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Witamina C – co pod nazwą kryje się? 

 

Protokół doświadczenia – scripted inquiry 

 

1. Odniesienie do Podstawy Programowej  

a) Cele kształcenia 

 

III etap kształcenia - BIOLOGIA 

 Znajomość metodyki badań biologicznych. 

Uczeń planuje, przeprowadza i dokumentuje obserwacje i proste doświadczenia biologiczne; określa 

warunki doświadczenia, rozróżnia próbę kontrolną i badawczą, formułuje wnioski; przeprowadza 

obserwacje mikroskopowe preparatów świeżych i trwałych. 

 Poszukiwanie, wykorzystanie i tworzenie informacji. 

Uczeń wykorzystuje różnorodne źródła i metody pozyskiwania informacji, w tym technologię 

informacyjno-komunikacyjną, odczytuje, analizuje, interpretuje i przetwarza informacje tekstowe, 

graficzne, liczbowe, rozumie i interpretuje pojęcia biologiczne, zna podstawową terminologię 

biologiczną.  

 Rozumowanie i argumentacja. 

Uczeń interpretuje informacje i wyjaśnia zależności przyczynowo-skutkowe między faktami, formułuje 

wnioski, formułuje i przedstawia opinie związane z omawianymi zagadnieniami biologicznymi. 

 

 IV etap kształcenia – BIOLOGIA (poziom podstawowy) 

 Poszukiwanie, wykorzystanie i tworzenie informacji. 

Uczeń odbiera, analizuje i ocenia informacje pochodzące z różnych źródeł, ze szczególnym 

uwzględnieniem prasy, mediów i Internetu. 

 Rozumowanie i argumentacja. 

Uczeń interpretuje informacje i wyjaśnia zależności przyczynowo-skutkowe między faktami, formułuje 

wnioski, ocenia i wyraża opinie na temat omawianych zagadnień współczesnej biologii, zagadnień 

ekologicznych i środowiskowych. 

 

 IV etap kształcenia – BIOLOGIA (poziom rozszerzony) 

 Pogłębienie znajomości metodyki badań biologicznych. 

Uczeń rozumie i stosuje terminologię biologiczną; planuje, przeprowadza i dokumentuje obserwacje  

i doświadczenia biologiczne; formułuje problemy badawcze, stawia hipotezy i weryfikuje je na drodze 

obserwacji i doświadczeń; określa warunki doświadczenia, rozróżnia próbę kontrolną i badawczą, 

formułuje wnioski z przeprowadzonych obserwacji i doświadczeń. 

 Poszukiwanie, wykorzystanie i tworzenie informacji.  

Uczeń odczytuje, selekcjonuje, porównuje i przetwarza informacje pozyskane z różnorodnych źródeł,  

w tym za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych. 
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 Rozumowanie i argumentacja. 

Uczeń objaśnia i komentuje informacje, odnosi się krytycznie do przedstawionych informacji, oddziela 

fakty od opinii, wyjaśnia zależności przyczynowo-skutkowe, formułuje wnioski, formułuje i przedstawia 

opinie związane z omawianymi zagadnieniami biologicznymi, dobierając racjonalne argumenty. 

Dostrzega związki między biologią a innymi dziedzinami nauk przyrodniczych i społecznych. Rozumie 

znaczenie współczesnej biologii w życiu człowieka. 

 

 

III etap kształcenia – CHEMIA  

 Pozyskiwanie, przetwarzanie i tworzenie informacji. 

Uczeń pozyskuje i przetwarza informacje z różnorodnych źródeł z wykorzystaniem technologii 

informacyjno-komunikacyjnych. 

 Rozumowanie i zastosowanie nabytej wiedzy do rozwiązywania problemów. 

Uczeń opisuje właściwości substancji i wyjaśnia przebieg prostych procesów chemicznych; zna związek 

właściwości różnorodnych substancji z ich zastosowaniami i ich wpływ na środowisko naturalne; 

wykonuje proste obliczenia dotyczące praw chemicznych. 

 Opanowanie czynności praktycznych. 

Uczeń bezpiecznie posługuje się prostym sprzętem laboratoryjnym i podstawowymi odczynnikami 

chemicznymi; projektuje i przeprowadza proste doświadczenia chemiczne. 

 

IV etap kształcenia – CHEMIA (poziom podstawowy) 

 Wykorzystanie, przetwarzanie i tworzenie informacji. 

Uczeń korzysta z chemicznych tekstów źródłowych, pozyskuje, analizuje, ocenia i przetwarza informacje 

pochodzące z różnych źródeł, ze szczególnym uwzględnieniem mediów i Internetu. 

 Rozumowanie i zastosowanie nabytej wiedzy do rozwiązywania problemów. 

Uczeń zdobywa wiedzę chemiczną w sposób badawczy – obserwuje, sprawdza, weryfikuje, wnioskuje  

i uogólnia; wykazuje związek składu chemicznego, budowy i właściwości substancji  

z ich zastosowaniami; posługuje się zdobytą wiedzą chemiczną w życiu codziennym w kontekście 

dbałości o własne zdrowie i ochrony środowiska naturalnego. 

 Opanowanie czynności praktycznych. 

Uczeń bezpiecznie posługuje się sprzętem laboratoryjnym i odczynnikami chemicznymi; projektuje  

i przeprowadza doświadczenia chemiczne. 

 

IV etap kształcenia – CHEMIA (poziom rozszerzony) 

 Wykorzystanie, przetwarzanie i tworzenie informacji. 

Uczeń korzysta z chemicznych tekstów źródłowych, biegle wykorzystuje nowoczesne technologie 

informatyczne do po zyskiwania, przetwarzania, tworzenia i prezentowania informacji. Krytycznie odnosi 

się do pozyskiwanych informacji. 

 Rozumowanie i zastosowanie nabytej wiedzy do rozwiązywania problemów. 

Uczeń rozumie podstawowe pojęcia, prawa i zjawiska chemiczne; opisuje właściwości najważniejszych 

pierwiastków i ich związków chemicznych; dostrzega zależność pomiędzy budową substancji  

a jej właściwościami fizycznymi i chemicznymi; stawia hipotezy dotyczące wyjaśniania problemów 
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chemicznych i planuje eksperymenty dla ich weryfikacji; na ich podstawie samodzielnie formułuje  

i uzasadnia opinie i sądy. 

