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KONSPEKT WARSZTATÓW 

 

 

gimnazjum 

 

Temat: Chemia w życiu codziennym. Jakie substancje chemiczne z lekcji chemii spotykamy w 

życiu codziennym? 

 

Cele warsztatów: 

 Uczniowie potrafią wymienić elementy chemii w życiu codziennym i w otaczającym środowisku. 

 Uczniowie przestrzegają zasad BHP w pracowni chemicznej. 

 Uczniowie zachowują środki ostrożności podczas przeprowadzania doświadczeń. 

 Uczniowie przeprowadzają obserwacje i wnioskują na podstawie doświadczeń o 

prawidłowościach chemicznych. 

 Uczniowie na podstawie dopasowania pojęć potrafią skojarzyć ze sobą te dwa pojęcia w 

odniesieniu do życia codziennego. 

 Uczniowie potrafią wykorzystać elementy chemii w życiu codziennym. 

 Uczniowie określają znaczenie poszczególnych procesów dla życia człowieka i gospodarki. 

 Uczniowie wykazują zainteresowanie chemią. 

 Uczniowie umieją współdziałać w grupie. 

 

Metody: 

 gra dydaktyczna, 

 slajdy z objaśnieniami, 

 doświadczenia chemiczne – aktywizacja uczestników. 

 

Środki dydaktyczne: 

 karty do gry „matching subjects” (zał.), kilka zestawów, 

 sprzęt laboratoryjny (palnik, łapa do probówek, statyw do probówek, garnek, bagietka, rondelek, 

rękawiczki gumowe i odzież ochronna, kolba stożkowa szeroko szyjna, zlewka, probówki – 2 b. 

małe i jedna b. duża, wkraplacz, świeczka pływająca, misa, duża zlewka, płytka do przykrycia 

zlewki, łyżeczka do spalań, trójnóg, siatka, szkiełko zegarkowe),  

 odczynniki (sól kuchenna, masło, wodorotlenek sodu, woda destylowana, cukier, glukoza, herbata, 

CuSO4 · 5 H2O, KMnO4, glukoza, glicerol, kwiat rośliny, 3% r-r H2O2, ziemniaki, jodyna, kawałki 

wełny, kawałki bawełny, kawałek tkaniny, H2SO4 stężony, difenyloamina, kwas solny, siarka, 

gleba, atrament) 

 prezentacja multimedialna – rzutnik, ekran i komputer.  

 

 

 



Tok warsztatów: 

 

I. Faza wprowadzająca 

 

 Przywitanie uczestników i przedstawienie celu i ramowego przebiegu warsztatu. 

 Podzielenie uczestników na 3-4 grupy. 

 Wyjaśnienie zasad gry w karty: 

◦ Każda grupa dostaje 2 zestawy kart do ułożenia. 

◦ Na ułożenie mają kilka minut. 

◦ 3 pierwsze miejsca zdobywają drużyny, które dopasowały jako pierwsze wszystkie karty 

zgodnie z kolejnością zgłaszaną przez nich, jako wiadomość, że wszystko już mają. Ich 

zadaniem jest też stwierdzić, który zestaw prawdopodobnie ułożyli jako pierwszy, ponieważ 

właśnie z niego pochodzić będą doświadczenia robione przez tę grupę. 

◦ Jeśli pokazy były już robione, bierze się doświadczenia z drugiego zestawu. Jednakże, można 

zrobić tylko jedno doświadczenie z wybranego zestawu. 

◦ Drużyna na czwartym miejscu nie wygrywa doświadczenia i obserwuje 3 doświadczenia w 

danej rundzie wykonywane przez uczestników z pozostałych grup, przy czym są one 

objaśniane przez prowadzącego i notowane przez uczniów. 

◦ Dodatkowo prowadzący przedstawia po jednej opisówce z każdego zestawu. 

