
 15 czerwca , był to wtorek, klasa VII, aby uczcić Dzień Chemika, na lekcji chemii 

właśnie wykonywała niecodzienne doświadczenia. Tydzień wcześniej  każdemu uczniowi zostały 

przydzielone składniki, potrzebne do przeprowadzenia doświadczeń. 

Na tę lekcję każdy z uczniów klasy VII miał obowiązek przynieść środki bezpieczeństwa, takie jak : 

rękawiczki , maseczka ochronna , fartuszek , okulary ochronne . 

Gdy już wszystko zostało  odpowiednio zabezpieczone, uczniowie  przygotowali stanowiska pracy, 

gdzie miały się odbyć doświadczenia. Następnie na dwa stoły wyłożono różnego rodzaju składniki, z 

których zostały wykonane prace chemiczne. Uczniowie używali produktów , które każdy posiada w 

swoim domu - nie były to bardzo szkodliwe i żrące  substancje. Produkty wykorzystywane podczas 

doświadczeń to: soda oczyszczone , proszek do pieczenia , woda destylowana , mąka ziemniaczana , 

mydło , sok z wyciśniętej cytryny , kwasek cytrynowy , wywar z czerwonej kapusty , ocet, olej 

rzepakowy, tabletki musujące, woda gazowana, a nawet coca - cola . Wykonane zostały cztery  

doświadczenia . 

 Jednym z nich  było nalanie do słoika najpierw wody, potem oleju. Olej unosił się na wodzie. Po 

chwili do słoika dolano  po 5 kropelek różnokolorowych  atramentów . Kropelki atramentu powoli 

osadzały się na dnie słoika.  Po kilku minutach dodano do słoika z olejem , wodą oraz kropelkami 

atramentu dwie tabletki musujące. Wyraźnie było widać, jak tabletka, rozpuszczając się w kolorowej 

wodzie, tworzyła kropelki, które zaczęły unosić się do góry, przypominając kolorowe bąbelki w 

napoju musującym.  

Dzień poświęcony chemicznym doświadczeniom na pewno wszyscy na długo  zapamiętają.  



 



 



 



 

Drugie doświadczenie polegało na nasypaniu do słoika sody oczyszczonej oraz dodaniu kilku kropli 

zielonego atramentu. Następnie powoli wlewaliśmy ocet. Po chwili, ocet za skutek reakcji z sodą 

oczyszczoną, zaczął unosić się do góry tworząc lawę wypływającą z wulkanu. Zielony ocet wylewał się 

aż na podstawkę. Uczniowie byli bardzo zafascynowani tym doświadczeniem. 



 



 

 



 



 

 

Kolejnym doświadczeniem było nalanie do przygotowanych substancji wywaru z czerwonej kapusty . 

Celem tego doświadczenia było określenie odczynu substancji – kwasowy, zasadowy albo obojętny.  

Zmiana koloru substancji na barwę różową lub czerwoną świadczyła o odczynie kwasowym. Barwa 

zielona, turkusowa, niebieska lub żółta dowodziła, że substancja ma odczyn zasadowy. Natomiast 

brak zmiany koloru to substancja o odczynie obojętnym. Wtedy ciecz miała kolor wywaru z czerwonej 

kapusty,  czyli fioletowy.  Zmiany te zachodziły dzięki  naturalnemu odczynnikowi, którym był wywar z 



czerwonej kapusty.  Poszczególne zmiany koloru w substancjach po dodaniu wywaru z czerwonej 

kapusty przedstawiają się następująco :  

• woda gazowana , woda destylowana , mleko – kolor fioletowy  

• kwasek cytrynowy , cytryna , ocet  - kolor różowy, 

• coca cola – kolor czerwony  

• proszek do pieczenia , soda oczyszczona , mydło – kolor turkusowy/ciemnoniebieski  

• proszek do prania – zielony ,  

• kret – żółty/ pomarańczowy. 
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Ostatnim z doświadczeniem było stworzenie cieczy nienewtonowskiej poprzez stopniowe dolewanie 
do mąki ziemniaczanej wody i mieszanie tych dwóch substancji ze sobą.  Gdy uczniowie próbowali 
szybko uderzać w ciesz, to była ona twarda , ale  gdy powoli wkładali do niej rękę – stawała się cieczą. 
Następnie uczniowie próbowali z niej zrobić kulkę. Jednak po chwili substancja zaczynała spływać po 
ręce – znowu stawała się cieszą.  

Dlaczego tak się działo? Ciecz nienewtonowska zachowuje się jak ciało stałe, gdy dostarczamy jej 
energii. Kiedy wobec takiej cieczy użyjemy siły, kiedy nasze ruchy są szybkie i mocne, płyn będzie 
twardnieć, kruszyć się i przypominać substancję stałą. Natomiast kiedy z taką cieczą obchodzimy się 
delikatnie – rozpływa się. Można ulepić z niej kulkę, jak to zrobili uczniowie. Jest twarda dopóki nasze 
dłonie się poruszają, lecz kiedy tylko przestaniemy ją ściskać, rozpłynie się i przepłynie między 
palcami. 



 



 



 



 

Zdaniem uczniów było to najlepsze z wykonywanych doświadczeń tego dnia. Sprawiło im to bardzo 

dużo fajnej zabawy. Uczniowie chcieli urozmaicić ciecz poprzez dodanie kolorowych atramentów. Na 

koniec lekcji pani Dominika rozdzieliła każdemu z osobna trochę cieczy zrobionej na lekcji . Uczniowie 



zabrali ją do swoich domów, gdzie mogli kontynuować zabawę. Dzień Chemika należy do udanych. 

Była świetna atmosfera oraz wesoła zabawa.  

 

Sandra Mularczyk. Roksana Mazur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