 Opanowanie czynności praktycznych. 

Uczeń bezpiecznie posługuje się sprzętem laboratoryjnym i odczynnikami chemicznymi; projektuje  

i przeprowadza doświadczenia chemiczne. 

 

IV etap kształcenia – PRZYRODA  

 Rozumienie metody naukowej, polegającej na stawianiu hipotez i ich weryfikacji za pomocą obserwacji  

i eksperymentów. 

 

b)  Treści nauczania 

 

III etap kształcenia - BIOLOGIA 

Uczeń: 

 3.2: przedstawia źródła i wyjaśnia znaczenie składników pokarmowych (białka, tłuszcze, węglowodany, 

sole mineralne, woda) dla prawidłowego rozwoju i funkcjonowania organizmu; 

 3.3: przedstawia rolę i skutki niedoboru niektórych witamin (A, C, B6, B12, kwasu foliowego, D), 

składników mineralnych (Mg, Fe, Ca) i aminokwasów egzogennych w organizmie; 

IV etap kształcenia – BIOLOGIA (poziom rozszerzony) 

Uczeń: 

 1.1:  przedstawia skład chemiczny organizmów, z podziałem na związki organiczne i nieorganiczne; 

 1.2: wymienia pierwiastki biogenne (C, H, O, N, P, S) i omawia ich znaczenie; wyróżnia makro-  

i mikroelementy i omawia znaczenie makroelementów i mikroelementów (Mg, Ca, Fe, Na, K, I); 

 1.3: przedstawia rodzaje wiązań i oddziaływań chemicznych występujące w cząsteczkach biologicznych  

i ich rolę; 

 1.4: wyjaśnia znaczenie wody dla organizmów, opierając się na jej właściwościach fizyczno-chemicznych; 

 1.5: na podstawie wzorów strukturalnych i półstrukturalnych ustala przynależność danego związku 

organicznego o znaczeniu biologicznym do określonej grupy związków. 

 4.5: analizuje związek pomiędzy dietą i trybem życia a stanem zdrowia (otyłość i jej następstwa 

zdrowotne, cukrzyca, anoreksja, bulimia; 

III etap kształcenia – CHEMIA 

Uczeń: 

 1.1:  opisuje właściwości substancji będących głównymi składnikami stosowanych na co dzień produktów 

np. soli kamiennej, cukru, mąki, wody, miedzi, żelaza; wykonuje doświadczenia, w których bada 

właściwości wybranych substancji; 

 1.3: obserwuje mieszanie się substancji; opisuje ziarnistą budowę materii; tłumaczy, na czym polega 

zjawisko dyfuzji, rozpuszczania, mieszania, zmiany stanu skupienia; planuje doświadczenia 

potwierdzające ziarnistość materii; 

 1.4: wyjaśnia różnice pomiędzy pierwiastkiem a związkiem chemicznym; 



                                                        
 

4 | S t r o n a  

 3.1: opisuje różnice w przebiegu zjawiska fizycznego i reakcji chemicznej; podaje przykłady zjawisk 

fizycznych i reakcji chemicznych zachodzących w otoczeniu człowieka; planuje i wykonuje doświadczenia 

ilustrujące zjawisko fizyczne i reakcję chemiczną; 

 3.3: definiuje pojęcia: reakcje egzoenergetyczne (jako reakcje, którym towarzyszy wydzielanie się energii 

do otoczenia, np. procesy spalania) i reakcje endoenergetyczne (do prze biegu których energia musi być 

dostarczona, np. procesy rozkładu – pieczenie ciasta); 

 5.1: bada zdolność do rozpuszczania się różnych substancji w wodzie; 

 5.2: opisuje budowę cząsteczki wody; wyjaśnia, dlaczego woda dla jednych substancji jest 

rozpuszczalnikiem, a dla innych nie; podaje przykłady substancji, które rozpuszczają się w wodzie, 

tworząc roztwory właściwe; podaje przykłady substancji, które nie rozpuszczają się w wodzie, tworząc 

koloidy i zawiesiny; 

 5.3: planuje i wykonuje doświadczenia wykazujące wpływ różnych czynników na szybkość rozpuszczania 

substancji stałych w wodzie; 

 5.4: opisuje różnice pomiędzy roztworem rozcieńczonym, stężonym, nasyconym i nienasyconym; 

 5.7: proponuje sposoby racjonalnego gospodarowania wodą; 

 6.5: wyjaśnia, na czym polega dysocjacja elektrolityczna zasad i kwasów; zapisuje równania dysocjacji 

elektrolitycznej zasad i kwasów; definiuje kwasy i zasady (zgodnie z teorią Arrheniusa); 

 6.6: wskazuje na zastosowania wskaźników (fenoloftaleiny, wskaźnika uniwersalnego); rozróżnia 

doświadczalnie kwasy i zasady za pomocą wskaźników; 

 6.7: wymienia rodzaje odczynu roztworu i przyczyny odczynu kwasowego, zasadowego i obojętnego; 

 6.8: interpretuje wartość pH w ujęciu jakościowym (odczyn kwasowy, zasadowy, obojętny); wykonuje 

doświadczenie, które pozwoli zbadać pH produktów występujących w życiu co dziennym człowieka 

(żywność, środki czystości itp.); 

 7.1: wykonuje doświadczenie i wyjaśnia przebieg reakcji zobojętniania (np. HCl + NaOH); 

 8.2: definiuje pojęcia: węglowodory nasycone i nienasycone; 

 9.4: podaje przykłady kwasów organicznych występujących w przyrodzie i wymienia ich zastosowania; 

pisze wzory prostych kwasów karboksylowych i podaje ich nazwy zwyczajowe i systematyczne; 

IV etap kształcenia – CHEMIA (poziom podstawowy) 

Uczeń: 

 3.1: tłumaczy, na czym mogą polegać i od czego zależeć lecznicze i toksyczne właściwości substancji 

chemicznych (dawka, rozpuszczalność w wodzie, rozdrobnienie, sposób przenikania do organizmu) 

aspiryny, nikotyny, alkoholu etylowego; 

