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KONSPEKT WARSZTATÓW   

 

 

 

gimnazjum 

 

Temat: Substancje roślinne. 

 

Cele warsztatów:  

 Uczeń wskazuje na schemacie komórki chloroplast i wodniczkę. 

 Uczeń podaje, jakie organy zawierają chlorofil.  

 Uczeń wyjaśnia funkcje chlorofilu i karotenoidów, antocyjanów. 

 Uczeń przeprowadza chromatografię bibułową barwników liściowych. 

 Uczeń podaje podstawowe właściwości antocyjanów. 

 Uczeń wyjaśnia, jaką strukturą biologiczną są pestki jabłek i jabłka.  

 Uczeń podaje podstawowe informacje, czym jest amigdalina. 

 Uczeń wykrywa amigdalinę w nasionach jabłoni.  

 Uczeń stosuje znajomość właściwości antocyjanów do badania odczynu substancji.  

 Uczeń stawia hipotezy doświadczalne. 

 Uczeń formułuje wnioski na podstawie własnych obserwacji. 

 Uczeń współpracuje w grupie. 

 

Metody: 

 pogadanka, 

 modelowanie, 

 doświadczenie,  

 wykład. 

 

Środki dydaktyczne: 

 schemat komórki roślinnej (zał. 1), 

 zdjęcie Schlumbergera sp. (zał. 2), 

 szkło laboratoryjne: cylindry miarowe, krystalizatory, probówki, szalki Petriego, zlewki, 

 sprzęt laboratoryjny: moździerze, pistle, bibuła chromatograficzna, pipety Pasteura, statywy na 

probówki, 

 odczynniki: etanol, aceton, benzyna, woda amoniakalna, woda, 

 inne materiały do doświadczeń: kartki do notowania, ołówek, natka pietruszki, folia aluminiowa, 

wata, kwiaty czerwonej róży i jastrunu właściwego, pestki jabłek, wywar z czerwonej kapusty, sok 

z cytryny, ocet, soda oczyszczona, mydło, kostka myjąca o pH 5,5, napój typu „coca-cola”, 

proszek do prania, proszek do pieczenia, płyn do mycia naczyń, mleko.  

 

 



  

Tok warsztatów 

 

I. Faza wprowadzająca: 

 

 Prowadzący wita uczniów, przedstawia temat zajęć, dzieli uczniów na dwie grupy, rozdaje 

uczniom kartki do prowadzenia notatek, wyjaśnia zasady bezpiecznej pracy podczas warsztatów. 

 Prowadzący metodą pogadanki wprowadza uczniów w zagadnienia dotyczące pierwszego 

doświadczenia. Stawia pytania: 

 Jakie związki znajdują się w liściach? 

 W jakim organellum znajduje się chlorofil? (Wybrany uczeń wskazuje chloroplast na 

schemacie komórki roślinnej (zał. 1). 

 Jaka jest rola chlorofilu? 

 Kiedy zachodzi fotosynteza? 

 Jakie jest znaczenie fotosyntezy? 

 Co się stanie z rośliną, kiedy jest pozbawiona dostępu światła? 

 Czy chlorofil znajduje się tylko w liściach? W jakich jeszcze organach? 

 Prowadzący przedstawia zdjęcie Schlumbergera sp. (zał. 2) jako przykładu modyfikacji łodygi do 

pełnienia funkcji przeprowadzania fotosyntezy i ograniczenia transpiracji. 

 

II. Faza realizacyjna: 

 

 Uczniowie w grupach przeprowadzają chromatografię barwników liści pietruszki. Prowadzący 

podaje procedurę. Kontroluje przebieg doświadczeń.  

 Doświadczenie 1. 

Na pasku bibuły chromatograficznej nanieść ołówkiem linię „start” w odległości 2 cm 

od krótszego brzegu. Rozetrzeć w moździerzu liście pietruszki z dodaną niewielką 

ilością etanolu. Pipetą Pasteura nanieść niewielką ilość roztworu z roztartych liści na 

linię „start”. Wysuszyć i nanieść ponownie. Przygotować roztwór rozpuszczalnika: do 

cylindra miarowego dodać 1 ml acetonu i 6 ml benzyny. Umieścić w cylindrze pasek 

bibuły z naniesionym roztworem tak, by bibuła była zamoczona w rozpuszczalniku, a 

rozpuszczalnik nie dosięgał linii startu. Przykryć otwór cylindra folią aluminiową.  

