jaka jest różnica przy podświetlaniu przedmiotów o różnych barwach laserem i latarką? 

 Dlaczego palec podświetlony latarką świeci na czerwono?  

Doświadczenie I-2: W krainie tworzenia barw. 

Pytania angażujące: 

 Jak tworzą się barwy w telewizorze?  

 Co to są barwy główne? 

 Skąd jak powstają barwy uzupełniające? 

 Jak działa ludzkie oko? 

 Jakie barwy są widzialne dla oka ludzkiego? 

 Co to jest skala RGB?  

 

Sprzęt:  latarki, filtry: zielony, niebieski, czerwony (mogą być zrobione z barwnej folii). 
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Opis doświadczenia: 

Uczniowie nakładają filtry na latarki, następnie na białej kartce obserwują barwę światła tak 

przygotowanych latarek. Następnie świecą dwiema latarkami w to samo miejsce.  

Dyskusja: 

 Jaki kolor powstanie przez nałożenie światła z wszystkich 3 latarek? 

  Na jaki kolor będzie świecić latarka, jeśli nałożymy na nią 2 różne filtry? 

Dział II – W tęczowej krainie.  

Doświadczenie II-1:  Czy barwy tęczy są zawsze takie same? 

Pytania angażujące: 

 Co obserwujemy na wewnętrznej stronie płyty CD/DVD, gdy ją oświetlamy?  

 Kiedy można zaobserwować tęczę? 

 Jakiego koloru jest światło słoneczne? 

 Ile kolorów ma tęcza? 

 Jakiej barwy jest niebo? Dlaczego w dzień jest niebieskie, a w nocy wcale go nie widać? 

(Dlaczego w dzień nie widać gwiazd?) 

 Dlaczego niebo w dzień jest niebieskie, a wieczorem żółte lub czerwone? 

Sprzęt:  

 rura z tektury lub PCV o długości około 50 cm,  

 karton – do przygotowania przesłony, 

 plastelina – jako uszczelniacz, 

 lampa z żarówką lub latarka,  

 element rozszczepiający np.:  siatka dyfrakcyjna, pryzmat lub płyta CD/DVD (z nagranej płyty 

należy usunąć warstwę folii aluminiowej, np. przez przyklejenie i zerwanie taśmy klejącej),  

 rejestrator – kamera cyfrowa lub aparat (Można wykorzystać aparat z telefonu 

komórkowego). 

Opis doświadczenia: 

Schemat spektroskopu przedstawia rysunek II.1. Tubę należy zakleić z jednej strony przesłoną 

- tekturowym krążkiem z naciętą możliwie wąską szczeliną. Krążek można osadzić i uszczelnić z 

wykorzystaniem plasteliny.  Z drugiej strony, około 3-4 cm od końca nacinamy tubę w poprzek i w 

nacięcie wsuwamy element rozszczepiający światło. Od strony szczeliny umieszczamy źródło światła. 

Z drugiej strony, pod kątem ok. 30 stopni umieszczamy rejestrator (Rysunek II.1).  Aby od strony 

kamery nie dostawało się światło można ją przykryć kawałkiem materiału. Rejestrujemy widmo 

żarówki i widmo słońca. 
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Rysunek II.1. Schemat budowy spektroskopu. 

Dyskusja:  

 Czy zaobserwowane barwy światła są podobne do tęczy?  

 Czy kolory tęczy są ułożone w jakiejś określonej kolejności? 

 Czy zaobserwowane barwy światła są podobne do kolorów nieba?  

 Dlaczego światło ulega rozszczepieniu?  

 Jaki parametr wpływa na poziom rozdzielenia barw? 

 

a)         b)     

Rysunek II.2. Przykładowe widmo światła żarówki a) element rozszczepiający – siatka dyfrakcyjna, b) 

element rozszczepiający – płyta CD 

Doświadczenie II-2: Jak wygląda widmo światła białego po przejściu przez kolorowe 

obiekty? 

Pytania angażujące: 

 Jaki kolor będzie panował w pomieszczeniu oświetlanym światłem dziennym, jeśli zakleimy 

szyby czerwoną folią? 

 Jak zmienia się widmo światła żarówki po przejściu przez czerwony filtr? 

 Jak powinno wyglądać widmo światła żarówki świecącej na czerwono? 

 

 

  

Element 
 rozszczepiający 

Rejestrator/ 
Obserwator 

Przesłona 

  

 

Źródło światła 
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Odczynniki:  

 zielony r-r: FeCl2 o stężeniu 1 mol/dm3, 

 czerwony r-r: HCl + oranż metylowy, 

 fioletowy r-r: KMnO4 (niebieski r-r: CuSO4 o stężeniu 1 mol/dm3). 

Sprzęt: Spektroskop z doświadczenia II.1, lampa z żarówką, kuwety.  

Opis doświadczenia:  

Uczniowie napełniają kuwety barwnymi roztworami. Kuwety umieszczane są w spektroskopie 

na drodze światła, przed przesłoną (rysunek 2). Uczniowie rejestrują widma.  

 

Rysunek II.3. Schemat budowy spektrometru wraz ze wskazanym miejscem umieszczenie próbki.  

 

a)   b)   

c)  

 

Rysunek II.4. Widmo światła białego po przejściu przez roztwory: a) FeCl2, b) czerwony barwnik 

spożywczy, c) KMnO4. 

Dyskusja:  

 Porównaj barwy widoczne w widmach z kolorami roztworów.  

 Jakich barw „brakuje” w obserwowanych widmach?  

 

Miejsce na kuwetę  
z badanym roztworem 

Przesłona 
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 Czy intensywność barwy roztworów powinna mieć wpływ na wygląd widm? 

 Czy intensywność światła żarówki wykorzystanej w doświadczeniu powinna mieć wpływ na 

wygląd widm? 

Doświadczenie II-3a: Światło widzialne i co dalej? 

Pytania angażujące: 

 Gdy zmieniamy kanał w telewizorze, przesyłamy pewną informację z pilota do telewizora. W 

jaki sposób polot komunikuje się z telewizorem? 

 Jak działa oko ludzkie? 

 Czy każdy człowiek tak samo postrzega barwy? 

 Dlaczego gwizdki przywołujące psy są niesłyszalne dla ludzi? 

Sprzęt: Pilot od telewizora (lub magnetowidu, odtwarzacza DVD), telefon komórkowy z aparatem 

(lub aparat cyfrowy, kamera). 

Opis doświadczenia:  

Uczniowie próbują zaobserwować światło pilota gołym okiem i przez aparat. Mogą wykonać zdjęcia 

lub nakręcić film. 

Dyskusja:  

 Dlaczego nie widzimy światła emitowanego przez pilot od telewizora? 

 Dlaczego nie każdy pilot działa do każdego telewizora? 

 Czy można przełączać programy telewizyjne kierując pilot w kierunku przeciwnym niż nasz 

telewizor? 

 Daltonizm to zaburzenie widzenia i rozpoznawania barw. Z czym może być to związane? Czy 

w porównaniu do aparatu fotograficznego wszyscy jesteśmy daltonistami?  