 3.2: wyszukuje informacje na temat działania składników popularnych leków (np. węgla aktywowanego, 

aspiryny, środków neutralizujących nadmiar kwasów w żołądku); 

 3.5: wyjaśnia przyczyny psucia się żywności i proponuje sposoby zapobiegania temu procesowi; 

przedstawia znaczenie i konsekwencje stosowania dodatków do żywności w tym konserwantów; 

IV etap kształcenia – CHEMIA (poziom rozszerzony) 

Uczeń: 

 3.6: określa typ wiązania (σ i π) w prostych cząsteczkach; 

 3.7: opisuje i przewiduje wpływ rodzaju wiązania (jonowe, kowalencyjne, wodorowe, metaliczne)  

na właściwości fizyczne substancji nieorganicznych i organicznych; 

 4.1: definiuje termin: szybkość reakcji (jako zmiana stężenia reagenta w czasie); 
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 4.5: przewiduje wpływ: stężenia substratów, obecności katalizatora, stopnia rozdrobnienia substratów  

i temperatury na szybkość reakcji; planuje i przeprowadza odpowiednie doświadczenia; 

 4.9: interpretuje wartości stałej dysocjacji, pH, pKw; 

 5.1: wymienia różnice we właściwościach roztworów właściwych, koloidów i zawiesin; 

 5.9: podaje przykłady wskaźników pH (fenoloftaleina, oranż metylowy, wskaźnik uniwersalny) i omawia 

ich zastosowanie; bada odczyn roztworu; 

 6.1: wykazuje się znajomością i rozumieniem pojęć: stopień utlenienia, utleniacz, reduktor, utlenianie, 

redukcja; 

 6.3: wskazuje utleniacz, reduktor, proces utleniania i redukcji w podanej reakcji redoks; 

 9.16: projektuje doświadczenia dowodzące różnice we właściwościach węglowodorów nasyconych, 

nienasyconych i aromatycznych; przewiduje obserwacje, formułuje wnioski i ilustruje je równaniami 

reakcji; 

 10.4: porównuje właściwości fizyczne i chemiczne: etanolu, glikolu etylenowego i glicerolu; projektuje 

doświadczenie, którego przebieg pozwoli odróżnić alkohol mono hydroksylowy od alkoholu 

polihydroksylowego; na podstawie obserwacji wyników doświadczenia klasyfikuje alkohol do mono-  

lub polihydroksylowych; 

 11.1: wskazuje na różnice w strukturze aldehydów i ketonów (obecność grupy aldehydowej i ketonowej); 

 

2. Słowa kluczowe – terminy, które Uczeń: 

a) zna przystępując do zajęć: witaminy, rozpuszczalność, próba badawcza, analiza jakościowa, alkohole 

mono i polihydroksylowe, wiązanie karbonylowe, wiązania chemiczne, analiza ilościowa. 

b) przyswoi w czasie zajęć: miareczkowanie, kwas askorbinowy i witamina C – budowa, właściwości i cechy 

charakterystyczne, oznaczanie jakościowe, wykrywanie pierwiastków i grup funkcyjnych. 
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Przykład myślenia krytycznego 

 

IBSE 

 

Kwas askorbinowy czyli witamina C jest białym proszkiem bez zapachu, 

o lekko kwaśnym smaku. Syntetyczne preparaty zawierają ok. 99% tego 

kwasu. Kwas o którym mowa należy do najmniej trwałych witamin. 

Ulega zniszczeniu w obecności wielu czynników, do których należą: 

obecność tlenu, enzymów typu oksydaz (takich jak askorbinaza, 

peroksydaza i inne) oraz niektórych jonów metali. Kwas askorbinowy 

jest syntezowany przez wiele roślin. Z wyjątkiem wyższych naczelnych  

i świnki morskiej wszystkie zwierzęta zdolne są do jego syntezy.  

Tak więc człowiek musi przyjmować ją w postaci pokarmu.  

Z chemicznego punktu widzenia kwas L-askorbinowy jest związkiem organicznym z grupy nienasyconych alkoholi 

polihydroksylowych. W swojej strukturze zawiera również wiązanie karbonylowe. Charakter kwasowy związkowi 

nadają grupy hydroksylowe w pozycjach 2 i 3.  

Witaminy – prawda i mity, materiały dydaktyczne pracowników naukowych Samodzielnej Katedry Biotechnologii  

i Biologii Molekularnej Uniwersytetu Opolskiego, praca zbiorowa, Opole 2015.  

 

Związki chemii organicznej cechuje olbrzymia różnorodność. Celem wykrycia ugrupowań, wiązań czy pojedynczych 

pierwiastków stosuje się szeroko pojęte metody chemii analitycznej. Na jej elementy składają się między innymi: 

 Obserwacje ogólne (m. in. Stan fizyczny, barwa, zapach, próby prażenia i spalania), 

 Badanie rozpuszczalności związku, 

 Zastosowanie reakcji charakterystycznych na grupy funkcyjne. 

Wybrane doświadczenia analityczne przedstawiono w tabeli: 

zastosowane doświadczenie spodziewany efekt 

wykrywanie  
wielu grup hydroksylowych 

Działanie analizowanym związkiem na świeżo strącony wodorotlenek 
miedzi(II) daje szafirową barwę roztworu i zaniknięcie niebieskiego osadu. 

wykrywanie  
grupy karbonylowej 

Działanie analizowanym związkiem na chlorowodorek hydroksyloaminy  
w obecności oranżu metylowego daje czerwoną barwę wskaźnika. 

 

B. Drożdż, Analiza jakościowa związków organicznych, wyd. Collegium Medicum UJ, Kraków 2013. 

 

Czy czysty kwas askorbinowy wykazuje takie same czy inne w właściwości jak witamina C pochodząca z tabletki? 

Jakie pytania badawcze i procedury doświadczalne pozwoliłyby Ci odpowiedzieć na to pytanie? 
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Przykładowe pytania: 

 Jakie doświadczenia można wykonać w celu: 

o porównania właściwości fizycznych i chemicznych kwasu askorbinowego i witaminy C z tabletki. 

o zbadania podobieństw i różnic w oddziaływaniu witaminy C i czystego kwasu na organizmy żywe. 

o wykrycia pierwiastków i ugrupowań chemicznych wchodzących w skład witaminy C i kwasu askorb. 

o oznaczenia ilościowego czystego kwasu askorbinowego w tabletce z lekarstwem. 

o określenia trwałości kwasu askorbinowego i witaminy C poddanych różnym skrajnym czynnikom. 

o oddziaływania witaminą C i kwasem askorbinowym na owoce i warzywa. 