◦ Są 3-4 rundy, po każdej rundzie drużyny zgodnie z kierunkiem odwrotnym do ruchu 

wskazówek zegara przechodzą do ławek zajmowanych przez poprzednie grupy i układają 

karty leżące na tych stołach (stoły mają być rozmieszczone tak, by łatwo można było 

przechodzić i kart nie można z nich brać) 

◦ W każdej z rund przewidywane są 3 doświadczenia, razem 12 – tyle, ile na kartach w 

zestawach. Pod koniec zajęć prowadzący pokazuje jeszcze 2 dodatkowe doświadczenia i 

kończy ewentualnie opisy. 

 

II. Faza realizacyjna: 

 

 Przeprowadzenie gry zgodnie z wymogami powyżej. 

◦ Należy pilnować, by uczniowie notowali co jakiś czas notatki i przestrzegali reguł gry. 

◦ Należy się zmieścić w czasie. 

 

III. Faza podsumowująca: 

 

 Podsumowanie zajęć i podziękowanie uczniom za udział w zajęciach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik 1 

Wzór ogólny kart: 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opisy doświadczeń: 

 

1. Gotowanie wody samej i wody z solą – porównanie czasu gotowania. 

1. Do rondelka nalać samej wody, zagotować na trójnogu z siatką na palniku do wrzenia, 

stoperem zmierzyć czas gotowania. 

2. Do garnka tak samo nalać wody, lecz dodać soli. Ponownie zmierzyć czas gotowania. 

3. Zanotować obserwacje i wnioski. 

1. Czasy gotowania powinny się różnić między sobą – jeden dłuższy , drugi krótszy. 

Sprzęt: rondelek, palnik Bunsena, siatka, trójnóg, garnek, stoper 

Odczynniki: woda, sól. 

 

2. Otrzymywanie mydła w reakcji masła z wodorotlenkiem sodu. 

1. W zlewce umieścić nieco masła. 

2. Dodać ostrożnie stężonego roztworu wodorotlenku sodu. 

3. Zamieszać i jednocześnie ogrzewać powoli w płomieniu palnika. 

1. Powinna wydzielać się piana i zapach mydlin. Po reakcji powinno zostać same 

mydliny i nawilżająca substancja – glicerol. 

Sprzęt: zlewka, palnik Bunsena, bagietka. 

Odczynniki: masło, NaOH. 

 

3. Reakcja grupy aldehydowej glukozy z wodorotlenkiem miedzi jako utleniaczem. 

Przód Tył 



1. Do probówki nalać roztworu CuSO4 · 5 H2O i dodać trochę stężonego roztworu NaOH. Po 

wytrąceniu osadu dodać roztworu glukozy i ogrzewać w łaźni wodnej na rondelku. 

2. Zanotowanie przez uczestników obserwacji i wniosków. 

1. Powinna nastąpić zmiana barwy roztworu z niebieskiego na ceglastopomarańczowy. 

Sprzęt: Palnik, trójnóg, siatka, rondelek, probówki (3x) 

Odczynniki: glukoza, CuSO4 · 5 H2O, NaOH, woda 

 

4. Reakcja herbaty z nadmanganianem potasu – wykazanie obecności antyoksydantów w 

herbacie, które na silny utleniacz (KMnO4) działają niczym reduktor w środowisku 

kwasowym. 

1. Do probówki wlać nieco KMnO4. 

2. Dolać wcześniej przygotowanego wywaru herbacianego. 

3. Zanotować wnioski – dla uczniów. 

1. Powinna zaniknąć prawie cała barwa roztworu – zmiana barwy z fioletowej na 

różowo (brązowo) bezbarwną, brak osadu. 

Sprzęt: statyw do probówek, probówka, wkraplacz. 

Odczynniki: herbata, KMnO4. 

 

5. Reakcja charakterystyczna skrobi. 

1. Przygotować miazgę z ziemniaka. 

2. Przygotować palnik z siatką, trójnogiem i rondlem z wodą. 

3. Zagotować wodę i wyłączyć. 

4. Do miazgi ziemniaczanej umieszczonej w próbowce dodać nieco jodyny. 

5. Przełożyć mieszaninę do rondla z wysoką temperaturą. 

6. Obserwacje i wnioski. 

7. Wyjąć mieszaninę z rondla i zostawić na chwilę. 

8. Obserwacje i wnioski. 

1. Ziemniak zmienia barwę jodyny z brązowo-bezbarwnej na atramentowy. 

2. Jest to spowodowane występowaniem skrobi w ziemniaku. 

3. Ogrzanie powoduje powrót do stanu pierwotnego, ponieważ kompleksy skrobi zamiast 

być spiralnie skręconymi prostują się – wyjaśnić. 