 Jak działa kamera termowizyjna? 

 Dlaczego koty dobrze widzą w nocy? 

Doświadczenie II-3b Światło widzialne i co dalej? 

Pytania aktywizujące: 

 Jakie znasz rodzaje fal, których nie widać?  Jak możesz udowodnić ich istnienie? 

 Skąd wiemy, że istnieje promieniowanie UV? 

 Jak działają okulary przeciwsłoneczne i kremy do opalania z filtrem? 

Sprzęt:  

 pudełko (np. po butach),  

 pryzmat,  

 papier światłoczuły blueprint, (opis samodzielnego przygotowania papieru w doświadczeniu 

III-5) 

 ołówek.  
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Opis doświadczenia: 

Uczniowie nacinają pudełko, a w nacięciu umieszczają pryzmat. Następnie umieszczają 

pudełko w nasłonecznionym miejscu. Światło słoneczne powinno ulegać rozszczepieniu na pryzmacie 

- na spodzie pudełka powinno być widoczne widmo światła białego (Rysunek II.5). W miejscu, gdzie 

widoczne jest widmo, uczniowie umieszczają papier blueprint i możliwie szybko odrysowują na 

papierze kontur widma z zaznaczeniem barwy czerwonej i niebieskiej. Pozostawiają eksperyment na 

świetle na około 20 min.  

UWAGA: Doświadczenie należy wykonać w słoneczny dzień. W przypadku słabego nasłonecznienia 

efekt może być słabo widoczny lub pojawić się po długim czasie. 

  

Rysunek II.5. Schematyczny rysunek budowy aparatu do doświadczenia. 

 

Dyskusja: 

 Dlaczego papier jest naświetlony na większym obszarze niż odrysowany kontur? 

 Od strony, jakiej barwy widma naświetlenie poza konturem jest bardziej widoczne? 

 Dlaczego dziura ozonowa niesie ze sobą zwiększone zagrożenie oparzeń słonecznych i ich 

następstw? 

 Czy opalając się w solarium powinniśmy przykrywać oczy specjalnymi zaślepkami, jeśli światło 

lamp nie razi nas przez zamknięte powieki?  

 Jakie parametry powinny spełniać okulary przeciwsłoneczne, aby efektywnie chronić nasze 

oczy? 

Doświadczenie opracowane przez: 

http://coolcosmos.ipac.caltech.edu/cosmic_classroom/classroom_activities/ritter_experiment2.html 

Doświadczenie II-4: Czym różni się światło świetlówki od światła żarówki?  

Pytania angażujące: 

 Jakie gazy znajdują się w świetlówce?  

 Dlaczego nie ma żarówek wypełnionych atomowym wodorem? 

 Na czym polega mechanizm świecenia świetlówki, a na czym żarówki? 
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 Dlaczego świetlówka nie nagrzewa się podczas świecenia? 

Sprzęt:  

 spektroskop z doświadczenia II-1,  

 lampa ze świetlówką. 

Opis doświadczenia: 

Uczniowie rejestrują widmo światła przy użyciu lampy ze standardową żarówką, następnie 

zamieniają ją na świetlówkę i porównują oba obrazy. 

 

Rysunek II.6. Przykładowe widmo świetlówki. 

Dyskusja:  

 Dlaczego w widmie świetlówki widoczne są tylko niektóre pasma, a nie cały zestaw barw? 

 Z czym związane jest położenie poszczególnych prążków. 

 Na rysunku II.7 przedstawiono widmo atomowe wodoru. Porównaj to widmo z widmem 

zarejestrowanym. Z czego wynikają podobieństwa i różnice? 

 Jak można połączyć postać widma wodoru z budową jego atomu? 

 Z jakim procesem związana jest emisja światła przez wodór? 

 Zarejestrowane przez Ciebie widmo jest widmem emisyjnym. Zastanów się jak powinno 

wyglądać widmo absorpcyjne wodoru i światła świetlówki. 

 Widmo emisyjne wodoru przedstawione na rysunku II.7 jest widmem atomowym. Jeśli 

wypełnimy świetlówkę wodorem będzie on w formie cząsteczkowej (H2). Czy widmo 

emisyjne świetlówki wodorowej będzie takie samo jak przedstawione widmo atomowe? 

 

 
 

Rysunek II.7. Widmo emisyjne wodoru. Figure from Physics for Scientists and Engineers (6th ed.) by 

Serway and Jewett (Thomson Brooks/Cole, 2004). 
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Dział III Jak zmierzyć kolor?  

Doświadczenie III-1: Budowa kolorymetru 

Celem eksperymentu jest zbudowanie narzędzia pomiarowego, jakim jest kolorymetr. 

Zbudowany aparat służy do wykonania doświadczeń II.2 i II.3, a jego zbudowanie stanowi wstęp do 

doświadczenia IV.3. Alternatywnie można wykorzystać komercyjny kolorymetr (przykładowo: 

http://www.vernier.com/products/sensors/col-bta/) 

Sprzęt: 

 Płytka stykowa 

 Dioda RGB 5 mm 

 Fotodioda 5 mm 

 Opornik 220  - sztuk 3 

 Opornik 1M 

 Programator 3-kanałowy (lub więcej) 

 Regulator napięcia - 7805 IC 

 Bateria 9 V 

 Gniazdo baterii 9 V z kablami – tzw. kijanka 

 Kable 

 Klej szybkoschnący 

 Plastelina 

 Szczypce do cięcia kabli 

 Pęseta 

 Kuweta 

 Multimetr 

 Uchwyt na kuwetę – opis poniżej 

o Rurki aluminiowe 

o Samoprzylepna okleina gumowa lub filcowa. 

 

Opis budowy: 

Całe urządzenie budowane jest na płytce stykowej. Płytka zapewnia podstawkę dla kolejnych 

części i zapewnia łatwe połączenie oporników i innych elementów bez lutowania. Płytka zapewnia 

połączenie między elementami wpiętymi w obrębie pionowych i poziomych linii stykowych. 

 

 

 

Przykładowe linie 

stykowe 

http://www.vernier.com/products/sensors/col-bta/
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Rysunek III.1. Przykładowa płytka stykowa 

Przygotowanie uchwytu na kuwetę: 

Uchwyt na kuwetę może stanowić dowolne pudełko prostokątne z dopasowaną przykrywką. 

Wygodnym rozwiązaniem jest użycie prostokątnych rur aluminiowych o średnicach: 1. 20 mm                    

i 2. 25 mm. 

 

Rysunek III.2. Schemat uchwytu kuwety. 

 Odcinamy fragment rury: 

- 1. o długości około 4 cm – stanowiącej uchwyt dla kuwety 

- 2. o długości 1,5 cm – będący przykrywką uchwytu. 

 W rurze nr 1 nawiercamy 2 otwory o średnicy 8 mm na wysokości około 1,5 cm. 

W przypadku trudności w pracy z rurkami aluminiowymi, można wykorzystać pudełko plastikowe lub 

tekturowe np. z zapałek. 

 

Rysunek III.3. Schemat uchwytu kuwety z zamontowaną diodą RGB i fotodiodą. 