 Inne: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

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

 

Przykładowe doświadczenia: 

 Obserwacja wyglądu witaminy C z tabletki i kwasu askorbinowego. 

 Działanie wodą i olejem na tabletkę witaminy C i kwas askorbinowy. 

 Oznaczanie jodometryczne (ilościowe) kwasu askorbinowego w postaci roztworu. 

 Wykrywanie grup funkcyjnych w związkach organicznych. 

 Działanie temperaturą, środowiskiem zasadowym i światłem na kwas askorbinowy oraz tabletkę witaminy C. 

 Badanie wpływu kwasu askorbinowego i witaminy C z tabletki na owoce i warzywa. 

 Inne: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

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

 

 

Notes dla edukatora (Nauczyciela) 
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Protokół Scripted Inquiry Karta pracy ucznia 

imię i nazwisko uczestnika zajęć: …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

Witamina C – co pod nazwą kryje się? 

 

1. Wprowadzenie 

Kwas askorbinowy czyli witamina C jest białym proszkiem bez zapachu, 

o lekko kwaśnym smaku. Syntetyczne preparaty zawierają ok. 99% tego 

kwasu. Kwas o którym mowa należy do najmniej trwałych witamin. 

Ulega zniszczeniu w obecności wielu czynników, do których należą: 

obecność tlenu, enzymów typu oksydaz (takich jak askorbinaza, 

peroksydaza i inne) oraz niektórych jonów metali. Kwas askorbinowy 

jest syntezowany przez wiele roślin. Z wyjątkiem wyższych naczelnych  

i świnki morskiej wszystkie zwierzęta zdolne są do jego syntezy.  

Tak więc człowiek musi przyjmować ją w postaci pokarmu.  

Z chemicznego punktu widzenia kwas L-askorbinowy jest związkiem organicznym z grupy nienasyconych alkoholi 

polihydroksylowych. W swojej strukturze zawiera również wiązanie karbonylowe. Charakter kwasowy związkowi 

nadają grupy hydroksylowe w pozycjach 2 i 3.  

Witaminy – prawda i mity, materiały dydaktyczne pracowników naukowych Samodzielnej Katedry Biotechnologii  

i Biologii Molekularnej Uniwersytetu Opolskiego, praca zbiorowa, Opole 2015.  

 

Związki chemii organicznej cechuje olbrzymia różnorodność. Celem wykrycia ugrupowań, wiązań czy pojedynczych 

pierwiastków stosuje się szeroko pojęte metody chemii analitycznej. Na jej elementy składają się między innymi: 

 Obserwacje ogólne (m. in. Stan fizyczny, barwa, zapach, próby prażenia i spalania), 

 Badanie rozpuszczalności związku, 

 Zastosowanie reakcji charakterystycznych na grupy funkcyjne. 

Wybrane doświadczenia analityczne przedstawiono w tabeli: 

zastosowane doświadczenie spodziewany efekt 

wykrywanie  
wielu grup hydroksylowych 

Działanie analizowanym związkiem na świeżo strącony wodorotlenek 
miedzi(II) daje szafirową barwę roztworu i zaniknięcie niebieskiego osadu. 

wykrywanie  
grupy karbonylowej 

Działanie analizowanym związkiem na chlorowodorek hydroksyloaminy  
w obecności oranżu metylowego daje czerwoną barwę wskaźnika. 

 

B. Drożdż, Analiza jakościowa związków organicznych, wyd. Collegium Medicum UJ, Kraków 2013.  
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Uwaga: należy pracować  w ubraniu ochronnym z zastosowaniem regulaminu BHP pracowni chemicznej. 

 

2. Problem badawczy doświadczenia 

Czy czysty kwas askorbinowy wykazuje podobne właściwości jak witamina C z tabletki? 

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

 

3. Możliwa/e hipoteza/e 

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

4. Przebieg doświadczenia 

a) przygotuj sprzęt i materiał do doświadczenia 

 

Materiał badawczy (dla grupy): 

kwas askorbinowy (500 mg), tabletka lekarstwa z witaminą C (500 mg). 

 

Sprzęt i odczynniki: 

A. Badanie rozpuszczalności kwasu askorbinowego: 2 probówki, łapy do probówek, patyczek do mieszania, 

łyżeczka, pipeta Pasteura z podziałką, woda, olej jadalny. 

B. Sporządzanie roztworu kwasu askorbinowego: cylinder miarowy (pojemności minimum 25 ml), patyczek 

do mieszania, waga, zlewka (pojemności minimum 25 ml), łyżeczka, rozpuszczalnik wybrany  

w poprzedniej części doświadczenia. 

C. Określanie odczynu roztworu kwasu askorbinowego: karta pracy załącznik nr 1 włożona w folię  

na dokumenty, uniwersalny papierek wskaźnikowy, roztwór oranżu metylowego, pipeta Pasteura  

z podziałką, roztwór błękitu tymolowego, roztwór fenoloftaleiny, badany roztwór sporządzony  

w poprzedniej części doświadczenia, roztwór kwasu octowego, woda, roztwór wodorotlenku sodu. 

D. Określanie charakteru chemicznego kwasu askorbinowego: probówka, łapa do probówki, badany 

roztwór kwasu askorbinowego, strzykawka (minimalnej pojemności 1 ml), roztwór fenoloftaleiny, 

roztwór wodorotlenku sodu. 

E. Wykrywanie grup funkcyjnych w roztworze kwasu askorbinowego: 3 probówki, łapy do probówek, 

strzykawka (minimalnej pojemności 1 ml), pipeta Pasteura z podziałką i kapilarna, roztwór siarczanu(VI) 

miedzi(II), roztwór wodorotlenku sodu, chlorowodorek hydroksyloaminy, roztwór oranżu metylowego, 

badany roztwór kwasu askorbinowego, woda. 

