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Doświadczenie 1 – Niewidzialny atrament 

Wariant I 

Odczynniki Sprzęt 

- sok z cytryny koncentrat 

- świeżo wyciśnięty sok z cytryny 

- kartki papieru 

- patyczki kosmetyczne 

- palnik 

- zapałki 

 

Wykonanie: 

Delikatnie nasącz patyczek kosmetyczny wybranym odczynnikiem (atramentem). Na kartce papieru 

zaszyfruj wiadomość. Wysusz „atrament”. 

Odszyfrowanie: 

 Zapal palnik. 

 Delikatnie i powoli przesuwaj kartkę papieru nad ogniem, tak aby ogrzała się, ale nie zapaliła. 

 

Obserwacje:      

W wyniku ogrzewania kartki papieru z zaszyfrowaną wiadomością po chwili w miejscach, gdzie karta 

miała styczność z atramentem pojawia się brązowe zabarwienie.  

Uwagi i schemat: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wniosek ogólny: 

W procesie ogrzewania, kwas cytrynowy zmienia włókna papieru, tak że zaszyfrowane pismo ma 
niższą temperaturę spalania i brązowieje szybciej niż papier.  
 



 

 

Centrum Chemii w Małej Skali, www.centrumchemii.torun.pl  
 

3 
 

Wariant II 

Odczynniki Sprzęt 

- krem do opalania z filtrem UV 

- woda 

- kartki papieru 

- patyczki kosmetyczne 

- zlewka 

- łyżeczka 

- latarka ze UV (np. do sprawdzania banknotów) 

Przygotowanie atramentu: 

Do zlewki wprowadź pół łyżeczki kremu do opalania z filtrem UV. Dodaj około 5 ml wody i dokładnie 

wymieszaj. 

Wykonanie: 

Nasącz patyczek kosmetyczny przygotowanym atramentem.  Usuń z wacika nadmiar odczynnika. 

Narysuj na kartce wiadomość. Wysusz „atrament”. 

Odszyfrowanie: 

 Światłem UV rozszyfruj ukrytą informację. 

Obserwacje:      

W wyniku naświetlania kartki światłem UV, pojawiają się ciemnoczerwone/brunatne smugi, które 

pozwalają odczytać zaszyfrowaną wiadomość.  

Uwagi i schemat: 

 

 

 

Wniosek ogólny: 

Atramenty niewidoczne dla gołego oka stają się widoczne w świetle UV (100 - 400 nm). Krem do 
opalania z filtrem UV zawiera substancje, które fluoryzują przy źródle światła UV. Odczynnik 
wchłania część energii i wydziela fluorescencyjne światło w widocznym zakresie podczas 
pobudzania oświetleniem UV.  
 
Więcej na temat: Obecność filtrów przeciwsłonecznych wiąże się z docierającymi do Ziemi falami: 
UVA (100 - 280 nm), UVB (280 - 315 nm) i UVC (315 - 400 nm). UVC prawie całkowicie pochłaniane są 
przez atmosferę. Promienie UVA powodują zmiany, ale nie wywołują zaczerwienienia. UVB powodują 
zmiany i zaczerwienienie, więc wpływają na stan i wygląd skóry. Literki SPF obecne na kremach to 
skrót „Sun Protection Factor”, który określa współczynnik ochrony przeciwsłonecznej. Średni czas 
„bezkarnego” opalania bez zastosowania kremu z filtrem przeciwsłonecznym to 15 minut. Kosmetyk 
oznaczony znakiem SPF 5, zgodnie z międzynarodową standaryzacją, wydłuża ten czas pięciokrotnie, 
czyli do 75 minut. 

https://parenting.pl/opalanie-w-ciazy
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Doświadczenie 2 –  Daktyloskopia 
 

Wariant I 

Odczynniki Sprzęt 

- ołówek grafitowy 

- odcisk palca na szkle (duża szalka Petriego) 

- kartki papieru 

- pędzelek 

- przeźroczysta taśma klejąca 

- ręcznik papierowy 

Przygotowanie próbki: 

Na szlace Petriego (wcześniej dokładnie przetartej ręcznikiem papierowym) postaraj się odcisnąć ślad 

palca. Efekt jest lepszy, gdy przed zrobieniem odcisku, otrzesz palcem czoło lub włosy.  

Wykonanie: 

Przed przystąpieniem do ujawniania śladu palca, należy zetrzeć grafit ołówkowy na kartce papieru, 

tak aby utworzył warstwę czarnego pyłu. Następnie pędzelkiem nabrać odrobinę startego grafitu i 

oprószyć odcisk. Po chwili powinien pojawić się zarys linii papilarnych. Utrwal odcisk palca 

przeźroczystą taśmą i przenieś na kartę pracy. 

 

Obserwacje:      

W wyniku oprószania odcisku pyłem grafitowym pojawiają się zarysy linii papilarnych.  