Sprzęt: palnik, siatka, trójnóg, rondel. 

Odczynniki: ziemniaki, jodyna, woda. 

 

6. Reakcja wełny i bawełny z wodorotlenkiem sodu. 

1. Przygotować stężony roztwór wodorotlenku sodu w dwóch probówkach. 

2. Do jednej probówki dodać kawałek bawełny, a do drugiej kawałek wełny. 

3. Ostrożnie (!) ogrzać probówki, nie doprowadzając do wrzenia. 

4. Zanotować obserwacje i wnioski. 

1. Wełna rozpuszcza się w NaOH, bawełna nie. Jest to sposób na odróżnienie włókien 

zwierzęcych od roślinnych. 

Sprzęt: palnik, probówki 2x, łapa do probówek, statyw do probówek. 

Odczynniki: woda, NaOH, bawełniany kawałek, wełniany kawałek. 

 

7. Reakcja tkaniny na stężony kwas siarkowy (VI). 

1. Przygotować kwas siarkowy (VI). 

2. Ostrożnie wkroplić nieco kwasu na tkaninę. 

3. Zwilżyć tkaninę wodą. 



4. Zapisać obserwacje i wnioski. 

1. Pod wpływem kwasu i wilgoci w tkaninie powstaje wypalona dziura. Jest to 

spowodowane rozkładem (hydrolizą i przeżarciem) włókien w obecności silnego 

kwasu. 

Sprzęt: wkraplacz, odzież ochronna, rękawiczki ochronne, szczypce. 

Odczynniki: stężony H2SO4, kawałek tkaniny, woda. 

 

8. Wykazanie obecności pary wodnej w powietrzu. 

1. Na szkiełko zegarkowe nasypać nieco granulek NaOH. 

2. Odczekać ok. 15 minut. 

3. Zapisać obserwacje i wnioski. 

1. Na powietrzu NaOH robi się błyszczący i „śliski”, a następnie powoli rozpływa się w 

wodzie. Jest to związane z pochłanianiem przez NaOH wody z powietrza, a więc jego 

higroskopijnością. 

Sprzęt: szkiełko zegarkowe, łyżeczka. 

Odczynniki: NaOH, powietrze. 

 

9. Badanie obecności tlenu i jego zawartości w powietrzu. 

1. Nalać do misy wody, zaznaczyć jej poziom ołówkiem. 

2. Położyć na powierzchni wody świeczkę pływającą i zapalić. 

3. Przykryć świeczkę zlewką. 

4. Odczekać, aż świeczka zgaśnie i ponownie sprawdzić poziom wody. 

5. Zanotować obserwacje. 

1. Poziom wody w misce zmniejszył się o 1/5, gdyż został wchłonięty do przestrzeni ze 

świeczką. Wiadomo, że spalanie świeczki wykorzystuje tlen do spalania, a więc 1/5 

powietrza to właśnie tlen. 

Sprzęt: misa, zlewka duża, świeczka pływająca, zapałki, ołówek. 

Odczynniki: brak, nie licząc stearyny w wosku, tlenu w powietrzu i wody jako „nośnika”. 

 

10. Badanie składu włosów – porównanie z wełną. 

1. Włosy dodać, podobnie jak wełnę w poprzednim doświadczeniu, do roztworu NaOH i 

ogrzać. 

2. Zanotować obserwacje i wnioski. 

1. Włos również rozpuszcza się w NaOH, co oznacza, że wełna i włos zbudowane są z 

podobnych substancji – keratyn. 

Sprzęt: 2 probówki, łapa i statyw do probówek, palnik. 

Odczynniki: czyjeś włosy (lepiej prowadzącego), NaOH, woda, wełna do porównania. 