F. Oznaczanie kwasu askorbinowego: 2 probówki, łapy do probówek, pipety Pasteura z podziałką  

i kapilarne, strzykawka (minimalnej pojemności 1 ml), łyżeczka, jodyna, woda, skrobia, badany roztwór 

kwasu askorbinowego. 

G. Kwas askorbinowy jako inhibitor: karta pracy załącznik nr 2 włożona w folię na dokumenty, łyżeczka, 

pipeta Pasteura z podziałką, nóż, jabłko, pieczarka, banan, kwas askorbinowy, badany roztwór kwasu 

askorbinowego.  

H. Badanie trwałości roztworu kwasu askorbinowego w obecności wysokiej temperatury i światła:  

4 probówki, łapy do probówek, palnik, zapałki, łyżeczka, strzykawka (minimalnej pojemności 1 ml), 

lampka biurkowa, badany roztwór kwasu askorbinowego, skrobia, jodyna, kamyczki wrzenne. 

I. Badanie rozpuszczalności tabletki z witaminą C: moździerz, łyżeczka, szalka Petriego, pipeta Pasteura  

z podziałką, 2 probówki, łapy do probówek, patyczek do mieszania, woda, olej jadalny. 
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J. Sporządzanie roztworu witaminy C z tabletki: moździerz, cylinder miarowy (pojemności minimum 25 ml), 

patyczek do mieszania, zlewka (pojemności minimum 25 ml), łyżeczka, rozpuszczalnik wybrany  

w poprzedniej części doświadczenia. 

K. Określanie odczynu roztworu witaminy C z tabletki: karta pracy załącznik nr 1 włożona w folię  

na dokumenty, roztwór oranżu metylowego, pipeta Pasteura z podziałką, roztwór błękitu tymolowego, 

roztwór fenoloftaleiny, uniwersalny papierek wskaźnikowy, badany roztwór sporządzony w poprzedniej 

części doświadczeni. 

L. Określanie charakteru chemicznego kwasu askorbinowego: probówka, łapa do probówki, badany 

roztwór kwasu askorbinowego, strzykawka (minimalnej pojemności 1 ml), roztwór fenoloftaleiny, 

roztwór wodorotlenku sodu, 

M. Wykrywanie grup funkcyjnych w roztworze witaminy C z tabletki: 3 probówki, łapy do probówek, 

strzykawka (minimalnej pojemności 1 ml), pipeta Pasteura z podziałką i kapilarna, roztwór siarczanu(VI) 

miedzi(II), roztwór wodorotlenku sodu, chlorowodorek hydroksyloaminy, roztwór oranżu metylowego, 

badany roztwór witaminy C z tabletki, woda. 

N. Oznaczanie witaminy C z tabletki: 2 probówki, łapy do probówek, pipety Pasteura z podziałką  

i kapilarne, strzykawka (minimalnej pojemności 1 ml), łyżeczka, jodyna, woda, skrobia, badany roztwór 

witaminy C z tabletki. 

O. Witamina C z tabletki jako inhibitor: karta pracy załącznik nr 2 włożona w folię na dokumenty, łyżeczka, 

pipeta Pasteura z podziałką, nóż, jabłko, pieczarka, banan, rozdrobniona witamina C, badany roztwór 

witaminy C z tabletki.  

P. Badanie trwałości roztworu witaminy C z tabletki w obecności wysokiej temperatury i światła:  

2 probówki, łapy do probówek, palnik, zapałki, łyżeczka, strzykawka (minimalnej pojemności 1 ml), 

lampka biurkowa, badany roztwór witaminy C z tabletki, skrobia, jodyna, kamyczki wrzenne. 

 

b) procedura 

 

A. Badanie rozpuszczalności kwasu askorbinowego 

Do pierwszej probówki wlej około 1 ml wody. Do drugiego naczynia wlej taką samą ilość oleju jadalnego.  

Do probówek wsyp niewielką ilość kwasu askorbinowego. Całość dokładnie wymieszaj. 

B. Sporządzanie roztworu kwasu askorbinowego 

W zlewce odważ 500 mg kwasu askorbinowego. Do naczynia dodaj 20 ml rozpuszczalnika wybranego  

w poprzedniej części eksperymentu. Całość dokładnie wymieszaj.  

C. Określanie odczynu roztworu kwasu askorbinowego 

Korzystając z „załącznika nr 1” włożonego do koszulki na dokumenty, zbadaj odczyn roztworu kwasu 

askorbinowego papierkiem uniwersalnym, roztworem fenoloftaleiny, roztworem błękitu tymolowego  

i roztworem oranżu metylowego. Dla porównania na tej samej folii zbadaj odczyny kwasu, wody i zasady. 

D. Określanie charakteru chemicznego kwasu askorbinowego 

Do probówki wlej 1 ml sporządzonego w części B roztworu kwasu askorbinowego. Dodaj 2-3 krople roztworu 

fenoloftaleiny. Stopniowo, małymi porcjami, dodawaj roztworu wodorotlenku sodu, cały czas wstrząsając 

probówką. Czynności zakończ, kiedy cały roztwór zabarwi się na malinowo. Licz krople! 
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E. Wykrywanie grup funkcyjnych w roztworze kwasu askorbinowego 

I) Wykrywanie wielu grup hydroksylowych: do probówki wlej około 1 ml stężonego roztworu 

wodorotlenku sodu. Dodaj 5-6 kropel roztworu siarczanu(VI) miedzi(II). Następnie stopniowo wkraplaj 

roztwór kwasu askorbinowego (maksymalnie 1 ml). Obserwuj zmiany barw. 

uwaga: jeśli nic się nie zmieni, można pod koniec dodać stałego kwasu (celem zwiększenia stężeń). 

II) Wykrywanie grupy karbonylowej: do jednej probówki wlej 1 kroplę roztworu kwasu askorbinowego  

i dodaj 20 kropel wody. Całość potraktuj niewielką ilością roztworu oranżu metylowego – naczynie  

to posłuży jako wzorzec. Do drugiej probówki dodaj takie same ilości odczynników. Tylko do jednego  

z dwóch naczyń wsyp szczyptę chlorowodorku hydroksyloaminy. Porównaj obie barwy. 

