
Załącznik 1. 

Instrukcja do doświadczenia chemicznego przeprowadzanego w ramach Szkolnego Konkursu 

Chemicznego ,,NAJLEPSZE DOŚWIADCZENIE CHEMICZNE” dla uczniów klas VII 

Tytuł doświadczenia: Otrzymywanie tlenu i tlenku węgla(IV) oraz badanie ich właściwości. 

Do doświadczenia przygotuj następujący sprzęt: 

 Słoik 

 Butelka szklana 

 Mała świeczka (podgrzewacz) 

 2 szklanki 

 Balon 

 Łuczywko/drewienko/wykałaczka 

 Zapałki  

 Łyżeczka  

 Aparat fotograficzny lub telefon komórkowy 

 Kartki papieru 

Oraz odczynniki i materiały: 

 Obrany i pokrojony w drobną kostkę ziemniak lub drożdże (suche lub świeże) 

 Woda utleniona (3% roztwór nadtlenku wodoru) 

 Soda oczyszczona 

 Ocet 

 

Instrukcja przeprowadzenia doświadczenia:  

Część I: 

1. Obierz i pokrój w kostkę ziemniaka, umieść go w słoiku bądź szklance. Zamiast ziemniaka 

można wykorzystać też drożdże. 

2. Dodaj taką objętość wody utlenionej, aby wszystkie kawałki ziemniaka były zanurzone. Dla 

lepszego efektu możesz zakręcić słoik i chwilę odczekać. 

3. Poczekaj, aż mieszanina zacznie się pienić. Możesz delikatnie zamieszać naczyniem. 

4. Zbliż do naczynia rozżarzone (tlące się) łuczywko/drewienko/wykałaczkę. 

5. Wykonaj zdjęcia i zanotuj obserwacje. 

Część II: 

6. Przygotuj dwie szklanki oraz butelkę. W jednej ze szklanek umieść zapaloną świeczkę. 

7. Do butelki wlej octu (około 50 ml). Wsyp około 0,5 łyżeczki sody oczyszczonej.  

8. Na wylot butelki załóż balon. Poczekaj aż napełni się powstającym gazem. Wykonaj zdjęcie. 

9. Ściągnij balon z butelki. ,,Wypuść” zawartość balonu do pustej szklanki. Zawartość szklanki 

,,przelej” do szklanki z zapaloną świeczką. Możesz również wypuścić gaz z balonu od razu 

do szklanki z zapaloną świeczką (zrób to powoli). 

10. Ewentualnie możesz ,,przelać” zawartość butelki do szklanki, bez używania balonu – 

pamiętaj jednak, aby ostrożnie ,,przelewać” gaz, aby otrzymana mieszanina nie została wlana 

do szklanki ze świeczką.  

11. Wykonaj zdjęcie przed i po ,,przelaniu” gazu do szklanki ze świeczką. 

12. Obserwuj zmiany. Zanotuj obserwacje. 

13. Uzupełnij raport z doświadczenia (dołączony plik w programie Microsoft Word). 

 

 



  

14. W raporcie powinny znaleźć się: 

 Wstęp literaturowy: 

Opisz krótko następujące zagadnienia:  

o Tlen – napisz symbol chemiczny tlenu, określ położenie tlenu układzie okresowym 

(nr okresu i nr grupy); podaj jego masę atomową i liczbę atomową. Wymień 

właściwości fizyczne i chemiczne tlenu (co najmniej po 3); opisz krótko znaczenie 

tlenu w przyrodzie (podaj zawartość procentową tlenu w powietrzu), opisz krótko 

3 zastosowania tlenu. 

o Tlenek węgla(IV) – dwutlenek węgla – zapisz wzór sumaryczny tlenku węgla(IV); 

wymień właściwości fizyczne i chemiczne tlenku węgla(IV) (co najmniej po 3); 

opisz krótko 3 zastosowania tlenku węgla(IV). 

o Napisz krótko, czym jest enzym. 

o Wstęp opracuj samodzielnie na podstawie dostępnej literatury (podręcznik, 

informacje znalezione w książkach lub Internecie). Pamiętaj, aby na końcu pracy 

umieścić źródła, z których korzystałeś. 

 Użyte materiały, substancje i sprzęt (na podstawie instrukcji) 

 Opis doświadczenia: 

a. Wykonane czynności lub schemat doświadczenia (na podstawie instrukcji)  

b. Obserwacje 

c. Zdjęcia wykonanego doświadczenia (podpisz zdjęcia – co znajduje się w 

naczyniu, co dodano do naczynia itp.) 

d. Wnioski 

We wnioskach zawrzyj informacje, jaki gaz otrzymałeś w części I i II 

doświadczenia, oraz jakie właściwości otrzymanych gazów możesz wskazać 

na podstawie przeprowadzonego eksperymentu chemicznego (koniecznie, 

porównaj gęstość tlenku węgla(IV) z gęstością powietrza). Jeśli  

w wykonanym doświadczeniu uzyskane wyniki różniły się od zakładanych 

przez Ciebie (masz już pewną wiedzę na ten temat) – spróbuj wyjaśnić, co 

mogło wpłynąć na taki wynik doświadczenia. 