 Prowadzący zadaje pytanie: Co spodziewamy się ujrzeć na pasku bibuły pod koniec zajęć? 

Uczniowie podają swoje przypuszczenia. Prowadzący prosi o próbę uzasadnienia przypuszczeń i 

nie neguje żadnej wypowiedzi. 

 Prowadzący wyjaśnia, czym są antocyjany, gdzie znajdują się w komórkach roślinnych 

(uczniowie wskazują wakuolę na schemacie komórki (zał. 1), jakie pełnią funkcje, jakie 

przyjmują barwy w zależności od pH.  

 Prowadzący przeprowadza doświadczenie 2. 

 Doświadczenie 2. 

Pod dwoma kloszami (krystalizatorami) umieścić watę nasączoną amoniakiem oraz pod 

pierwszym płatki czerwonych kwiatów (róży), a pod drugim płatki białych kwiatów 

(jastrunu właściwego). Jako próbę kontrolną umieścić poza kloszami czerwone i białe 

płatki.  

 Uczniowie podają propozycje, jak zmienią się płatki umieszczone pod kloszami. Prowadzący 

wskazuje, by kierowali się tym, czego dowiedzieli się przed chwilą o barwnikach. 

 Uczniowie w grupach przeprowadzają doświadczenie 3. Prowadzący podaje procedurę i 

kontroluje przebieg doświadczenia. 



  

 Doświadczenie 3. 

Pestki jabłek obrać z brązowej łupiny nasiennej. W moździerzu utrzeć kilka pestek 

jabłek z dodatkiem paru kropel wody. Sprawdzić, jaki wydziela się zapach.  

 Kiedy uczniowie wykonują doświadczenie, prowadzący zadaje grupom pytania: 

 W jakiej strukturze znajdują się pestki jabłek? 

 Jak opiszecie wygląd pestek i roztworu zmieniający się podczas ucierania? 

 Jaki zapach wyczuwacie unoszący się znad moździerza? 

 Czy zdrowo jest zjadać owoce jabłoni? 

 Czy zdrowo jest zajadać nasiona jabłoni? 

 Prowadzący podsumowuje doświadczenie. Nazywa zapach migdałowym, wyjaśnia, że wynika 

on z obecności amigdaliny – glikozydu cyjanogennego w nasionach jabłoni. Podaje, że duże 

stężenie amigdaliny jest w nasionach gorzkich migdałów, co jest dla nas szkodliwe, a niewielkie 

w słodkich migdałach.  

 Uczniowie w grupach wykonują doświadczenie 4. Prowadzący kontroluje przebieg 

doświadczenia. Odpowiada na pojawiające się pytania uczniów.  

 Doświadczenie 4. 

Posługując się wywarem z czerwonej kapusty zawierającym antocyjany, oceń, które z 

podanych substancji mają charakter zasadowy, kwasowy lub obojętny. Do dyspozycji są: 

probówki w statywie, pipety Pasteura, wywar z czerwonej kapusty w zlewce i zestaw 

substancji. Substancje: sok z cytryny, ocet, soda oczyszczona, mydło, kostka myjąca o pH 

5,5, napój typu „coca-cola”, proszek do prania, proszek do pieczenia, płyn do mycia 

naczyń, mleko.  

 Uczniowie formułują wnioski z doświadczenia. Jakim odczynem charakteryzują się podane 

substancje i dlaczego użyto wywaru z czerwonej kapusty.  

 Uczniowie obserwują płatki kwiatów z doświadczenia 2. Podają wnioski. Prowadzący kontroluje 

poprawność. Wyjaśnia, że czerwone płatki zawierają antocyjany, natomiast biała barwa wynika 

z obecności przestworów komórkowych, a żółte zabarwienie pojawia się, gdyż prekursory 

flawonoli zamieniają się w żółte flawonole. 

 Uczniowie obserwują chromatogramy z doświadczenia 1. Prowadzący wskazuje zielone i 

pomarańczowe barwniki (chlorofile i karotenody). Uczniowie odpowiadają na pytanie: kiedy w 

liściach są widoczne karotenoidy? Prowadzący wyjaśnia funkcje chlorofili i karotenoidów w 

fotosyntezie. 

 

III. Faza podsumowująca: 

 

 Uczniowie wypowiadają się, czego dowiedzieli się podczas warsztatów, co im się podobało, a 

co zmieniliby. 

 Prowadzący dziękuje za współpracę.  

 

 

 

 



  

załącznik 1. 

 

 
 

 

załącznik 2. 

 

 
 

 