 

F. Oznaczanie kwasu askorbinowego 

I) Przygotowanie roztworu wskaźnika ze skrobi: Do probówki wlej około 5 ml wody. Dosyp niewielką ilość 

skrobi. Całość dokładnie wymieszaj.  

uwaga: jeśli nic się nie zmieni, można pod koniec dodać stałego kwasu (celem zwiększenia stężeń). 

 

II) Wykonanie oznaczenia: Korzystając ze strzykawki odmierz 1 ml jodyny. Ciecz przenieś do probówki.  

Do szklanego naczynia dodaj około 1 ml wskaźnika ze skrobi. Całość dokładnie wymieszaj. Dodawaj 

kroplami sporządzonego roztworu kwasu askorbinowego, aż do zaniknięcia granatowej barwy (stan  

ten winien utrzymać się około 30 sekund). Licz krople i stale wytrząsaj zawartość probówki! 

 

G. Kwas askorbinowy jako inhibitor 

Pokrój jabłko, banan i pieczarkę na 3 plasterki maksymalnej grubości około 0,5 cm. Plasterki połóż  

w wyznaczonych miejscach na karcie pracy załącznik nr 2 włożonej w koszulkę na dokumenty. W stosowne 

miejsca dodaj roztworu kwasu askorbinowego oraz posyp stałym kwasem askorbinowym. Dokonuj obserwacji 

przez jeden dzień co godzinę.  

H. Badanie trwałości roztworu kwasu askorbinowego w obecności wysokiej temperatury i światła 

Do dwóch probówek wlej po około 2 ml roztworu kwasu askorbinowego. Jedną z probówek poddaj działaniu 

światła z lampki biurkowej przez około 15 minut. Do drugiego naczynia dodaj kamyczki wrzenne. Zawartość 

doprowadź do wrzenia i gotuj przez około 1 minutę, następnie pozostaw całość do ostudzenia.  

Po zakończonych czynnościach, przygotuj dwie nowe, czyste probówki. Do jednej z nich dodaj około 1 ml 

wskaźnika ze skrobi przygotowanego w części F doświadczenia oraz 1 ml jodyny odmierzonej strzykawką. Całość 

dokładnie wymieszaj. Dodawaj kroplami roztworu z kwasem askorbinowym, uprzednio poddanego działaniu 

temperatury, aż do stałego zaniknięcia granatowej barwy. Licz krople! Czynności dla roztworu kwasu poddanego 

działaniu światła wykonaj podobnie w następnej probówce. 

I. Badanie rozpuszczalności tabletki z witaminą C 

W moździerzu rozdrobnij tabletkę z witaminą C (w której zawartość kwasu askorbinowego wynosi 500 mg).  

Do pierwszej probówki wlej około 1 ml wody, a do drugiej podobną ilość oleju jadanego. Do obu naczyń dodaj 

niewielką ilość rozdrobnionej witaminy C. Całość dokładnie wymieszaj. Niewykorzystany pył z tabletki zsyp  

na szalkę Petriego. 
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J. Sporządzanie roztworu witaminy C z tabletki 

Korzystając z moździerza rozdrobnij tabletkę z witaminą C o zawartości kwasu askorbinowego rzędu 500 mg. 

Rozdrobniony proszek przenieś do zlewki. Do naczynia dodaj 20 ml rozpuszczalnika wybranego w poprzedniej 

części eksperymentu. Całość dokładnie wymieszaj.  

K. Określanie odczynu roztworu witaminy C z tabletki 

Korzystając z „załącznika nr 1” włożonego do koszulki od dokumentów, zbadaj odczyn roztworu tabletki  

z witaminą C papierkiem uniwersalnym, roztworem fenoloftaleiny, roztworem błękitu tymolowego  

i roztworem oranżu metylowego.  

L. Określanie charakteru chemicznego witaminy C 

Do probówki wlej 1 ml sporządzonego w części J roztworu witaminy C. Dodaj 2-3 krople roztworu fenoloftaleiny. 

Stopniowo, małymi porcjami, dodawaj roztworu wodorotlenku sodu, cały czas wstrząsając probówką. Czynności 

zakończ, kiedy cały roztwór zabarwi się na malinowo. Licz krople! 

 

M. Wykrywanie grup funkcyjnych w roztworze witaminy C z tabletki 

I) Wykrywanie wielu grup hydroksylowych: do probówki wlej około 1 ml stężonego roztworu 

wodorotlenku sodu. Dodaj 5-6 kropel roztworu siarczanu(VI) miedzi(II). Następnie stopniowo wkraplaj 

roztwór kwasu askorbinowego (maksymalnie 1 ml). Obserwuj zmiany barw. 

uwaga: jeśli nic się nie zmieni, można pod koniec dodać stałej witaminy (celem zwiększenia stężeń). 

II) Wykrywanie grupy karbonylowej: do jednej probówki wlej 1 kroplę roztworu zawierającego witaminę C  

i dodaj 20 kropel wody. Całość potraktuj niewielką ilością roztworu oranżu metylowego – naczynie  

to posłuży jako wzorzec. Do drugiej probówki dodaj takie same ilości odczynników. Tylko do jednego  

z dwóch naczyń wsyp szczyptę chlorowodorku hydroksyloaminy. Porównaj obie barwy. 

 

N. Oznaczanie witaminy C z tabletki 

Wykonanie oznaczenia: Korzystając ze strzykawki odmierz 1 ml jodyny. Ciecz przenieś do probówki.  

Do szklanego naczynia dodaj około 1 ml wskaźnika ze skrobi. Całość dokładnie wymieszaj. Dodawaj kroplami 

sporządzonego roztworu zawierającego witaminę C z tabletki, aż do stałego zaniknięcia granatowej barwy 

roztworu (trwającego przynajmniej 30 sekund). Licz krople i stale wytrząsaj zawartość probówki! 

 

O. Witamina C z tabletki jako inhibitor 

Pokrój jabłko, banan i pieczarkę na 3 plasterki maksymalnej grubości około 0,5 cm. Plasterki połóż  

w wyznaczonych miejscach na karcie pracy załącznik nr 2 włożonej w koszulkę na dokumenty. W stosowne 

miejsca dodaj roztworu z witaminą C z tabletki oraz posyp stałą, rozdrobnioną zawartością tabletki  

z Witaminą C. Dokonuj obserwacji przez jeden dzień co godzinę.  