 

15. Ocenie podlegać będą: 

 poprawność wykonania doświadczenia chemicznego (na podstawie filmu i/lub 

fotografii), 

 poprawność komentarza na filmie (jeśli film został nagrany), 

 poprawność uzupełnienia raportu, 

 poprawność zapisania obserwacji i wyciągnięcia wniosków z przeprowadzonego 

eksperymentu, 

 staranność wykonania pracy. 

 

  

 

 

                                                                                                                               Marta Martenka 



Załącznik 2. 

Instrukcja do doświadczenia chemicznego przeprowadzanego w ramach Szkolnego Konkursu 

Chemicznego ,,NAJLEPSZE DOŚWIADCZENIE CHEMICZNE” dla uczniów klas VIII 

Tytuł doświadczenia: Badanie odczynu roztworów za pomocą naturalnych wskaźników pH. 

Do doświadczenia przygotuj następujący sprzęt: 

 Przezroczyste naczynia –  10 sztuk (np. szklanki, kieliszki, słoiki)  

 3 łyżeczki 

 Aparat fotograficzny lub telefon komórkowy 

 Kartki papieru 

Oraz odczynniki: 

 Kwasek cytrynowy lub sok z cytryny 

 Ocet 

 Woda z kiszonych ogórków lub kapusty 

 Soda oczyszczona 

 Proszek do pieczenia 

 Woda  

 Esencja z herbaty (2 saszetki herbaty czarnej) 

 Sok z czerwonej kapusty (lub wywar)* 

 Można użyć jeszcze soku z czerwonych buraków** lub jagód, aronii. 

 

Instrukcja przeprowadzenia doświadczenia:  

1. Przygotuj naturalne wskaźniki kwasowo – zasadowe: 

a. Do 2 naczyń wlej około 50 ml wrzącej wody, włóż po saszetce herbaty. Po 3 min 

wyciągnij, zostaw do ochłodzenia. 

b. Do kolejnego naczynia wlej około 20 ml soku z czerwonej kapusty 

c. Do następnego naczynia wlej około 20 ml soku z buraków lub jagód, aronii. 

2. Umieść w naczyniach następujące ilości substancji: 

I. Około 30 ml wody, dodaj płaską łyżeczkę kwasku cytrynowego, wymieszaj do 

rozpuszczenia się kwasku (ewentualnie można dodać 2 łyżeczki soku z cytryny). 

II. Około 30 ml soku z kiszonych ogórków lub z kapusty. 

III. Około 30 ml octu. 

IV. Około 30 ml wody. 

V. Około 30 ml wody, dodaj ok. 0,5 łyżeczki proszku do pieczenia i wymieszaj. 

VI. Około 30 ml wody, dodaj około 0,5 łyżeczki sody oczyszczonej i wymieszaj.  

3. Wykonaj zdjęcia przygotowanym roztworom (naczynia I – VI). 

4. Do naczyń z przygotowanymi odczynnikami (pkt. 2) dodaj pierwszego odczynnika – soku  

z czerwonej kapusty. Dodawaj kroplami - ok. 0,5 łyżeczki soku. WAŻNE – DO KAŻDEGO 

NACZYNIA DODAJ TAKĄ SAMĄ ILOŚĆ WSKAŹNIKA.  

5. Zaobserwuj zmiany kolorów. zrób notatki. Zrób zdjęcie uzyskanych wyników.  

6. Powtórz krok 4, zamiast soku z czerwonej kapusty użyj soku z buraków/jagód/aronii. Użyj 

nowych odczynników – nowe naczynia bądź czysto umyte z nowymi odczynnikami  

z pkt. 2. WAŻNE – DO KAŻDEGO NACZYNIA DODAJ TAKĄ SAMĄ ILOŚĆ 

WSKAŹNIKA. 



7. Zaobserwuj zmiany kolorów, zrób notatki, wykonaj zdjęcia. 

8. Do naczynia z esencją herbacianą dodaj około 0,5 łyżeczki kwasku cytrynowego lub kilka 

kropel soku z cytryny. Drugie naczynie pozostaw do porównania. Zaobserwuj zmiany 

kolorów. Wykonaj zdjęcia. 

9. Uzupełnij raport z doświadczenia (dołączony plik w programie Microsoft Word).  

10. W raporcie powinny znaleźć się: 

a. Wstęp literaturowy: 

Opisz krótko następujące zagadnienia:  

o Napisz, czym jest odczyn roztworu, co to jest pH roztworu i skala pH; jak 

można wyznaczyć pH roztworu  w laboratorium i w domu (opisz wskaźniki 

kwasowo-zasadowe (min. 3. przykłady) i wskaźniki naturalne, np. użyte  

w doświadczeniu – uwzględnij barwy wskaźników w zależności od odczynu 

roztworu); opisz znaczenie odczynu roztworu. 

o Wstęp opracuj samodzielnie na podstawie dostępnej literatury (podręcznik, 

informacje znalezione w książkach lub Internecie). Pamiętaj, aby na końcu 

pracy umieścić źródła, z których korzystałeś. 