 Wnętrze uchwytu oklejamy okładziną tak, aby kuweta pasowała do wielkości otworu w 

uchwycie.  

 W otworach uchwytu umieszczamy diodę i fotodiodę. Początkowo diody osadzamy luźno, tak 

aby móc podłączyć do nich dalsze fragmenty urządzenia, później utrwalamy ich położenie 

używając kleju i plasteliny.  

 Uchwyt kuwety umieszczamy na płytce stykowej. 

Schemat budowy kolorymetru: 

 

 
 

  

Kuweta 

Dioda RGB Fotodioda 
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Rysunek III.4. Schemat budowy kolorymetru. 

Podłączanie układu świecenia diody RGB 

 Na płytce umieszczamy uchwyt kuwety w około 2/3 jej długości. 

 Podłączamy diodę RGB do wtyków zgodnie ze schematem (rysunek III.5). 

 

 Rysunek III.5. Podłączony system zasilania i sterowania diody RGB. 

Najdłuższa noga diody RGB stanowi wyjście, a trzy krótsze wejścia. 

 Nogi diody wpinamy w płytkę stykową zgodnie z  rysunkiem III.5.  

 Po wpięciu usztywniamy osadzenie fotodiody i przyklejamy uchwyt kuwety do płytki 

stykowej. 

 Następnie osadzamy oporniki 220  zgodnie z rysunkiem III.5/ III.6 

 

 

7805 
IC 

 

 

-   + 

źródło  
napięcia 

regulator  
napięcia 

programator 

oporniki  

220 

dioda LED 

Uchwyt kuwety 

Dioda RBG 

Podłączenie  
diody RBG 

Oporniki 220Ω Programator 

Regulator napięcia  
 7805 IC 
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Rysunek III.6. Podłączony system sterowania diody RGB, widok z góry. 

 Osadzamy programator – 3 złącza programatora powinny odpowiadać  miejscom wpięcia 

oporników. 

 Z drugiej strony programatora zwieramy ‘zawleczkami’ wszystkie kanały.  

 Wpinamy stabilizator napięcia tak, aby jego lewa noga podawała napięcie na zwarte kanały 

programatora. 

 Podłączamy stabilizator napięcia 

 Podłączamy zasilanie (rysunek III.7) 

 Sprawdzamy działanie systemu włączając dowolny kanał programatora – powinniśmy 

obserwować świecenie diody. 

 

Rysunek III.7. Podłączenie zasilania. 

Podłączanie układu fotodiody 

 Do zakończeń fotodiody dołączamy 2 kable – najlepiej jest je przylutować. 

 Kable wpinamy do płytki stykowej zgodnie z rysunkiem III.8 

Podłączenie zasilania (-) 
kabel czarny 

Podłączenie zasilania (+) 
kabel czerwony 

 

Stabilizator napięcia 

7805 IC 
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Rysunek III.8. Podłączenie fotodiody i multimetru. 

 Pomiędzy kanałami fotodiody umieszczamy opornik 1 M 

 Do płytki wpinamy kable wyprowadzające napięcie na multimetr. 

 Podłączamy multimetr – ustawiamy pomiar napięcia prądu stałego. 

 Kontrolujemy działanie fotodiody – przy zamkniętym uchwycie kuwety i wyłączonym 

świetle nie powinniśmy obserwować napięcia. Po włączeniu światła powinno pojawić się 

napięcie na multimetrze. 

Urządzenie jest gotowe do pracy. 

Schamat urządzenia opracowany przez: Jose H. Bergantin, Jr., and Fortunato Sevilla III University of 

Santo Tomas, Manila, Filippines 

 

Doświadczenie III-2a: Wyznaczanie zależności Lamberta-Beera 

Pytania angażujące: 

 Co dzieje się ze światłem, gdy jest przepuszczane przez roztwór substancji barwnej? 

 Jak działają tzw. przyciemniane szyby w samochodzie? 

 Jak wygląda posadzka pod oknem witrażowym? 

 Czy natężenie światła po przejściu przez substancję zmienia się?  

 Czy barwa światła ma wpływ na zmianę jego natężenia podczas przechodzenia przez próbkę? 

 Jak dobrać barwę światła do barwy próbki, aby zmiany natężenia były jak największe? 

Oporniki 220Ω 

Programator 

Regulator napięcia  
 7805 IC 

Zawleczki 



27 
 

Odczynniki: 

 CuSO4 – roztwór 0.5 mol/dm3 , , , 

Sprzęt: 

 kolorymetr 

 kuwety – 5 sztuk 

 pipety 10 ml – 2 sztuki 

 zlewki 25 ml – 7 sztuk 

Opis doświadczenia: 

1. Przygotuj serię roztworów wodnych CuSO4 w zakresie 0.1 - 0.4 mol/dm3 poprzez 

rozcieńczenie roztworu wzorcowego. Schemat rozcieńczeń: 

Roztwór 

[mol/dm3] 
Przygotowanie 

1. 0.5 wzorzec 

2. 0.4 8 cm3 r-ru 1 + 2 cm3 wody 

3. 0.3 6 cm3 r-ru 1 + 4 cm3 wody 

4. 0.2 4 cm3 r-ru 1  + 6 cm3 wody 

5. 0.1 2 cm3 r-ru 1  + 8 cm3 wody 

6. 0 woda 

 

2. Przeprowadź pomiary kolorymetryczne dla wszystkich próbek dla różnych barw światła. 

3. Wykreśl zależność napięcia od stężenia  

 

Rysunek III.8. Przykładowa zależność odczytanego napięcia prądu od stężenia kationów miedzi(II) dla 

barwy czerwonej.  

y = -139,76x + 350,35 
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http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:GHS-pictogram-exclam.svg&filetimestamp=20101212153739
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:GHS-pictogram-pollu.svg&filetimestamp=20110811173901
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Dyskusja: 

 Jaka barwę światła należy wybrać do prowadzenia pomiarów? 

 Jaki charakter ma zależność SEM od stężenia? 

 W jaki sposób mógłbyś otrzymać podobny wynik, bez zmieniania stężenia roztworu? 

 Znasz już zależność rejestrowanego napięcia od stężenia próbki, czy mógłbyś wykorzystać te 

dane do wyznaczenia stężenia CuSO4 w nieznanej próbce?  

 Dlaczego robimy pomiar dla czystej wody? 

 Czy badana próbka musi mieć stężenie w zakresie 0.1 - 0.5 mol/dm3? 

 

Istnieje możliwość modyfikacji kolorymetru opisanego w doświadczeniu 1, w celu pomiaru zależności 

intensywności światła przechodzącego przez próbkę od długości drogi optycznej. W  tym celu należy 

przygotować uchwyt na kuwetę tak, aby można w nim było umieścić od 1 do 5 kuwet. 

Doświadczenie III-2b: Wyznaczenie stężenia CuSO4 w nieznanych próbkach. 

Opis doświadczenia 

 próbka 1 – stężenie z zakresu 0.1 - 0.5 mol/dm3 

 próbka 2 – stężenie > 0.5 mol/dm3 

Uczniowie wykonują pomiar dla nieznanych próbek i w oparciu o przeprowadzoną wcześniej 

kalibrację wyznaczają ich stężenie metodą graficzną. 