 

P. Badanie trwałości roztworu witaminy C z tabletki w obecności wysokiej temperatury i światła 

Do dwóch probówek wlej po około 2 ml roztworu zawierającego witaminę C z tabletki. Jedną z probówek 

poddaj działaniu światła z lampki biurkowej przez około 15 minut. Do drugiego naczynia dodaj kamyczki 

wrzenne. Zawartość doprowadź do wrzenia i gotuj przez około 1 minutę, następnie pozostaw całość  

do ostudzenia.  

Po zakończonych czynnościach, przygotuj dwie nowe, czyste probówki. Do jednej z nich dodaj około 1 ml 

wskaźnika ze skrobi przygotowanego w części F doświadczenia oraz 1 ml jodyny odmierzonej strzykawką. 

Całość dokładnie wymieszaj. Dodawaj kroplami roztworu z witaminą C z tabletki, uprzednio poddanego 
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działaniu temperatury, aż do stałego zaniknięcia granatowej barwy. Licz krople! Czynności dla roztworu 

poddanego działaniu światła wykonaj podobnie w następnej probówce. 

 

5. Dokumentacja doświadczenia (pomiary i obserwacje) 

 

Lewa część kart pracy dotyczy 
KWASU ASKORBINOWEGO 

Prawa część kart pracy dotyczy 
WITAMINY C 

 

Podpunkt A i I 

 Zaznacz właściwe pole, wstawiając „X” 

rozpuszczalność kwasu 
askorbinowego w wodzie 

  [    ]  dobra 
  [    ]  średnia 
  [    ]  słaba 

rozpuszczalność kwasu 
askorbinowego w oleju 

  [    ]  dobra 
  [    ]  średnia 
  [    ]  słaba 

 

rozpuszczalność witaminy C 
w wodzie 

  [    ]  dobra 
  [    ]  średnia 
  [    ]  słaba 

rozpuszczalność witaminy C 
w oleju 

  [    ]  dobra 
  [    ]  średnia 
  [    ]  słaba 

 

 

Podpunkt B i J 

 Wpisz jaki rozpuszczalnik wybrano do sporządzenia roztworów. Wstaw w odpowiednie miejsca „X” 

wybrany rozpuszczalnik  
dla kwasu askorbinowego 

  [    ]  woda 
  [    ]  olej 

 

wybrany rozpuszczalnik  
dla tabletki witaminy C 

  [    ]  woda 
  [    ]  olej 

 

 

 Określ wygląd roztworów po wymieszaniu odczynników 

wygląd roztworu kwasu askorbinowego 

 

 

wygląd roztworu z tabletką witaminy C 

 

 

 

Podpunkt C i K 

 Wpisz barwy uzyskane w karcie pracy „załącznik nr 1” 

 
roztwór 

fenoloftaleiny 
roztwór błękitu 

tymolowego 
roztwór oranżu 

metylowego 

uniwersalny 
papierek 

wskaźnikowy 

roztwór kwasu 
askorbinowego 

    

roztwór 
witaminy C  
z tabletki 
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Podpunkt D i L 

Liczba dodanych kropel roztworu wodorotlenku sodu 
do stałej zmiany zabarwienia roztworu fenoloftaleiny  
w probówce z roztworem kwasu askorbinowego 

 
……………………………………… kropel r. NaOH 

Liczba dodanych kropel roztworu wodorotlenku sodu 
do stałej zmiany zabarwienia roztworu fenoloftaleiny 
w probówce z roztworem witaminy C z tabletki 

 
……………………………………… kropel r. NaOH 

 

Podpunkt E i M 

 Określ zabarwienia zawartości naczyń, wynikające z prób jakościowych lub w odpowiednie miejsce 

wstaw symbol „X” 

próby z roztworem kwasu askorbinowego 

wykrywanie wielu grup 
hydroksylowych 

wykrywanie grupy 
karbonylowej 

  

 
Czy dodano substancji stałej?       [   ] TAK        [   ] NIE 
 
Jeśli dodano substancji stałej opisz obserwowane 
zmiany. Jeśli nie dodano skreśl komórkę tabeli. 

próby po dodaniu stałego kwasu askorbinowego 

wykrywanie wielu grup 
hydroksylowych 

wykrywanie grupy 
karbonylowej 

  

 

próby z roztworem witaminy C 

wykrywanie wielu grup 
hydroksylowych 

wykrywanie grupy 
karbonylowej 

  

 
Czy dodano substancji stałej?       [   ] TAK        [   ] NIE 

 
Jeśli dodano substancji stałej opisz obserwowane 
zmiany. Jeśli nie dodano skreśl komórkę tabeli. 

próby po dodaniu stałej, rozdrobnionej witaminy C 

wykrywanie wielu grup 
hydroksylowych 

wykrywanie grupy 
karbonylowej 

  

 

 

Podpunkt F i N 

Liczba dodanych kropel jodyny do stałej zmiany barwy 
wskaźnika skrobiowego w probówce z roztworem 
kwasu askorbinowego 

 
……………………………………… kropel jodyny 

Liczba dodanych kropel jodyny do stałej zmiany barwy 
wskaźnika skrobiowego w probówce z roztworem 
witaminy C z tabletki 

 
……………………………………… kropel jodyny 
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Podpunkt G i O 

 Opisz wygląd próbek owoców i warzyw przed i w trakcie doświadczenia 

a) Wygląd owoców i warzyw na chwilę po podziałaniu odczynnikami 

 
brak dodatków 

roztwór kwasu 
askorbinowego 

stały kwas 
askorbinowy 

roztwór  
witaminy C 

rozdrobniona,  
stała witamina C 

jabłko 

     

banan 

     

pieczarka 

     

 

b) Wygląd owoców i warzyw na godzinę po rozpoczęciu doświadczenia 

 
brak dodatków 

roztwór kwasu 
askorbinowego 

stały kwas 
askorbinowy 

roztwór  
witaminy C 

rozdrobniona,  
stała witamina C 

jabłko 

     

banan 

     

pieczarka 

     

 

c) Wygląd owoców i warzyw następnego dnia od rozpoczęcia doświadczenia 

 
brak dodatków 

roztwór kwasu 
askorbinowego 

stały kwas 
askorbinowy 

roztwór  
witaminy C 

rozdrobniona,  
stała witamina C 

jabłko 

     

banan 

     

pieczarka 
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Podpunkt H i P 

 Wpisz liczbę kropel jodyny do roztworów poddanych działaniu wysokiej temperatury i światła 

 
liczba kropel jodyny 

roztwór kwasu 
askorbinowego poddany 
wysokiej temperaturze 

 

roztwór kwasu 
askorbinowego poddany 

działaniu światła 

 

 

 
liczba kropel jodyny 

roztwór witaminy C poddany 
wysokiej temperaturze 

 

roztwór witaminy C poddany 
działaniu światła 

 

 

 

 

6. Analiza wyników 

Korzystając ze zgromadzonych „pomiarów” wyciągnij stosowne wnioski, dotyczące postawionej hipotezy. 