Uwagi i schemat: 

 

 

 

 

 

 

Wniosek ogólny: 

Opylanie odcisków za pomocą pędzelka to jedna z najstarszych metod opracowywania linii 

papilarnych. To sposób wzmacniania ukrytych odcisków za pomocą zastosowania specjalnego 

proszku (np. grafitu) wobec pozostałości znaku. Ziarenka proszku przywierają do linii potu i 

tłuszczu pozostawionych przez grzbiet odcisku. Opylanie to metoda fizyczna. 
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Wariant II 

Odczynniki Sprzęt 

- klej „błyskawiczny” 

- odcisk palca na szkle (mała szalka Petriego) 

- szalka Petriego 

- klamerki 

- folia aluminiowa 

- palnik 

- zapałki 

Przygotowanie próbki: 

Na małej szlace Petriego  (wcześniej dokładnie przetartej ręcznikiem papierowym) postaraj się 

odcisnąć ślad palca. Efekt jest lepszy, gdy przed zrobieniem odcisku, otrzesz palcem czoło lub włosy.  

Wykonanie: 

Przed przystąpieniem ujawniania śladu palca, z kawałka folii aluminiowej stwórz „łódeczkę” 

(pojemnik), gdzie na górze umieścisz szalkę Petriego. Do naczynia z folii należy dodać 1 - 2 krople 

kleju błyskawicznego. Szalkę odciskiem do dołu położyć na „łódeczce”. Zawartość ogrzewać 30 

sekund.  

 

Obserwacje:      

W wyniku ogrzewania kleju, pojawiają się „siwe dymy”, po chwili zarys odcisku bardzo się uwydatnia, 

powstają białe linie. 

Uwagi i schemat:  

 

Wniosek ogólny: 

Ukryty odcisk palca to ten pozostawiony na powierzchni w wyniku działania tłuszczy i potu 
(aminokwasy, kwas mlekowy, peptydy, amoniak). Metoda kleju (cyjanoakrylat) jest techniką, 
która wykorzystuje opary kleju w celu opracowania odcisków na nieporowatej powierzchni takiej 
jak szkło czy plastik. Opary kleju reagują ze śladami aminokwasów, kwasów tłuszczowych i białek 
w odcisku tym samym wytwarzają widoczną białą substancję, która uformuje się wzdłuż 
grzbietów odcisku. Klej podczas wrzenia (49° - 65°C) tworzy się gazowy cyjanoakrylat. 
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Wariant III 

Odczynniki Sprzęt 

- ołówek grafitowy 

- atrament 

- szalka Petriego 

- gąbka 

- karta papieru 

Wykonanie: 

Na gąbeczkę umieszczoną na szalce Petriego, wylej niewielką ilość atramentu. Przyłóż wybrany palec 

do gąbki i odciśnij znak linii na kartce papieru.  

Podobnie można postąpić z grafitem z ołówka. Przed przystąpieniem: na kartce papieru zarysuj 

ołówkiem pole 5 cm x 5cm. Przyłóż palec do startego grafitu, następnie odciśnij znak na kartce 

papieru.  

 

Obserwacje:      

W wyniku przyłożenia palca z atramentem (proszkiem grafitowym) na kartce papieru odciska się znak 

linii papilarnych.  

Uwagi i schemat:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wniosek ogólny: 

Odciskanie to metoda fizyczna. Powierzchnia palca pokryta atramentem (pyłem grafitowym) 

uwydatnia wszystkie charakterystyczne grzbiety linii papilarnych.   
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Doświadczenie 3 – Wykrywanie krwi 

Wariant I 

Odczynniki Sprzęt 

- roztwór Kastle-Meyera 

- 15% roztwór nadtlenku wodoru 

- etanol (spirytus) 

- próbki do badania (tkaniny z krwią, ketchupem, 

sokiem z buraka czerwonego i inne) 

- patyczki kosmetyczne 

- pipeta Pasteura 

Przygotowanie roztworu Kastle-Meyera: 

1) Odmierz cylindrem miarowym 90 ml wody destylowanej. 
Przelej do kolby stożkowej.  

2) Na szkiełku zegarowym, odważ 20 g wodorotlenku sodu. 
Dodaj go małymi porcjami do kolby. 

3) Odważ 1 g proszku fenoloftaleiny, rozpuść go w 10 ml  
etanolu. 

4) Dodaj przygotowaną mieszaninę do roztworu wodorotlenku sodu. Roztwór zamieni kolor na 
jaskraworóżowy.  

5) Odważ 20 g proszku cynkowego i dodaj do kolby.  

6) Umieść kolbę na kuchence lub palniku. Ogrzewaj, aż zacznie wrzeć.  

7) Zmniejsz ciepło i pozwól, aby roztwór gotował się na wolnym ogniu do momentu, w którym 
różowy roztwór stanie się bezbarwny. Całość potrwa około 30 minut.  

8) Ostudź mieszaninę, a następnie ostrożnie przenieś roztwór do butelki z brązowego szkła. 
Postaraj się, aby nie przenieść proszku cynkowego. Jeśli ciecz przechowywana jest w szczelnie 
zamkniętej butli, można go przechowywać przez kilka miesięcy.  