Doświadczenie III-3: Oszacowanie zawartości żelaza(III) w wodzie. 

Pytania angażujące: 

 Jakie substancje są obecne w wodzie wodociągowej? 

 Obecność których substancji ocenisz jako pożądaną i dlaczego? 

 Czym różni się skład wody mineralnej od wody kranowej? 

 Czy woda mineralna może być używana w sieci wodociągowej? 

 Obecność jakich substancji w wodzie może mieć negatywny wpływ na organizm 

człowieka? 

 Kto/jaka instytucja kontroluje skład wody wodociągowej? 

 Czy deszczówka nadaje się do picia? 
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Wtórne zanieczyszczenie wody w sieci wodociągowej jonami żelaza(II) i (III)6. 

Łukasz WEBER 

Źródło: http://www.technologia-wody.pl 

Z doświadczeń eksploatacyjnych wielu wodociągów w kraju wynika, że niejednokrotnie 

podejmowane działania modernizacyjne w Zakładzie Uzdatniania Wody, mimo znaczącej poprawy 

jakości wody na wyjściu z ZUW, nie pozwalają uzyskać zadowalających parametrów u odbiorców. 

Niejednokrotnie zdarza się, że woda u odbiorców nie odpowiada obowiązującym przepisom. 

Z reguły okres przed modernizacją, który cechowało tłoczenie do sieci wody o ponadnormatywnej 

zawartości żelaza i manganu odbija się negatywnie na jakości wody u konsumentów jeszcze przez 

długi czas. Jony żelaza(II) i (III), bądź manganu(II) przechodzą z osadów pokrywających sieć do bardzo 

dobrze uzdatnionej wody, powodując pogorszenie jej jakości. W sumie, dla odbiorcy, mimo kosztów 

poniesionych na modernizację SUW, efekty nie są zauważalne. 

Przyczyn wtórnego zanieczyszczenia sieci wodociągowej może być wiele. Większość z nich wiąże się 

jednak ze wspomnianym wieloletnim tłoczeniem niespełniającej norm wody. 

Gdy do sieci wodociągowej trafia woda o przekroczonej zawartości jonów żelaza(III) i/lub 

manganu(II) następuje jego osadzanie na ściankach rurociągów. Prowadzone badania i obserwacje 

wskazują, że już przy stężeniu jonów żelaza(III) w wodzie wodociągowej równym 0,05 mg/L (a więc 

4x poniżej dopuszczalnej normy) może tworzyć się osad żelazowy wewnątrz rurociągu.  

Przykładowy, klasyczny osad w sieci wodociągowej pokazano na zdjęciu:  

                                                           
6
 Artykuł dostosowano do użytku szkolnego.  

http://www.technologia-wody.pl/
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Obecność osadu w sieci wodociągowej może wywoływać następujące problemy eksploatacyjne:  

 wzrost oporów sieci wodociągowej, a tym samym zwiększenie kosztów energii tłoczenia 

wody do odbiorców, 

 ryzyko rozwoju bakterii w osadzie żelazowym, 

 utrudnioną dezynfekcję sieci wodociągowej (zwłaszcza przy zastosowaniu chloranu(I) sodu, 

czy chloru wolnego, który jest zdecydowanie bardziej skuteczny w stosunku do bakterii 

zawieszonych w toni wodnej), 

 problem zrywania osadów i bardzo licznych skarg odbiorców w przypadku wprowadzenia 

dezynfekcji wody tlenkiem chloru(IV), 

 zwiększanie stężenia jonów żelaza w wodzie wodociągowej, mimo jej dobrego składu 

chemicznego w momencie wtłaczania do sieci. 

Przedmiotem artykułu jest ostatni z wymienionych problemów. 

Zwiększanie się stężenia jonów żelaza(II) i (III) w wodzie wodociągowej może następować wskutek 

dwóch mechanizmów: 

1. Mechanizm zrywania osadów, na skutek zmian kierunku lub natężenia przepływu wody w 

sieci wodociągowej – najczęściej występujący, wywołujący efekt tzw. brudnej wody. 

Stężenie jonów żelaza wzrasta gwałtownie po włączeniu wody następującym np. po 

wcześniejszym, awaryjnym przestoju. Stężenie jonów żelaza u odbiorców może wówczas 

wielokrotnie przekraczać normy. Dodatkowo występuje zwiększenie mętności oraz barwy. 

Praktycznie całość zerwanego żelaza to żelazo(III). 
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2. Mechanizm przechodzenia jonów żelaza(II) i (III) do wody wskutek jego rozpuszczania. Osad 

żelazowy jest ustabilizowaną mieszaniną, która, jeśli nie zaistnieją czynniki zewnętrzne nie 

będzie wtórnie rozpuszczała się w wodzie. Do czynników zewnętrznych można zaliczyć w 

przypadku sieci wodociągowej dwa podstawowe elementy: 

 wprowadzenie do wody substancji powodującej rozpuszczenie żelaza (osadów żelazowych) 

– dotyczy to przede wszystkim kwasów – substancji zakwaszających, 

 wytworzenie (bądź występowanie) w sieci wodociągowej warunków redukcyjnych, w 

których będzie zachodziła reakcja redukcji żelaza(III) do żelaza(II). 

Jeśli wystąpią zatem odpowiednie warunki jony żelaza(II) i (III) będą przechodziły do wody mimo 

stabilnych warunków przepływu. Co charakterystyczne można zauważyć w takim przypadku, że: 

 jony żelaza przechodzą w sposób równomierny do wody (nie obserwuje się – poza okresami 

płukań sieci wodociągowej) nagłych wzrostów i spadków zawartości tego wskaźnika 

typowych dla zerwań osadu żelazowego podczas uderzeń hydraulicznych – kinetyka procesu 

jest bardzo stabilna, 

 woda w sieci wodociągowej nie jest mętna – co oznacza, że żelazo(II) i (III) znajduje się w niej 

w postaci rozpuszczonej, jego wytrącenie następuje dopiero po pierwszym kontakcie z 

powietrzem (bezpośrednio u odbiorców, przede wszystkim na armaturze), stąd 

charakterystyczny rdzawy nalot, 

 charakterystyczny – żelazisty – zapach wody, typowy dla żelaza nieutlenionego, 

 wyższe stężenia jonów żelaza(II) i (III) w sieci wodociągowej występują na końcówkach, 

czego przyczyną jest m.in. dłuższy czas kontaktu wody z osadem żelazowym oraz większa 

powierzchnia tegoż kontaktu (najniższy wzrost stężenia jonów żelaza(II) i (III) obserwuje się 

na sieciach magistralnych). 

Jeśli wystąpią wymienione wyżej objawy, można stwierdzić, że wzrost stężenia jonów żelaza(II) i (III) 

w wodzie następuje wskutek rozpuszczania osadu żelazowego.  