 

Podpunkt A i I 

W dwóch zdaniach porównaj rozpuszczalność kwasu askorbinowego i witaminy C 

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

 

 

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

Podpunkt B i J 

Określ podobieństwa i różnice wynikające z doboru rozpuszczalnika i wyglądu roztworu 

podobieństwa różnice 

  

 

Podpunkt C i K 

Oceń przybliżoną wartość pH obu odczynników 

 przybliżona wartość pH 

roztworu kwasu askorbinowego        (500 mg kwasu w 20 ml rozpuszczalnika) 
 

roztworu witaminy C                            (500 mg witaminy C w 20 ml rozpuszczalnika) 
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Odnieś się do wzorcowej tabeli kwas/woda zasada 

 

 Roztwór kwasu askorbinowego wykazuje odczyn podobny do ……………………………….………………………. (kwasu/wody/zasady). 

 

 Roztwór witaminy C z tabletki wykazuje odczyn podobny do ……………………………………………………………. (kwasu/wody/zasady).  

 

Podpunkt D i L 

Wstaw odpowiednie słowa, tworząc zdania logiczne. 

 

 Kwas askorbinowy ………………………………………………………………………………..………….. (reaguje/nie reaguje) z roztworem wodorotlenku sodu, 

zatem wykazuje ………………………………………………………………………………………….………. (kwasowy/obojętny/zasadowy) charakter chemiczny. 

 

 Witamina C ……………………………………………………………………………………………………..………….. (reaguje/nie reaguje) z roztworem wodorotlenku sodu, 

zatem wykazuje ………………………………………………………………………………………….………. (kwasowy/obojętny/zasadowy) charakter chemiczny. 

 

Czy liczba dodanych kropel roztworu wodorotlenku sodu w obu przypadkach była taka sama? Odnieś się do tego 

w kilku zdaniach. 

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

 

 

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

 

Podpunkt E i M 

Wstaw symbol „√” jeśli w wyniku przeprowadzonych prób jakościowych wykryto daną grupę funkcyjną 

 kwas askorbinowy witamina C 

obecność wielu grup hydroksylowych 
  

obecność wiązania karbonylowego 
  

 

Czy istniała konieczność dodania stałego odczynnika? Jeśli tak, to jaka mogła być jego funkcja? A może odczynnik 

nic nie zmienił. Skomentuj zagadnienie w dwóch, trzech zdaniach. 

 

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

 

 

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

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Podpunkt F i N 

Przeanalizuj liczby kropel jodyny, dodanych do obu próbek. Wstaw „X” w odpowiednie miejsce i dopisz krótki 

komentarz w poruszanym temacie. 

 

 Wyniki są   [   ] TAKIE SAME  [   ] PODOBNE   [   ] RÓŻNE 

 

 Jaka może być tego przyczyna? 

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

 

 

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

Zapisz równanie reakcji zachodzącej w trakcie miareczkowania (wspólne dla obu probówek): 

 

 

 

Podpunkt G i O 

Jak zmieniał się wygląd owoców i warzyw pozostawionych na długą ekspozycję czynników zewnętrznych? 

Dokonaj podsumowania. 

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

 

 

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

 

 

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

 

 

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

Jak nazywa się zespół właściwości opisanych powyżej, które wykazuje kwas askorbinowy/witamina C ? 

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

 

Podpunkt H i P 

Opisz wpływ światła słonecznego na: 

kwas askorbinowy  

witaminę C z tabletki  
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Opisz wpływ wysokiej temperatury na: 

kwas askorbinowy  

witaminę C z tabletki  

 
 

 

Odnieś wnioski do problemu badawczego doświadczenia: 

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

 

 

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

 

 

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

 

 

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

 

 

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

 

7. Prezentacja i dyskusja nad wynikami 

Przedstaw uzyskane wyniki. Przedyskutuj wyniki i problem związany z wnioskowaniem z innymi grupami.  
 

 Czy wyniki innych  grup były takie same (podobne) czy inne? 

[   ] TAKIE SAME    [   ] INNE 

 

 Czy materiał, na którym pracowały grupy był taki sam? 

[   ] TAKI SAM     [   ] INNY 

 

 Czy to podnosi wiarygodność wyników, czy odwrotnie - zmniejsza ją? 

[   ] PODNOSI     [   ] NIE PODNOSI  

 

 

8. Wnioskowanie (z doświadczenia i metody jego wykonania) 

 

 Czy na podstawie analizy wyników  możesz wyprowadzić wniosek? 

[   ] TAK      [   ] NIE 
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 Jeśli uważasz za możliwe wnioskowanie to sformułuj wniosek/wnioski z tego doświadczenia: 

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

 

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

 

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

 

9. Ewaluacja pracy 

Jakie udoskonalenia w procedurze tego doświadczenia wprowadziłabyś/wprowadziłbyś, aby wyniki były 

wiarygodniejsze, a wnioskowanie sprawniejsze? 

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

10. Odniesienie eksperymentu laboratoryjnego do życia codziennego 

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

 

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

 

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

11. Kryteria oceny na zajęciach 

 

wykonanie zadania praca w zespole prezentacja wyników 

własna 
ocena 

ocena 
zespołu 

ocena 
nauczyciela 

własna 
ocena 

ocena 
zespołu 

ocena 
nauczyciela 

własna 
ocena 

ocena 
zespołu 

ocena 
nauczyciela 

 

        

 

Skala ocen: od 1 do 5, gdzie 1 to najsłabsza ocena, a 5 najwyższa 


