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Zagadnienie – ENZYMY, galaretki i owoce 

Sprzęt 

 trzy szklane zlewki pojemności ok. 150 ml, 

 kubeczki, kieliszki, miseczki lub naczynia wykorzystywane do przygotowywania galaretek, 

 łyżeczki, 

 mazak niezmywalny,  

 waga, 

 naczynie wagowe (dowolne naczynie do przenoszenia substancji stałych), 

 nóż, 

 

Odczynniki 

 różnego rodzaju galaretki (np. żelatynowa, bez cukru, agarowa, karagenowa), 

 owoce: kiwi, ananas (z puszki), banan, 

 gorąca woda. 

 

Wykonanie: 

 Owoce pokroić na małe kawałki (kosteczka, plasterki) mieszczące się do foremki. 

 Przygotować po około 120 ml wodnych roztworów galaretek (zgodnie z instrukcjami 

znajdującymi się na opakowaniach). 

 Dla galaretki żelatynowej wykonać czynności przedstawione poniższym schematem: 

 

 Czynności powtórzyć dla pozostałych galaretek. 

 Całość ostudzić i chłodzić w lodówce (czas podany przez producenta). 

 

Uwagi do wykonania doświadczenia: 

 Dla tak dużej liczby próbek, naczynia warto podpisać mazakiem.  
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Informacje o zastosowanych galaretkach 

 nazwa produktu substancja żelująca wartość kaloryczna 

galaretka nr 1    

galaretka nr 2    

galaretka nr 3    

 

Obserwacje: 

Opisz wygląd galaretki we wskazanym momencie doświadczenia. 

 
przed dodaniem 

owoców 
przed wstawieniem  

do lodówki 

po 12 godz.  
od wstawienia  

do lodówki 

galaretka nr 1 
 
 

…………………………………………………………... 
(substancja żelująca) 

   

galaretka nr 2 
 
 

…………………………………………………………... 
(substancja żelująca) 

   

galaretka nr 3 
 
 

…………………………………………………………... 
(substancja żelująca) 

   

 

Wnioski: 
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Doświadczenie – Badanie wzrostu ciasta w obecności wysokiej temperatury i różnych środków 

spulchniających (sody oczyszczonej, proszku do pieczenia, „amoniaczku” oraz drożdży) 

Odczynniki Sprzęt 

 mąka, 

 kurze jajko, 

 jogurt lub maślanka, 

 cukier (sacharoza), 

 olej słonecznikowy, 

 środki spulchniające: soda oczyszczona, 
proszek do pieczenia ciasta, drożdże, 
„amoniaczek”, 

 miska, 

 patyczek (do mieszania), 

 łyżki, 

 waga, 

 silikonowe foremki do wypieków, 

 szalka Petriego, 

 piecyk, 

 linijka. 

 

Przygotowanie bazy do wypieku: 

 Do miski wsypać ok. 30 g mąki, wbić jedno jajko, dodać ok. 25 g jogurtu lub maślanki, 12 g 

cukru i 8 ml oleju słonecznikowego.  

 Całość dokładnie wymieszać, aż do uzyskania jednolitej masy. 

Przygotowanie próbek ciasta ze środkiem spulchniającym: 

 W pięciu silkonowych foremkach do wypieków odważyć po ok. 10 g bazy do wypieku. 

 Do próbek dodać pół łyżeczki środka spulchniającego, zgodnie ze wskazaniem: 

o Próbka 1: soda oczyszczona, 

o Próbka 2: proszek do pieczenia, 

o Próbka 3: drożdże, 

o Próbka 4: „amoniaczek”, 

o Próbkę 5 pozostawić bez dodatków. 

 Całość dokładnie wymieszać. 

 Linijką zmierzyć wysokość ciasta z dowolnej próbki (przed pieczeniem). 

 Papilotki podpisać niezmywalnym mazakiem, zgodnie z powyższą numeracją.  

