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https://youtu.be/5PrAybF5mJg

Regulamin zajęć 

https://youtu.be/5PrAybF5mJg


Szkło i sprzęt laboratoryjny



Postawa badawcza ucznia  



Zajęcia 



1. Leczy czy szkodzi?

2. Leki na nadkwasotę

3. Poszukiwana witamina C

4. Boli mnie głowa – rzecz o aspirynie

5. Czarne złoto, czyli węgiel pod lupą

6. Borasol w roli głównej

7. Zabawa z Rivanolem

8. Sssss…. musuje … o tabletkach musujących

Tematy 



• Leczy czy szkodzi?

dawka lecznicza

dawka letalna

lek a substancja

leczniczadosis 
letalis

dawka toksyczna

dosis toxica



• Leki na nadkwasotę

zgaga

neutralizacja

Jaki jest związek między zgniłymi jajkami a wulkanem oraz nadkwasotą?.



• Boli mnie głowa – rzecz o aspirynie

Masa tabletkowa 

Substancja aktywna

Niecodzienne 

zastosowania aspiryny 

w codziennych 

sytuacjach

Kwas

acetylosalicylowy

Co kryje w sobie 

Aspiryna?



Niecodzienne 

zastosowania węgla 

leczniczego 

w codziennych 

sytuacjach

Na czym polega 

działanie węgla

leczniczego?

Centrum

Nauki

Kopernik

• Czarne złoto, czyli węgiel pod lupą

https://www.kopernik.org.pl/sites/default/files/2020-11/ekopernik_eksperymentuj_prawdziwi%20detektywi.jpg



• Borasol w roli głównej

skład

odczyn roztworu



• Ssss… musuje …                        

o tabletkach musujących

skład

szybkość rozpuszczania



• Zabawa z Rivanolem

Nowalijki i azotany(III)

Fluorescencja

UV





Część praktyczna: 

Doświadczenie 1: Badanie witaminy C – uzupełnij tabelkę wykorzystując określony lek/preparat farmaceutyczny: 

Postać pierwotna 

leku: 

tabletka/proszek 

Informacja z 

opakowania leku – 

zawartość ilościowa  

Cechy formy 

sproszkowanej: 

Czy rozpuszcza się 

w wodzie? 

Jaki odczyn posiada 

ew. roztwór wodny 

 

 

    

 

Doświadczenie 2: Poszukiwanie witaminy C w owocach i warzywach 

a) Przygotowanie wykrywacza witaminy C:  do 100 ml ciepłej wody dodajemy ok. 2 g mąki, a następnie kroplę jodyny – 

całość dokładnie należy wymieszać  

b) Przygotowanie badanych owoców, warzyw, preparatów, czyli tzw. próbek  – do badania potrzebne są płyny – owoce, 

warzywa należy rozdrobnić, wycisnąć z nich sok; w przypadku stałego preparatu należy go rozpuścić w możliwie jak 

najmniejszej ilości wody 

c) Do plastikowego słoiczka należy wprowadzić łyżeczkę wykrywacza, a następnie kroplami (pipeta, strzykawka) 

wprowadzać badaną próbkę do momentu całkowitego odbarwienia. Zanotuj w karcie pracy użytą liczbę kropel badanej 

próbki.  

d) Postępuj identycznie jak w punkcie c) dla każdego kolejnego badanego owocu, preparatu, warzywa, czyli kolejnej próbki.  



 

 

Badany produkt Liczba kropli badanego produktu (soku)                                                            

powodująca  odbarwienie roztworu wyjściowego                               

Pomiar 1 Pomiar 2 

   

 

W oparciu o przeprowadzone doświadczenia i uzyskane dane sprawdź użyteczność wzoru: 

Y = 23654∙x-1,387 
x – liczba kropli badanego  produktu 

Y - zawartość witaminy C  [mg/100g produktu] 

Uszereguj badane próbki wg wzrastającej ilości zawartej w nich witaminy C: 

Wybierz właściwe określenie - Im mniej kropel badanej próbki użyto do odbarwienia, tym (więcej czy mniej)  witaminy C zawiera 

ta próbka. 

Doświadczenie 3: Czy indofenol lubi witaminę C? Metoda Tillmansa w oznaczaniu obecności witaminy C w układzie.  

Na szkiełko zegarkowe nanieś jedną kroplę indofenolu, a następnie kroplami wprowadzaj badaną próbkę do zaobserwowania 

zmiany barwy.  

 

Badany produkt 
Liczba kropli badanego produktu (soku)                                                            

powodująca  zmianę barwy użytego indofenolu                               

Pomiar 1 Pomiar 2 

   

 

Czy wnioski z tego doświadczenia są zbieżne z wnioskami z doświadczenia nr 2?  
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Doświadczenie 4: Magiczna mikstura 

Faza wstępna: 

1. W pierwszej szklance trzeba rozpuścić łyżeczkę jodyny w 4 łyżkach wody z kranu.  
2. Do drugiej szklanki wsyp rozkruszoną witaminę C, zalej ją 6 łyżkami wody z kranu i wymieszaj. 
3. Do trzeciej szklanki wsyp łyżeczkę mąki ziemniaczanej, dolej łyżkę wody z kranu i wymieszaj tak, aby na dnie szklanki nie było 
mąki.  

4. Następnie zagotuj wodę w czajniku i odczekaj 5 minut. Dodaj 10 łyżek przegotowanej wody i wymieszaj tak, aby uzyskać 
substancję podobną do kisielu. 
 