 Użyte materiały, substancje i sprzęt (na podstawie instrukcji) 

 Opis doświadczenia: 

a. Wykonane czynności lub schemat doświadczenia (na podstawie instrukcji)  

b. Obserwacje 

c. Zdjęcia wykonanego doświadczenia (podpisz zdjęcia – co znajduje się  

w naczyniu, co dodano do naczynia itp.) 

d. Wnioski 

o Określ, jaki odczyn mają zbadane roztwory, określ pH zbadanych roztworów 

(na podstawie dostępnych informacji). Jeśli w wykonanym doświadczeniu 

uzyskane barwy różniły się od zakładanych przez Ciebie (masz już pewną 

wiedzę na temat odczynu roztworu, pH i barw wskaźników) – spróbuj 

wyjaśnić, co mogło wpłynąć na taki wynik doświadczenia. 

11. Ocenie podlegać będą: 

 poprawność wykonania doświadczenia chemicznego (na podstawie filmu i/lub 

fotografii), 

 poprawność komentarza na filmie (jeśli film został nagrany), 

 poprawność uzupełnienia raportu, 

 poprawność zapisania obserwacji i wyciągnięcia wniosków z przeprowadzonego 

eksperymentu, 

 staranność wykonania pracy. 

 

 Marta Martenka 

 

*Sok z czerwonej kapusty – można użyć gotowy, kupiony sok z słoika z czerwoną kapustą lub pokroić drobno 2-3 liście 

kapusty; włożyć do rondelka, dodać 0,5 szklanki wody, postawić na kuchenkę, po zagotowaniu utrzymywać przez 10 min na 

małym ogniu, przelać do naczynia (szklanki) i poczekać, aż ostygnie. 

**Sok z czerwonych buraczków – można użyć kupiony, gotowy sok, wycisnąć z obranych warzyw lub użyć zalewy z 

przetworów, rozcieńczyć wodą w stosunku 1:1. 



Załącznik 3.  

Raport z doświadczenia chemicznego przeprowadzonego w ramach Szkolnego Konkursu 

Chemicznego ,,NAJLEPSZE DOŚWIADCZENIE CHEMICZNE” dla uczniów klas VII 

Imię i nazwisko ucznia, klasa: ……………………………………………………………………….. 

Tytuł doświadczenia: Otrzymywanie tlenu i tlenku węgla(IV) oraz badanie ich właściwości. 

1. Wstęp literaturowy: 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Użyte materiały, substancje i sprzęt (na podstawie instrukcji): 

 

 

 

 

 

3. Opis doświadczenia: 

a. Wykonane czynności lub schemat doświadczenia (na podstawie instrukcji): 

 

 

 

 

 

 

b. Obserwacje: 

 

 

 

 



c. Zdjęcia wykonanego doświadczenia (podpisz zdjęcia – co znajduje się w naczyniu, co 

dodano do naczynia itp.): 

 

 

 

 

 

 

 

d. Wnioski: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik 4. 

Raport z doświadczenia chemicznego przeprowadzonego w ramach Szkolnego Konkursu 

Chemicznego ,,NAJLEPSZE DOŚWIADCZENIE CHEMICZNE” dla uczniów klas VIII 

Imię i nazwisko ucznia, klasa: ……………………………………………………………………….. 

Tytuł doświadczenia: Badanie odczynu roztworów za pomocą naturalnych wskaźników pH. 

1. Wstęp literaturowy: 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Użyte materiały, substancje i sprzęt (na podstawie instrukcji): 

 

 

 

 

 

3. Opis doświadczenia: 

a. Wykonane czynności lub schemat doświadczenia (na podstawie instrukcji): 

 

 

 

 

 

 

b. Obserwacje: 

 

 

 

 



c. Zdjęcia wykonanego doświadczenia (podpisz zdjęcia – co znajduje się w naczyniu, 

co dodano do naczynia itp.): 

 

 

 

 

 

 

 

d. Wnioski: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik 5. 

ZGODA 

Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody* na udział mojego dziecka/podopiecznego* 

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

w Szkolnym Konkursie Chemicznym ,,NAJLEPSZE DOŚWIADCZENIE CHEMICZNE” 

organizowanym z okazji Tygodnia Nauk Ścisłych 2021. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/am 

się z Regulaminem ww. konkursu i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych dziecka/podopiecznego 

w zakresie niezbędnym dla potrzeb konkursu. 

 

……………………       ………………………… 
         (miejscowość, data)                            (podpis rodzica/ opiekuna prawnego) 

 

 

 

 

 

 

* Niepotrzebne skreślić 

 