Zgodnie z doświadczeniami eksploatacyjnymi najczęstsze przyczyny przechodzenia do wody żelaza w 

omówionym II mechanizmie są następujące: 

 wewnątrz sieci wodociągowej znajdują się osady żelaza(III), które zostały odłożone we 

wcześniejszym okresie eksploatacji wodociągu (okresie, gdy dopuszczano wyższe stężenia 

żelaza w wodzie) 

 do sieci wodociągowej trafia woda o niskiej zawartości tlenu (< 2,0 mg/L) (np. wskutek mało 

efektywnej pracy urządzeń napowietrzających) w wyniku czego w sieci wodociągowej 

występują warunki beztlenowe lub anoksyczne 

 do wodociągu jest wtłaczana woda o wyższej niż minimalna zawartości tlenu, ale również o 

przekroczonym stężeniu jonu amonowego, który jest usuwany wskutek procesów nitryfikacji 

prowadzonych przez bakterie rozwijające się w osadach wodociągowych, co powoduje 

znaczący ubytek tego utleniacza (na utlenienie 1,0 mg jonu amonu potrzeba ok. 4,54 mg 



32 
 

tlenu). 

… 

 

Informacje wprowadzające: 

Ilość jonów żelaza7 w wodzie można oszacować stosując tak zwana metodę rodankową. Jony 

Fe3+ tworzą z jonami rodankowymi jon koordynacyjny o intensywnej czerwonej barwie.  

Fe3+ + SCN- = Fe(SCN)2+ 

Jony żelaza(III) mogą tworzyć z rodankiem kilka różnych związków koordynacyjnych nie 

różniących się znacząco barwą : Fe(SCN)2+, Fe(SCN)2
+ aż do Fe(SCN)6

3-. W roztworach o 

mikrogramowych stężeniach kationów Fe3+ dominuje Fe(SCN)2
+. Dodatkowo ten jon koordynacyjny 

może ulegać hydrolizie w roztworach o pH > 3, dlatego wszelkie roztwory należy wykonywać z 

wykorzystaniem 0,1% HCl. Kompleks rodankowy jest nietrwały, z czasem ulega degradacji.  

Wyobraź sobie, że do laboratorium, w którym pracujesz dostarczono próbkę wody zawierającą 

nieznaną ilość jonów Fe3+. Zaplanuj eksperyment, w którym wyznaczysz stężenie molowe jonów Fe3+ 

metodą kolorymetryczną. Odpowiedz na pytanie, czy woda ta jest zdatna do picia. Porównaj wynik 

próbki z wodą w Twoim kranie. 

Dysponujesz: 

 0,1% roztworem HCl   

 20% roztworem KSCN (CAS: 333-20-0) 

 Roztworem wzorcowym Fe3+ o stężeniu 1 mg/mL 

Informacja dla nauczyciela: norma stężenia żelaza w wodzie wynosi 0.2 mg/L, zalecane stężenie 

żelaza w badanej próbce: 0.05 – 0.5 mg/L. 

Dyskusja: 

 Czy woda, z której dostarczono próbkę jest zdatna do picia ze względu na stężenie jonów 

żelaza(III)?  

 Jaki wpływ na organizm ma nadmiar żelaza w wodzie? 

 Jakie znasz sposoby uzdatniania/oczyszczania wody? 

 Jak należy zmodyfikować doświadczenie, aby uwzględnić w wyniku stężenie jonów żelaza(II)? 

Doświadczenie III-4: Równowaga między kompleksami kobaltu 

Pytania angażujące: 

 Dlaczego roztwory jonów żelaza(III), żelaza(II), miedzi(II), kobaltu(II) tworzą barwne roztwory, 

a np.: jonów sodu i potasu nie? 

                                                           
7
 Po wcześniejszym utlenieniu jonów żelaza(II), można metodą rodankową oznaczyć całkowitą zawartość jonów 

żelaza w próbce.   
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 Od czego zależy barwa związków koordynacyjnych? 

Odczynniki:  

Substancja nr CAS Zagrożenia 

CoCl26H2O 7791-13-1 

 , , , 

HCl 12 mol/dm3 7647-01-0 

, , 

etanol 95% 64-17-5 

. 

 

Sprzęt: 5 probówek, waga techniczna (do 2 miejsca po przecinku), łyżeczka, cylinder miarowy.  

Opis doświadczenia: 

Uczniowie na wadze technicznej odważają po  0.1 g CoCl26H2O do każdej z probówek i  do każdej z 

nich dodają 10 kropli stężonego kwasu chlorowodorowego.  Następnie rozcieńczają otrzymane 

roztwory rozpuszczalnikiem, którego skład obrazuje tabela 1.  

Tabela 1. Skład rozpuszczalnika. 

Numer probówki Rozpuszczalnik [% obj.] 

1 100 % wody dejonizowanej 

2 50% wody - 50% etanolu 

3 20% wody - 80% etanolu 

4 5% wody - 95% etanolu 

5 100% etanolu 

 Dyskusja: 

 Jakie są różnice w barwie roztworów w probówkach? 

 Czy są jakieś prawidłowości w zmianach barwy? 

 Jakie związki obecne są w probówkach 1 i 5? 

 Jak zbudowane są powstałe związki koordynacyjne? 

 Na rysunku III.9 przedstawiono widma roztworów nr 1 i 5.  

o Od czego zależy położenie piku w widmie? 

o Od czego zależy wysokość piku w widmie? 

o Jak będą wyglądać widma dla probówek 2-4? 

 Czy Sc i Zn zaliczamy do metali przejściowych? 

http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:GHS-pictogram-silhouete.svg&filetimestamp=20110205134735
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:GHS-pictogram-exclam.svg&filetimestamp=20101212153739
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:GHS-pictogram-pollu.svg&filetimestamp=20110811173901
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:GHS-pictogram-acid.svg&filetimestamp=20100708165354
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:GHS-pictogram-exclam.svg&filetimestamp=20101212153739
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 Dlaczego typowym stopniem utlenienia wielu pierwiastków bloku d jest +II? 

 
Rysunek III.9. Widmo UV-Vis dla próbek 1 i 5.8 

Doświadczenie III-5: Cyjanotypia  

Pytania aktywizujące:  

 Jak działają aparaty analogowe? 

 Jak powstają zdjęcia analogowe? 

 Na czym polega wywoływanie i utrwalanie zdjęć? 

 Jakie znasz barwne związki koordynacyjne żelaza II i III? 

UWAGA: Doświadczenie można wykonać w jednej z dwóch zaproponowanych wersji w zależności od 

dostępności odczynników. 

Odczynniki:  

 K3[Fe(C2O4)3] CAS:[ 5936-11-8] (wersja 1), lub  

 cytrynian amonu, żelaza(III), (preferowany – zielony) CAS: [1185-57-5] (wersja 2) 

 K3[Fe(CN)6], CAS: 13746-66-2 

 gliceryna, 

 kwas cytrynowy. 