Eksperyment: 
1. Do szklanki z jodyną wlej 3 łyżki rozpuszczonej witaminy C. Po dodaniu kolejnych porcji, zamieszaj roztwór. Ciecz w szklance 
stanie się jasnożółta lub bezbarwna. 
2. Do szklanki, w której umieszczono mąkę ziemniaczaną i gorącą wodę, dolej łyżkę wody utlenionej i zamieszaj. 
3.Wlej jednocześnie do czwartej szklanki oba roztwory. 
 
Obserwacja: 

1. Jak zmienił się kolor po zmieszaniu wszystkich składników? 

Uwaga: Im więcej mąki ziemniaczanej użyjesz, tym kolor będzie ……………………... Im więcej witaminy C rozpuścisz w wodzie, 
tym (dłużej/ krócej)  będziesz czekać na efekt końcowy. 



Część teoretyczna: 

Na start:  Stwórz rebus, którego hasłem jest wyraz: witamina C wykorzystując TYLKO pojęcia chemiczne. 

Zadanie 1. Witamina C (L - Acidum ascorbicum) to po prostu kwas askorbinowy, który należy do  nienasyconych alkoholi 

polihydroksylowych: 

  

a) Podaj wzór sumaryczny 

b) Oblicz masę cząsteczkową i podaj ją z odpowiednią jednostką 

c) Zapisz konfigurację elektronową powłokową atomu pierwiastka (występującego w cząsteczce witaminy C) w stanie 

podstawowym, jeżeli wiadomo, że w układzie okresowym leży on w 14 grupie i drugim okresie 

d) Wypisz wszystkie izotopy atomu pierwiastka, którego jest najwięcej w cząsteczce witaminy C – zastosuj zapis  

A
Z X,  gdzie: X – symbol danego izotopu, A – liczba masowa, Z – liczba atomowa 

e) Wiedząc, że „kwas askorbinowy należy do  nienasyconych alkoholi polihydroksylowych” opisz słownie co w chemii 

organicznej oznaczają te określenia 

f) Jakie właściwości chemiczne można przewidzieć dla tego związku? Jaki charakter chemiczny? Jaki odczyn roztworu 

wodnego? Zaproponuj doświadczenie pozwalające zbadać/potwierdzić te właściwości. W tym celu podaj schematyczny 

rysunek, obserwacje i wnioski.  



Zadanie 2. Witamina C jest niezwykle wrażliwą witaminą. Zastosowanie wysokiej temperatury (np. odgrzewanie potraw, zbyt szybkie 

rozmrażanie, suszenie konwekcyjne) znacząco obniża zawartość witaminy C w produktach spożywczych. Podczas obróbki 

kulinarnej takiej jak krojenie czy gotowanie straty witaminy C mogą sięgać nawet do 50%. 

Podczas gotowania potrawa traci 48% zawartości witaminy C, 10% witaminy  i po 5% witamin  i E. 

Oblicz na podstawie tabeli, ile tych witamin powinna zawierać potrawa przed gotowaniem, aby po przyrządzeniu mogła zaspokoić 
dzienne zapotrzebowanie na witaminy. 

Zadanie 3.  Witamina C jest niezbędna m.in. do zachowania aktywności hydrolazy prolinowej – enzymu niezbędnego do syntezy 
jednego z aminokwasów obecnego w kolagenie. Kolagen syntetyzowany in vitro przy braku kwasu askorbinowego jest mniej stabilny 
niż normalne białko.            Na podstawie: J.M. Berg, J.L. Tymoczko, L. Stryer, Biochemia, Warszawa 2005. 

Czy wiesz dlaczego przy niedoborze witaminy C mogą pękać naczynia krwionośne?  W odpowiedzi uwzględnij budowę 

naczyń krwionośnych. 

 

Witamina Zapotrzebowanie (w mg) 

 

1,6 

 

1,5 

E 13 

C 60 
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Zadanie 4. Zapotrzebowanie na kwas askorbinowy znacznie przekracza normy ustalone dla innych witamin. Przyjmuje się, że na 
kilogram masy ciała człowiek powinien spożyć minimum 1 mg witaminy C dziennie.  

• Oblicz minimalną dzienną dawkę witaminy C zalecaną dla Ciebie.   

 

Najbogatsze w witaminę C są: czarna porzeczka (ok. 183 mg/100 g) czerwona papryka ( ok. 140 mg/100 g) brukselka                  (ok.  

90 mg/100 g) zielona papryka (ok. 90mg/100 g) a także : kalafior, szpinak, poziomki, truskawki, kiwi, cytryny, pomarańcze, czerwona 

porzeczka (zawartość w tych produktach waha się od 46 do 69 mg/100 g). 

• Oblicz masę dwóch ulubionych owoców lub warzyw, które powinny się znaleźć w Twojej codziennej diecie zapewniając 

właściwą dawkę witaminy C. 

Zadanie 5. W doświadczeniach używałeś / będziesz używać różne substancje chemiczne. Podaj ich nazwy:  

FeCl3 H2O2 CuSO4 KSCN K2Cr2O7 NaOH 

      

 



witamina C

vita = życie

Kazimierz Funk

niezbędna do prawidłowego 
funkcjonowania organizmu

musi być dostarczana do 
organizmu z pożywieniem 

(egzogenna)

wzmacnia odporność;                                      
pomaga rosnąć                                

i rozwijać się

60 - 200 mg                                                    
dla dorosłego człowieka

Rekapitulacja



Podsumowanie – zadanie domowe



Uczeń Nauczyciel



malgorzata.krzeczkowska@uj.edu.pl

mirkap53@gmail.com

mailto:mirkap53@gmail.com