 Piec 20-25 minut w piekarniku rozgrzanym do 180 stopni 

 Po zakończeniu, próbki ostudzić i zmierzyć linijką wysokość ciasta z każdej (po pieczeniu). 

 

Tabela pomiarów: 

 
próbka nr 1  

z sodą 
oczyszczoną 

próbka nr 2  
z proszkiem  
do pieczenia 

próbka nr 3  
z drożdżami 
(suszonymi) 

próbka nr 4  
z „amonia-

czkiem” 

próbka nr 5  
 

bez dodatków 

wysokość 
ciasta przed 
wypiekiem 

[cm] 

     

wysokość 
ciasta  

po wypieku 
[cm] 
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Równania reakcji chemicznych dla „rozkładu środków spulchniających”: 

próbka nr 1 

 

próbka nr 2 

 

próbka nr 3 

 

próbka nr 4 

 

 

Wnioski: 

 

 

 

 

Zastosowania i możliwe cele doświadczenia: 
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Doświadczenie  – Ogrzewanie sody oczyszczonej (wodorowęglanu sodu) – część I 

Odczynniki Sprzęt 

 wodorowęglan sodu (soda oczyszczona), 

 woda wapienna, 
 

 dwie probówki, 

 nasadka SSC do odprowadzania gazów, 

 klamerki, 

 słomka lub wężyk do kroplówki, 

 podgrzewacz. 

 

Wykonanie: 

 Do suchej probówki wsypać niewielką ilość wodorowęglanu sodu. Zatknąć probówkę nasadką 

do odprowadzania gazów, na którą nałożyć słomkę do napojów krótszym końcem (lub wężyk 

do kroplówki). 

 Koniec rurki zanurzyć w wodzie wapiennej umieszczonej w drugiej probówce. 

 Probówkę z sodą oczyszczoną ogrzewać w płomieniu podgrzewacza. 

 Obserwować zawartość probówek. 

Uwagi do wykonania: 

 Brak wydzielania się pęcherzyków gazu świadczy o nieszczelności całego zestawu – sprawdzić 

osadzenie rurki i jej stan. 

Obserwacje: 

 

 

 

 

Wnioski: 

 

 

 

 

Równania reakcji chemicznych: 

 

 

 

 

Zastosowania i możliwe cele doświadczenia: 
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Część II – Badanie zachowania wodnego roztworu błękitu tymolowego w kontakcie z tlenkiem 

węgla(IV) pod zwiększonym ciśnieniem 

Odczynniki Sprzęt 

 tlenek węgla(IV) – otrzymany wcześniej,  
np. w poprzedniej części doświadczenia, 

 wodny roztwór błękitu tymolowego, 

 dwie strzykawki (poj. ok. 2 ml), 

 wężyk (długości maksymalnie 5 cm). 

 

Schemat: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykonanie: 

 Pierwszą strzykawkę uzupełnić ok. 1 ml wodnego roztworu błękitu tymolowego. 

 Całą zawartość drugiej strzykawki wypełnić tlenkiem węgla(IV). 

 Naczynia połączyć wężykiem z tworzywa sztucznego. 

 Zmontowany układ trzymać pionowo, tak żeby strzykawka z gazem znajdowała się na dole. 

 Powoli wciskać tłok strzykawki z tlenkiem węgla(IV), tak żeby gaz całkowicie przeniósł się  

do drugiego naczynia.  

 Odwrócić cały zbudowany układ i przelać zawartość do pustej strzykawki.  

 

Uwagi do wykonania: 

 W doświadczeniu można próbować zmieniać ciśnienie panujące w układzie, poprzez 

jednoczesne dociskanie i odciąganie tłoków dwóch strzykawek. 