Uwaga!  K3[Fe(CN)6] jest związkiem nietoksycznym, lecz w kontakcie z mocnymi kwasami 

tworzy toksyczne, silnie trujące gazy. Kwas cytrynowy jest związkiem drażniącym, podczas 

wykonywania doświadczenia należy używać fartucha, rękawiczek oraz okularów ochronnych.  

a) Wykonanie papieru światłoczułego i zdjęcia blueprint wersja 1: 

1. Rozpuścić 1g K3[Fe(C2O4)3]  w 25 cm3 wody.  

2. 10 cm3 tego roztworu przelać do szalki Petriego i zanurzyć w nim mały krążek bibuły.  

                                                           
8
 Ciekawostkę stanowi fakt, iż maksimum lokalne dla widma r-ru 1 przy ok. 520 nm, pochodzi od wody 

hydratacyjnej.  

r-r 5 r-r 1 
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3. Wyjąć krążek pęsetą, pozostawić przez chwilę w pozycji pionowej do spłynięcia roztworu. 

4. Wysuszyć w suszarce w temperaturze 60oC. 

5. Naświetlić. 

6. Po naświetleniu umieścić krążek w szalce Petriego z 25 cm3 0,03 M K3[Fe(CN)6]. 

7. Bibułę zanurzyć w szalce Petriego z destylowana wodą i wysuszyć ponownie.  

 

b) Wykonanie papieru światłoczułego i zdjęcia blueprint wersja 2: 

1. Odważyć 90 g cytrynianu amonu żelaza(III), przenieść do kolby na 250 cm3 dopełniając do 

kreski wodą destylowaną. 

2. W drugiej kolbie na 250 cm3 umieścić 10 g heksacyjanożelazianu(III) potasu i dopełnić do 

kreski wodą destylowaną. 

3. Roztwory połączyć ze sobą w kolbie lub zlewce na 1000 cm3 i dodać ok 1 cm3 gliceryny. 

Roztwór chronić przed mocnym naświetleniem. 

4. W przygotowanym roztworze zanurzyć bibułę. 

5.  Bibułę wysuszyć chroniąc przed światłem.   

6. Suchy papier jest gotów do naświetlania. Zdjęcie ‘blueprint’ można wykonać przykładowo 

wyświetlając na papierze obraz z rzutnika multimedialnego. Czas naświetlania wynosi 20 - 30 

minut, zależy od mocy lampy i typu obrazu. 

7. Po naświetleniu bibułę zanurzyć w 1% roztworze kwasu cytrynowego i ponownie wysuszyć.  

Dyskusja: 

 Co sprawiło, że powstało zdjęcie? 

 Które obszary zdjęcia są jasne, a które ciemniejsze? 

 Obserwowana niebieska barwa związana jest z powstawaniem błękitu pruskiego o wzorze 

KFe[Fe(CN)6]. Jaki jest stopień utlenienia żelaza w tym związku? 

 Jakie procesy musiały zajść na bibule pod wpływem światła, aby powstał ten związek? 

 Zaprojektuj doświadczenie, w którym powstanie zdjęcie w formie pozytywu. 

Dział IV W świecie energii. 

Doświadczenie IV-1: Fotografie z krochmalu.  

Pytania angażujące: 

 W jaki sposób odżywiają się rośliny? 

 Co jest materiałem zapasowym roślin? 

 Czy rośliny odżywiają się tyko w dzień czy również w nocy? 

 Jak można wykryć obecność skrobi w roztworze? 

 Co to jest krochmal? 

Sprzęt i odczynników: 

 Roślina – Geranium (przechowywać w ciemni przez 48-72 godzin przed wykonaniem 

doświadczenia), 

 roztwór proszku do pieczenia lub NaHCO3 (10g/200 ml), CAS: 144-55-8 
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 etanol 95%, (nr CAS 64-17-5) ,  

 roztwór I2 w KI (1 g I2/25 KI/500 ml wody – przygotować dzień wcześniej, przechowywać w 

ciemnej butelce) CAS: 7553-56-2, roztwór nie jest klasyfikowany jako substancja 

niebezpieczna, ale powoduje powstawanie trudnousuwalnych plam. 

 ręczniki papierowe, 

 szczypce/pęseta, 

 3 krystalizatory. 

Opis doświadczenia:  

1. Na kawałku płytki szkła akrylowego - pleksiglasu umieść dwie warstwy ręcznika papierowego. 

2. Zwilż roztworem proszku do pieczenia. 

3. Na wierzchu ręcznika umieść jeden liść Geranium wierzchnią stroną do góry. Liść powinien być 

„głodny”, w tym celu roślinę należy przechowywać w ciemni przez około 48 godzin przed 

wykonaniem doświadczenia. Liść należy zerwać z rośliny bezpośrednio przed wykonaniem 

doświadczenia. 

4. Na liściu umieść niewielki przedmiot wykonany z materiału nieprzepuszczalnego dla światła 

(może być to np.: moneta).  

5. Całość przykryj drugim kawałkiem pleksiglasu. W ten sposób powstanie swego rodzaju kanapka z 

liściem Geranium w środku. 

6. Kanapkę połącz gumką lub klipsami do papieru. 

7. Umieść kanapkę w pełnym słońcu lub w świetle projektora.  

8. Poddaj liść 45-minutowej ekspozycji, podczas której będzie zachodził proces fotosyntezy. 

9. Po ok. 30 minutach, ogrzej w łaźni wodnej lub płaszczu grzewczym ok. 100 ml etanolu.   

10. Po zakończeniu oświetlania rozłóż „kanapkę”. Przy użyciu szczypców (pęsety), złap liść za ogonek 

i zanurz w zlewce z gorącym etanolem.  

11. Po około 5 minutach liść powinien stać się prawie całkowicie biały. 

12. Dwa krystalizatory napełnij do połowy wodą. Odbarwiony liść wypłucz w pierwszym 

krystalizatorze w celu usunięcia etanolu. 

13. W kolejnym krystalizatorze umieść r-z  roztworu jodu w jodku potasu. 

14. Zanurz liść w roztworze I2 w KI, obserwuj zachodzące zmiany. 

15. Po chwili wypłucz liść w przygotowanym wcześniej krystalizatorze z wodą. 

16. Osusz liść na ręczniku papierowym. 

17. Obejrzyj dokładnie liść i zanotuj obserwacje. 

Doświadczenie opracowane przez:  

http://sites.bio.indiana.edu/~nsflegume/download/Photosynthesis%20Activity.doc 

Dyskusja: 

 Wytłumacz zaobserwowaną zmianę barwy. 

 Gdzie światło przechodziło przez liść, a gdzie zostało zablokowane? 

 W którym miejscu uzyskana barwa plama jest najjaśniejsza?  

 Które obszary zawierają największe stężenie skrobi?  

http://sites.bio.indiana.edu/~nsflegume/download/Photosynthesis%20Activity.doc
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 Dlaczego nagromadzenie skrobi nie jest równomierne? 

 W jaki sposób rośliny syntetyzują skrobię? 

 Kiedy rośliny zużywają skrobię? 

 Jakie znaczenia ma skrobia w diecie człowieka? 

 Jak dużo skrobi spożywany każdego dnia? 

Doświadczenie IV-2: Wydajność fotosyntezy.  

Celem doświadczenia jest zbadanie wpływu barwy światła na przebieg procesu fotosyntezy.  

