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Syropy owocowe są szalenie zdrowe?! 

 

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  
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a jej właściwościami fizycznymi i chemicznymi; stawia hipotezy dotyczące wyjaśniania problemów 

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: 

 1.1: wymienia najważniejsze pierwiastki budujące ciała organizmów i wykazuje kluczową rolę węgla  

dla istnienia życia; 

 1.3: wyróżnia podstawowe grupy związków chemicznych występujących w żywych organizmach 

(węglowodany, białka, tłuszcze, kwasy nukleinowe, witaminy, sole mineralne) oraz przedstawia ich 

funkcje; 

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

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

 

IV etap kształcenia – BIOLOGIA (poziom rozszerzony) 

Uczeń: 

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

 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; 

 2.1: przedstawia budowę i podaje właściwości węglowodanów; rozróżnia monosacharydy (triozy, 

pentozy i heksozy), disacharydy i polisacharydy; 

 2.2: przedstawia znaczenie wybranych węglowodanów (glukoza, fruktoza, galaktoza, ryboza, 

deoksyryboza, sacharoza, laktoza, maltoza, skrobia, glikogen, celuloza) dla organizmów; 

 4.3: przedstawia i porównuje proces trawienia, wchłaniania i transportu białek, cukrów i tłuszczów; 

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

zdrowotne, cukrzyca, anoreksja, bulimia; 
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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; 

 1.4: wyjaśnia różnice pomiędzy pierwiastkiem a związkiem chemicznym; 

 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; 

 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; 

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

 5.7: proponuje sposoby racjonalnego gospodarowania wodą; 

 9.14: wymienia pierwiastki, których atomy wchodzą w skład cząsteczek cukrów; dokonuje po działu 

cukrów na proste i złożone; 

 9.15: podaje wzór sumaryczny glukozy i fruktozy; bada i opisuje właściwości fizyczne glukozy; wskazuje 

na jej zastosowania; 

 

IV etap kształcenia – CHEMIA (poziom podstawowy) 

Uczeń: 

 3.3: wyszukuje informacje na temat składników napojów dnia codziennego (kawa, herbata, mleko, woda 

mineralna, napoje typu cola) w aspekcie ich działania na organizm ludzki; 

 

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; 

 4.5: przewiduje wpływ: stężenia substratów, obecności katalizatora, stopnia rozdrobnienia substratów  

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

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

 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; 

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

 16.1: dokonuje podziału cukrów na proste i złożone, klasyfikuje cukry proste ze względu na grupę 

funkcyjną i wielkość cząsteczki; 
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 16.3: zapisuje wzory łańcuchowe: rybozy, 2-deoksyrybozy, glukozy i fruktozy i wykazuje, że cukry proste 

należą do polihydroksyaldehydów lub polihydroksyketonów; rysuje wzory taflowe (Hawortha) glukozy  

i fruktozy; 

 16.4: projektuje i wykonuje doświadczenie, którego wynik potwierdzi obecność grupy aldehydowej  

w cząsteczce glukozy; 

 16.5: opisuje właściwości glukozy i fruktozy; wskazuje na podobieństwa i różnice; planuje i wykonuje 

doświadczenie pozwalające na odróżnienie tych cukrów; 

 

 

2. Słowa kluczowe – terminy, które Uczeń: 

a) zna przystępując do zajęć: cukry proste: glukoza i fruktoza, próba badawcza, analiza jakościowa, wiązania 

chemiczne, wytrącanie osadów wodorotlenków, analiza ilościowa, 

b) przyswoi w czasie zajęć: reakcje charakterystyczne, próba Tollensa (lustra srebrnego). 
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Przykład myślenia krytycznego 

 

IBSE 

 

 

Próba Tollensa (próba lustra srebrowego) – reakcja chemiczna służąca do wykrywania aldehydów. Podczas 

pozytywnej próby Tollensa powstaje srebro metaliczne, osadzające się w postaci lustrzanej powłoki na szklanej 

powierzchni naczynia reakcyjnego. Ketony dają negatywny wynik próby, z wyjątkiem cukrów z grupy ketoz, takich  

jak fruktoza. 

Próba Tollensa jest prowadzona w lekko zasadowym środowisku, w którym ketozy ulegają epimeryzacji do aldoz, 

dzięki czemu metodą tą można wykrywać też cukry nie zawierające początkowo grup aldehydowych. Przykładem jest 

fruktoza (ketoza), przekształcająca się w trakcie próby w aldozy: glukozę i mannozę. Jednym z niewielu cukrów,  

które nie dają pozytywnego wyniku próby Tollensa jest sacharoza. 

Wnioskując z całości, próba Tollensa jako mniej czuła niż próba Trommera pozwoli wykryć między innymi glukozę  

i fruktozę w dużych stężeniach cukrów. 

 

Jan Dobrowolski: Podręcznik chemii analitycznej Warszawa: PZWL, 1964, s. 203. 

 

 

Czy syropy owocowe są naprawdę zdrowe? Czy zawierają cukier? W jakiej ilości? 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 Sporządzenia mieszaniny wody, glukozy i fruktozy? 

o Otrzymania odczynnika Tollensa? 

o Zbadania obecności cukrów w syropie owocowym? 