 

Obserwacje: 

 

 

 

Wnioski: 

 

 

 

 

Równanie reakcji chemicznej: 
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Doświadczenie – Ogrzewanie „amoniaczku” (wodorowęglanu amonu)  

Odczynniki Sprzęt 

 wodorowęglan amonu („amoniaczek”), 

 woda, 

 roztwór błękitu tymolowego, 
 

 dwie probówki, 

 klamerki, 

 nasadka SSC do odprowadzania gazów, 

 wężyk z zestawu do kroplówki, 

 podgrzewacz, 

 klips biurowy, 

 zlewka. 

 

Wykonanie: 

 Do suchej probówki wsypać niewielką ilość (na szerokość palca) wodorowęglanu amonu. 

Zatknąć naczynie nasadką do odprowadzania gazów, na którą nałożyć wężyk do kroplówki. 

 Zlewkę wypełnić wodą (do ¼ wysokości naczynia). Dolać niewielką ilość roztworu błękitu 

tymolowego (tak dużo, żeby kolor był wyraźny). 

 Koniec rurki wprowadzić aż do dna drugiej, suchej probówki. 

 Do zlewki wstawić drugą, suchą probówkę (do góry dnem). 

 Probówkę z „amoniaczkiem” ogrzewać w płomieniu podgrzewacza. 

 Gdyby w drugiej probówce podnosił się poziom cieczy, wężyk ścisnąć klipsem biurowym. 

 Po zakończeniu ogrzewania, otworzyć korek i ostrożnie powąchać wydzielające się gazy. 

Uwagi do wykonania: 

 Brak wydzielania się pęcherzyków gazu świadczy o nieszczelności całego zestawu – sprawdzić 

osadzenie rurki i jej stan. 

Schemat: 

 

 

 

Obserwacje: 

 

 

 

Wnioski: 

 

 

 

Równanie zachodzącego zjawiska: 
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Doświadczenie – Badanie właściwości i określanie składu drożdży 

Część I – Ogrzewanie drożdży i badanie ich składu pierwiastkowego 

Odczynniki Sprzęt 

 drożdże instant, 

 woda, 

 folia aluminiowa, 

 klamerka, 

 podgrzewacz, 

 papierki wskaźnikowe: ołowiowy oraz 
uniwersalny papierek wskaźnikowy. 

 

Wykonanie: 

 Z niedużego kawałka folii aluminiowej uformować naczynie przypominające „łódeczkę”. 

 Do naczynia wsypać szczyptę drożdży. 

 Ogrzewać zawartość nad płomieniem palnika. 

 Kiedy z naczynia zaczną się wydzielać gazy, zbliżyć do nich uniwersalny papierek wskaźnikowy 

oraz papierek ołowiowy. 

 

Pytania kontrolne (połączenie obserwacji i wniosków) 

Zanotuj stosowne obserwacje i wyciągnij z nich wnioski 

 
obserwacje wnioski (wykryte pierwiastki) 

ogrzewanie drożdży 

  

barwa uniwersalnego papierka 
wskaźnikowego zbliżonego  

do wylotu naczynia w trakcie 
ogrzewania 

  

barwa zwilżonego wodą papierka 
ołowiowego zbliżonego do wylotu 

naczynia w trakcie ogrzewania 
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Część II – Działanie drożdżami na roztwór nadtlenku wodoru 

Odczynniki Sprzęt 

 drożdże instant, 

 roztwór nadtlenku wodoru (najlepiej 
15%-owy), 

 probówka, 

 łyżeczka, 

 klamerka, 

 zapałki, 

 łuczywo. 

 

Schemat: 

 

 

 

 

 

 

Wykonanie: 

 Do probówki wlać około 1-2 cm3 roztworu nadtlenku wodoru. 

 Dodać szczyptę drożdży. 

 Zbliżać rozżarzone łuczywo prawie do zawartości probówki. 

 

 

Obserwacje: 

 

 

 

 

 

Wnioski z równaniem reakcji chemicznej: 

 

 

 

 

Zastosowania i możliwe cele doświadczenia: 

 