Wykonanie: 

Zamocz patyczek kosmetyczny w etanolu i delikatnie pocieraj nim próbkę materiału. Na patyczek 

upuść 2 krople roztworu Kastle-Meyera, następnie dodaj 2-3 krople 15% roztworu nadtlenku wodoru. 

Różowa barwa patyczka (po około 30 sekundach) potwierdza obecność krwi.  

 

Obserwacje: Barwa patyczka w zależności od rodzaju próbki.  

 Próbka nr 1 Próbka nr 2 Próbka nr 3 Próbka nr 4 Próbka nr 5 

Barwa 

patyczka 

kosmetycznego 

     

 

- 90 ml wody destylowanej 

- 20 g wodorotlenku potasu 

- 1 g fenoloftaleiny 

- 10 ml etanolu (spirytus) 

- 20 g pyłu cynkowego 
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Uwagi i schemat:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wniosek: Próbki nr ………………………………………………………….. zawierają krew.   

Wniosek ogólny: 

Test Kastle-Meyera polega na aktywności hemoglobiny we krwi. Katalizuje ona utlenianie 

fenoloftaleiny (bezbarwnej zredukowanej formy fenoloftaleiny) do fenoloftaleiny, która jest 

widoczna jako jasny róż. Test Kastle-Meyera jest formą katalitycznego testu krwi, jedną z dwóch 

głównych klas badań kryminalistycznych powszechnie stosowanych w laboratoriach 

kryminalistycznych w identyfikacji chemicznej krwi. Roztwór Kastle-Meyera składa się ze 

zredukowanej formy fenoloftaleiny i nadtlenku wodoru, które reagują ze sobą i wytwarzają 

różowy roztwór złożony z wody i jonu fenoloftaleiny. Hemoglobina we krwi katalizuje utlenianie 

takiej formy fenoloftaleiny do jej normalnej postaci, co generuje intensywny różowy kolor. 
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Wariant II 

Odczynniki Sprzęt 

- roztwór barwnika (fluoresceina) 

- 15% roztwór nadtlenku wodoru 

- próbki do badania (tkaniny z krwią, ketchupem, 

sokiem z buraka czerwonego i inne) 

- pipeta Pasteura 

- pojemnik z atomizerem 

- szalki Petriego (małe) 

- latarka z UV 

Przygotowanie roztworu fluoresceiny: 

1) Odmierz cylindrem miarowym 25 ml wody destylowanej. 
Przelej do kolby stożkowej.  

2) Rozpuść w wodzie 0,1 g fluoresceiny. 

3) Na szkiełku zegarowym, odważ 1 g wodorotlenku sodu. 
Dodaj go do kolby i wymieszaj. 

4) Następnie odważ 2 g proszku cynkowego (pyłu) – powstała mieszanina powinna przybrać 
barwę prawie czarną.  

5) Umieść kolbę na kuchence lub palniku i ogrzewaj (około 60˚C). Mieszaj do zmiany 
zabarwienia mieszaniny na żółtawy. Całość potrwa około 30 minut. 

6) Ostudź mieszaninę, a następnie ostrożnie przenieś mieszaninę z pyłem do butelki. Jeśli ciecz 
przechowywana jest w temperaturze pokojowej, można ją przechowywać nawet przez kilka 
miesięcy.  

Wykonanie: 

Spryskaj wybraną próbkę roztworem z fluoresceiną. Następnie należy dodać 3-4 krople 15% roztworu 

nadtlenku wodoru. Po chwili zbadaj próbkę naświetlając ja światłem UV. Jaskrawy, wyraźny kolor 

potwierdza obecność krwi. 

 

Obserwacje: Barwa patyczka w zależności od rodzaju próbki.  

 Próbka nr 1 Próbka nr 2 Próbka nr 3 Próbka nr 4 Próbka nr 5 

Barwa 

podczas 

naświetlania 

światłem UV 

     

 

 

 

 

- 25 ml wody destylowanej 

- 1 g wodorotlenku potasu 

- 0,1 g fluoresceiny 

- 2 g pyłu cynkowego 
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Uwagi i schemat:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wniosek: Próbki nr ………………………………………………………….. zawierają krew.   

Wniosek ogólny: 

Po ogrzaniu fluoresceiny, wodorotlenku sodu i pyłu cynkowego zmiana barwy była spowodowana 
redukcją fluoresceiny, w wyniku czego powstała leukofluoresceina. Leukofluoresceina, w 
przeciwieństwie do fluoresceiny, nie wykazuje fluorescencji pod wpływem światła ultrafioletowego. 
Leukofluoresceina może być jednak utleniona do fluoresceiny, przy udziale odpowiedniego 
utleniacza. Jego rolę pełni tutaj nadtlenek wodoru. Reakcja ta przebiega jednak stosunkowo wolno. 
Przyspiesza ją obecność hemu, barwnika krwi – hemoglobiny. 
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