 

11. Badanie obecności kwasu nukleinowego w ślinie – próba Dischego. 

1. Do śliny czyjejś dodać nieco przygotowanego wcześniej roztworu difenyloaminy z HCl. 

2. Włożyć mieszaninę do łaźni wodnej bliskiej wrzenia i wyciągnąć po 10 minutach. 

3. Zanotować obserwacje. 

1. Pod wpływem obecności DNA w ślinie roztwór z odczynnikiem Dischego zmienia 

barwę z przezroczystej na niebieską. 

Sprzęt: probówka duża, łapa do probówek, łaźnia z rondla i wody, palnik, wkraplacz. 

Odczynniki: difenyloamina, HClaq, ślina, woda. 

 

12. Awaryjne w wypadku niemożności wykonania powyższego: glicerol a ludzka skóra. 



1. Niewielką ilość glicerolu nanieść na skórę. 

2. Zanotować obserwacje. 

1. Glicerol jest higroskopijny i „miodowaty”, po naniesieniu na skórę powoduje 

odczucie natłuszczenia (jest pochodną węglowodoru i składnikiem tłuszczów), a także 

nawilżenie skóry przez jego higroskopijność. Nie jest jednak żrący i można go 

bezpiecznie stosować. 

Sprzęt: brak. 

Odczynniki: naskórek uczestnika, glicerol. 

 

13. Wybielanie liści w obecności SO2. 

1. W łyżeczce do spalań spalić pewną ilość siarki. 

2. Nałożyć kwiat i przykryć w obszarze ze spaloną siarką zlewką 

3. Zanotować obserwacje. 

1. Kwiat w obecności SO2 bieleje. Jest to wywołane bielącymi właściwościami SO2 i jego 

pochodnej, H2SO3. Pigmenty roślinne bowiem ulegają rozkładowi w obecności SO2. 

Sprzęt: łyżeczka do spalań, zlewka, misa, zapałki. 

Odczynniki: siarka, kwiat rośliny – a właściwie pigmenty w nim zawarte. 

 

14. Właściwości sorpcyjne gleby. 

1. Przygotować w lejku (dużym) ugniecioną ziemię. 

2. Zmieszać wodę z atramentem w zlewce. 

3. Wlać wodę z atramentem do gleby i pozwolić na przesączenie do erlenmajerki. 

4. Zanotować obserwacje. 

1. Po przesączeniu przez glebę okazuje się, że atrament zatrzymał się na cząstkach 

gleby, a woda przechodzi w miarę czysta. Jest to związane z sorpcyjnością gleby, czyli 

jej zdolnością do zatrzymywania przez cząstki własne  cząstek innych substancji. 

Sprzęt: duży lejek, erlenmajerka, zlewka. 

Odczynniki: atrament, woda, gleba. 

 

Dodatkowe doświadczenia na koniec: 

 

1. Reakcja glicerolu z KMnO4 (pokaz): 

1. Rozgnieść trochę KMnO4 (dobrze) do zlewki i wkroplić szybko kilka kropel glicerolu. 

2. Zanotować obserwacje. 

1. Reakcja przechodzi tym gwałtowniej, im drobniejszy jest KMnO4 – najlepiej w formie 

proszku. Glicerol utlenia się do dwutlenku węgla i wody, a KMnO4 rozpada się na 

K2CO3 i MnO2. Reakcja jest tak gwałtowna, że wybucha fioletowy płomień. 

Sprzęt: zlewka, „moździerz” do rozgniecenia KMnO4, jednak warto mieć go już w formie proszku. 

Odczynniki: suchy KMnO4, glicerol. 

 

2. Reakcja ziemniaka na obecność H2O2. 

1. Do odrobiny H2O2 dodać ziemniaka. 

2. Zanotować obserwacje. 

1. Z ziemniakiem woda utleniona zaczyna się burzyć i wydziela się gaz – tlen. Jest to 

spowodowane rozpadem wody utlenionej na wodę i tlen pod wpływem katalazy z 

peroksysomów ziemniaka. 

Sprzęt: probówka duża 

Odczynniki: ziemniak, woda utleniona. 