Uczniowie samodzielnie projektują przebieg doświadczenia. Ze względów technicznych wskazane jest 

wykorzystanie roślin wodnych. 

Pytania angażujące: 

 Jak odżywiają się rośliny? 

 Co jest niezbędne roślinom do życia? 

 Dlaczego większość roślin ma liście koloru zielonego? 

 Dlaczego większość roślin żółknie, gdy nie ma dostępu światła?  

 Dlaczego niektóre glony żyjące głęboko pod wodą są brunatne, a nie zielone? 

 W jaki sposób można udowodnić, że zachodzi fotosynteza? Rozważ problem teoretycznie dla 

roślin wodnych – co jest substratem a co produktem procesu, jak powinno zmieniać się pH 

środowiska i poziom wody? 

 Jaką wodę najlepiej użyć do eksperymentu: destylowaną, mineralną niegazowaną, mineralną 

gazowaną? 

Sprzęt:  

 5 pudełek (mogą być po butach),  

 25 probówek,  

 3 taśmy diodowe  (1. świecąca na czerwono, 1. na niebiesko, 1. na zielono,). Taśmy diodowe 

można kupić w większości hipermarketów budowlanych. Sprzedawane są na metry, do 

eksperymentu wystarczy 0,5 m taśmy każdej barwy. (http://www.amazon.co.uk/WHITE-

FLEXIBLE-STRIP-LIGHT-

ADAPTER/dp/B003M7YQXK/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1323769498&sr=8-3) 

 moczarka kanadyjska (Elodea canadensis Michx.) – 25 odcinków po około 5 cm. 

Przykładowy opis doświadczenia: 

W czterech kartonowych pudełkach zamontować taśmy diodowe o różnych barwach 

(czerwony, zielony, niebieski, biały). Do zasilania taśm powinien wystarczyć jeden zasilacz 12 V. 

Przygotować 5 zestawów próbówek z moczarką kanadyjską (rys.1). Długość rośliny powinna być 

podobna (najlepiej identyczna) we wszystkich probówkach. Do probówek wlać taką samą ilość wody i 

zaznaczyć poziom pisakiem. Probówki zatkać korkiem lub zabezpieczyć parafilmem. Zestawy 

probówek umieścić w przygotowanych pudełkach oświetleniowych. 5. zestaw umieścić w pudełku 

bez oświetlenia.  Przygotowane doświadczenie zostawić na kilka dni. O wydajności fotosyntezy może 

świadczyć liczba bąbelków tlenu na ścianach probówki.  

http://www.amazon.co.uk/WHITE-FLEXIBLE-STRIP-LIGHT-ADAPTER/dp/B003M7YQXK/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1323769498&sr=8-3
http://www.amazon.co.uk/WHITE-FLEXIBLE-STRIP-LIGHT-ADAPTER/dp/B003M7YQXK/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1323769498&sr=8-3
http://www.amazon.co.uk/WHITE-FLEXIBLE-STRIP-LIGHT-ADAPTER/dp/B003M7YQXK/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1323769498&sr=8-3
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Alternatywnie, zamiast oświetlenia diodowego można wykorzystać różnobarwne filtry wmontowane 

w pudełka. Jako oświetlenie można wykorzystać lampę z żarówką lub światło dzienne. 

 

Rysunek IV.1. Przykładowy schemat budowy jednego z pięciu zestawów.  

Dyskusja: 

 Jakie pomiary można wykorzystać do określenia wydajności fotosyntezy oprócz liczenia 

bąbelków powstałego gazu? 

 W jakim świetle zachodzi fotosynteza i dlaczego? W jakim świetle jest najefektywniejsza?  

 W jakim świetle najlepiej hodować rośliny zielone?  

 Na rysunku nr 2 przedstawiono widmo absorpcyjne barwnika pozyskanego z moczarki 

kanadyjskiej. Czy postać widma zgadza się z wynikami eksperymentu? 

 Niektóre krasnorosty mają liście koloru czerwonego. Zastanów się czy wyniki eksperymentu z 

wykorzystaniem tych roślin powinny być takie same?  Uzasadnij swoją odpowiedź. 

 Jaka jest różnica między eksperymentem w którym wykorzystujemy oświetlenie diodowe i 

różnobarwne filtry? Czy wyniki powinny być takie same? Uzasadnij swoją odpowiedź. W 

uzasadnieniu możesz posłużyć się rysunkiem nr 2. 

 Czy oświetlanie zestawu kontrolnego światłem dziennym i światłem żarówki prowadzi do 

różnych wyników? 
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Rysunek IV.2. Widmo absorpcyjne VIS chlorofilu pozyskanego z moczarki kanadyjskiej.  

Doświadczenie IV-3a: Jak możemy wykorzystać energię słoneczną?  

Pytania angażujące: 

 Jakie znasz odnawialne źródła energii? 

 Jak działają kolektory słoneczne? 

 Gdzie wykorzystywane są ogniwa słoneczne? 

 Co się stanie, gdy kalkulator zasilany ogniwem słonecznym zamkniemy w ciemnym miejscu? 

 Dlaczego borówki dojrzewają mimo tego, iż rosną w zaciemnionym lesie? 

Sprzęt i odczynniki:  

Substancja nr CAS Zagrożenia 

TiO2 13463-67-7  - 

HNO3 10-4 mol/dm3 7697-37-2 

, , 

metanol 67-56-1 

, , 

roztwór I2 w KI w glikolu 

etylowym 

(opis przygotowania poniżej) 

- 

 

płytki ze szkła przewodzącego 

http://www.sigmaaldrich.com 

735140-5EA - 

 

http://www.sigmaaldrich.com/catalog/ProductDetail.do?lang=pl&N4=735140|ALDRICH&N5=SEARCH_CONCAT_PNO|BRAND_KEY&F=SPEC
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:GHS-pictogram-acid.svg&filetimestamp=20100708165354
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:GHS-pictogram-skull.svg&filetimestamp=20110811174221
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 owoce (borówka, wiśnie, truskawki etc.) , 

 świeczka,  

 multimetr (woltomierz), 

 lampa halogenowa, 

 palnik z trójnogiem, 

 taśma klejąca, 

 kawałek tektury. 

Opis doświadczenia: 

a) Przygotowanie roztwór I2 i KI w glikolu etylowym: 0,127 g I2 rozpuścić w 10 cm3 glikolu etylowego 

wymieszać, dodać 0,83 g KI ponownie mieszając. Uwaga! Odczynnik chłonie wilgoć. Należy go 

przechowywać w ciemnej zabezpieczonej parafilmem butelce.  

b) Wykonanie ogniwa: 

 Pierwszą czynnością jest przygotowanie emulsji TiO2: 

1. W małej zlewce zmieszać 1 cm3 roztworu kwasu azotowego(V) o o stężeniu ok. 10-4 

mol/dm3, pH 3-4 z 3,25 cm3 etanolu. 