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

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

 

Przykładowe doświadczenia: 

 Działanie wodą na mieszaninę glukozy i fruktozy. 

 Działanie na roztwór azotanu(V) srebra roztworem wodorotlenku sodu i wodą amoniakalną. 

 Ogrzewanie odczynnika Tollensa z mieszaniną wodnych roztworów glukozy i fruktozy. 

 Ogrzewanie odczynnika Tollensa z syropem owocowym. 

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

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

 

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

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

 

Syropy owocowe są szalenie zdrowe?! 

 

1. Wprowadzenie 

 

Próba Tollensa (próba lustra srebrowego) – reakcja chemiczna służąca do wykrywania aldehydów. Podczas 

pozytywnej próby Tollensa powstaje srebro metaliczne, osadzające się w postaci lustrzanej powłoki na szklanej 

powierzchni naczynia reakcyjnego. Ketony dają negatywny wynik próby, z wyjątkiem cukrów z grupy ketoz, takich  

jak fruktoza. 

Próba Tollensa jest prowadzona w lekko zasadowym środowisku, w którym ketozy ulegają epimeryzacji do aldoz, 

dzięki czemu metodą tą można wykrywać też cukry nie zawierające początkowo grup aldehydowych. Przykładem jest 

fruktoza (ketoza), przekształcająca się w trakcie próby w aldozy: glukozę i mannozę. Jednym z niewielu cukrów,  

które nie dają pozytywnego wyniku próby Tollensa jest sacharoza. 

Wnioskując z całości, próba Tollensa jako mniej czuła niż próba Trommera pozwoli wykryć między innymi glukozę  

i fruktozę w dużych stężeniach cukrów. 

Jan Dobrowolski: Podręcznik chemii analitycznej Warszawa: PZWL, 1964, s. 203. 

 

Uwaga: należy pracować  w ubraniu ochronnym z zastosowaniem regulaminu BHP pracowni chemicznej. 
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2. Problem badawczy doświadczenia 

Czy syrop owocowy zawiera w sobie glukozę i fruktozę? 

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

 

3. Możliwa/e hipoteza/e 

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

4. Przebieg doświadczenia 

a) przygotuj sprzęt i materiał do doświadczenia 

 

Materiał badawczy (dla grupy): 

syrop owocowy, 

 

Sprzęt i odczynniki: 

 

Próba kontrolna: 2 probówki, łapy do probówek, palnik, zapałki, pipety Pasteura z podziałką, drewniany 

patyczek, łyżeczki, woda, glukoza, fruktoza, roztwór azotanu(V) srebra, roztwór wodorotlenku sodu,  

woda amoniakalna. 

 

Próba badawcza: 1 probówka, łapa do probówki, palnik, zapałki, pipeta Pasteura z podziałką, roztwór azotanu(V) 

srebra, roztwór wodorotlenku sodu, woda amoniakalna. 

 
 

b) procedura 

 

Próba kontrolna – Przygotowanie odczynnika Tollensa 

Do probówki wlej około 1 ml roztworu azotanu(V) srebra. Dodaj 1-2 krople roztworu wodorotlenku sodu, 

następnie wkraplaj wody amoniakalnej, aż do całkowitego zaniknięcia osadu. 

Właściwa próba kontrolna – Ogrzewanie odczynnika Tollensa z mieszaniną roztworów glukozy i fruktozy  

Do probówki wlej około 2 ml wody. Wsyp niewielką ilość glukozy i podobną fruktozy. Całość dokładnie wymieszaj 

drewnianym patyczkiem. Przygotowaną ciecz przenieś ilościowo do probówki z odczynnikiem Tollensa.  

Całość delikatnie ogrzewaj płomieniem palnika przez około 3 minuty. 

 

Próba badawcza 

Ponownie przygotuj odczynnik Tollensa, następnie do probówki dodaj około 2 ml syropu owocowego. Delikatnie 

ogrzewaj zawartość probówki płomieniem palnika przez około minutę.  
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5. Dokumentacja doświadczenia (pomiary i obserwacje) 

 

Odnotuj w stosownych miejscach tabeli barwy poszczególnych etapów sporządzania odczynnika Tollensa. 

 

` barwa zawartości probówki 

1. roztwór azotanu(V) srebra  

2. dodanie roztworu wodorotlenku sodu  

3. dodanie wody amoniakalnej  

 

Opisz poszczególne zmiany barw powstające w wyniku ogrzewania próby kontrolnej z odczynnikiem Tollensa. 

 
 

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

 

 

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

 

Opisz poszczególne zmiany barw powstające w wyniku ogrzewania próby badawczej z odczynnikiem Tollensa. 

 
 

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

 

 

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

  

6. Analiza wyników 

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

 

Zapisz równania reakcji chemicznych poszczególnych etapów otrzymywania odczynnika Tollensa. 
 

 

 

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

 

 

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

 

 

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

 Jeśli uważasz za możliwe wnioskowanie to sformułuj wniosek/wnioski z tego doświadczenia: 

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

 

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

 