2. Do przygotowanego roztworu dodać 0,75 g tlenku tytanu(IV) cały czas mieszając. 

3. Kontynuować mieszanie aż do uzyskania jednorodnej zawiesiny. 

4.  Dysponując gotową  zawiesiną  TiO2   można  przystąpić  do  nałożenia  warstewki  tlenku 

tytanu(IV) na elektrodę ogniwa.  

5. Dwie płytki ze szkła przewodzącego  (pokrytego  fabrycznie warstewką  SnO2)  opłukać 

metanolem i wysuszyć. 

6. Ułożyć płytki jedna obok drugiej na tekturowej podkładce i przymocować je do podłoża za 

pomocą taśmy klejącej (tak, aby w kontakcie z taśmą były tylko krawędzie płytki). Górna 

płytka powinna być zwrócona do góry stroną przewodzącą, a dolna - nieprzewodzącą. Dolna 

płytka nie będzie pokrywana, ułatwia jedynie pokrywanie płytki górnej. 

 

Rysunek IV.3. Przygotowanie płytek do rozprowadzenia emulsji 
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7. Przy pomocy zakraplacza umieścić kilka kropelek emulsji TiO2  w równej linii wzdłuż 

górnego brzegu płytki. 

8. Posługując się szklaną bagietką rozprowadzić zawiesinę TiO2 po górnej płytce. W tym celu 

najlepiej wykonać kilka szybkich ruchów bagietką w górę i w dół. 

9. Ostrożnie usunąć taśmę mocującą płytki do tekturki i umyć dolną płytkę (tą, która nie była 

pokrywana) i nanieść na jej powierzchnię sadzę poprzez ogrzewanie jej nad świeczką.  

 
Rysunek IV.4. Pokrywanie płytki warstwą sadzy 

 

10. Po upływie kilku minut od momentu nałożenia TiO2, umieścić płytkę na siatce ceramicznej i 

prażyć nad płomieniem palnika przez ok. 20 min. Po wyprażeniu odczekać aż płytka ostygnie 

do temperatury pokojowej. 

11. W moździerzu rozgnieść kilka malin, jeżyn, wiśni, albo aronii i dodać około 2 cm3 wody. 

12. Umieścić w tak uzyskanym roztworze płytkę pokrytą TiO2  (warstewką TiO2 do dołu) i 

pozostawić na około 20 minut. 

13. Opłukać płytkę wodą, a następnie metanolem i pozostawić do wyschnięcia. Płytka powinna 

teraz być mocno zabarwiona na skutek adsorpcji barwnika na powierzchni tlenku tytanu. Tak 

przygotowana płytka stanowi jedną z elektrod. 

 
Rysunek IV.5. Opłukiwanie płytki roztworem metanolu 

 

14. Elektrodę z zaadsorbowanym barwnikiem położyć na płaskiej powierzchni i przyłożyć od 

góry przeciwelektrodę pokrytą grafitem lub sadzą tak, aby płytki stykały się częścią 

grafitową i tą pokrytą tlenkiem tytanu(IV) oraz  były przesunięte względem siebie o około 4 

mm. Część elektrody nie pokryta tlenkiem tytanu(IV) powinna pozostać odkryta. 
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Rysunek IV.6. Połączenie przygotowanych płytek 

 

15. Płytki można połączyć za pomocą spinaczy. 

16. Wkroplić między płytki elektrolit – roztwór jodu i jodku potasu w glikolu etylenowym.  

 
Rysunek IV.7. Połączone spinaczami płytki po wkropleniu elektrolitu 

 

17. Tak przygotowany układ jest gotowy do pracy.  
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Rysunek IV.8. Schemat ogniwa słonecznego. 

 

18. Podłączyć multimetr 

 
Rysunek IV.9. Zdjęcie pracującego ogniwa. 

 

19. Oświetlić ogniwo lampą halogenową i innymi rodzajami światła (światło słoneczne, latarka, 

wskaźniki laserowe). UWAGA: należy uważać, aby nie rozgrzać ogniwa ciepłem emitowanym 

przez źródła światła.  

 

Doświadczenie opracowane przez:  

Łukasz Boda, Materiały dydaktyczne: ‘Nanokrystaliczne ogniwo słoneczne’ Uniwersytet 

Jagielloński 

 

  

  

Przeciwelektroda 

pokryta sadzą 

Warstwa TiO
2
 z 

barwnikiem nasączone 
elektrolitem 

V 

Warstwa przewodząca  
(SnO

2
) 

Klipsy z przylutowanymi kablami 

służące do podłączenia multimetru 
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Dyskusja: 

 Jak napięcie generowane przez ogniwo zależy od typu źródła światła? Wyjaśnij 

zaobserwowany efekt. 

 Jak napięcie generowane przez ogniwo zależy od natężenia światła? 

Doświadczenie IV-3b: W jaki sposób wykorzystujemy energię słoneczną?  

Wyznaczenie maksymalnej mocy skonstruowanego ogniwa. 

Moc P wydatkowana przez ogniwo jest równa iloczynowi napięcia U i natężenia prądu I płynącego w 

obwodzie zewnętrznym:  

P = U ∙ I 

Znajomość tej charakterystyki pozwala na wyznaczenie maksymalnej mocy możliwej do pobrania z 

ogniwa. Z kolei stosunek tej mocy do intensywności światła padającego na ogniwo daje wydajność 

konwersji energii słonecznej na elektryczną.  

Pytania angażujące: 

 W jaki sposób można wpływać na natężenie płynącego prądu? 

 Jakie parametry powinny zostać stałe podczas kolejnych pomiarów? 

 

 

Sprzęt: 

 ogniowo słoneczne (z doświadczenia 3a), 

 oporniki dekadowe: R=10 kΩ,  R=1000 Ω ,  R=100 Ω, (można wykorzystać multimetry z 

regulowanym oporem), 

 multimetr (amperomierz), 

 kable do połączenia. 

Uczniowie mogą samodzielnie zaprojektować układ do pomiaru zależności napięcia od natężenia prądu. 

Przykładowy układ przedstawia rysunek 3. Opór można zmieniać w zakresie 100 Ω -10000 Ω 

 

Rysunek IV.10. Schemat obwodu do pomiaru charakterystyki napięcie-natężenie. 
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Tabela IV.1. Przykładowe wyniki: 

U [mV] I [mA] R [W] P [mW] 

355 0,038 11100 13,490 

331 0,040 9100 13,240 

303 0,048 7100 14,544 

269 0,056 5100 15,064 

214 0,075 3100 16,050 

116 0,110 1100 12,760 

101 0,115 900 11,615 

84 0,123 700 10,332 

64 0,130 500 8,320 

30 0,145 300 4,350 

4 0,155 10 0,620 

 

 

Rysunek IV.11. Przykładowa zależność natężenia prądu od napięcia dla pracującego ogniwa 

borówkowego. 
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Rysunek IV.12. Przykładowa zależność mocy od napięcia dla pracującego ogniwa borówkowego. 

Dyskusja: 

 Czy użycie soku z innych owoców zmieniłoby moc ogniwa? (możliwość sprawdzenia 

doświadczalnego) 

 Jak zmiana oporu wpływa na moc ogniwa? 

 Gdzie może znaleźć zastosowanie taki typ ogniwa? 
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