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Karta pracy do doświadczeń

UWAGA: Pola z poleceniami zapisanymi niebieską czcionką i ramkami z przerywaną linią –
wypełniają uczniowie uczestniczący w zajęciach.

A. Temat – w formie pytania badawczego lub problemowego, na które ma dać
odpowiedź doświadczenie

Czy znajdujący się w korzeniach marchwi beta-karoten chroni przed działaniem promieniowania
UV?

B. Podstawowe pojęcia

- karoteny,
- retinal,
- beta-karoten,
- promieniowanie UV,
- wzrok.

C. Hipoteza – Odpowiedź na pytanie badawcze

D. Opis doświadczenia

Celem doświadczenia jest sprawdzenie – zweryfikowanie poprawności twojej odpowiedzi na pytanie
badawcze lub problemowe.

D.1. Instrukcja do doświadczenia (podkreśl materiały i przyrządy, nie zapomnij
o BHP)

Instrukcja:
Potrzebne materiały, przyrządy:
- 200  ml  świeżego  soku  z  marchwi  (może  być kupny,  butelkowany  sok,  świeżo  wyciskany,  bez
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konserwantów),
- 200 ml spirytusu 90%,
- 200 ml benzyny,
- 3 blaszki aluminiowe (przybliżone wymiary: 4 cm2),
- lampa UV,
- 3 x termometr z czujnikiem (najlepiej na klips),
- klej z mąki,
- 3 x półlitrowy pojemnik,
- jednorazowy filtr do kawy,
- wyciąg w pracowni chemicznej.

Zadanie A:
1. Sok marchwiowy przelać do pojemnika, wymieszać dokładnie ze spirytusem.
2. Uzyskany roztwór przesączyć przez filtr do kawy.
3. Do filtratu dodać 200 ml benzyny.
4.  Dokładnie wytrząsać przez 4 minuty (roztwór rozdzieli  się na dwie fazy,  beta-karoten będzie
znajdował się we frakcji benzynowej).
5. Ostrożnie zlać frakcję benzynową do kolejnego pojemnika.
6. Pozostawić pod wyciągiem do odparowania.
7.  W  ciągu  następnej  doby  nauczyciel  kontroluje  doświadczenie  sprawdzając,  co  jakiś czas,  czy
benzyna już odparowała.
8. Kiedy roztwór osiągnie konsystencje gęstej papki zamyka szczelnie pojemnik.
9. Na następnej lekcji uczniowie pokrywają jedną z aluminiowych blaszek papką zawierającą beta-
karoten.
10. Drugą blaszkę pokrywają farbą plakatową.
11. Trzecią blaszkę pozostawiają czystą.
12. Do blaszek podłączają termometry-klipsy.
13. Blaszki układają pod włączoną lampą UV.
14. Co 10 minut sprawdzają i zapisują temperaturę blaszek.

BHP:
Praca z benzyną musi odbywać się pod włączonym wyciągiem. W czasie pracy z lampą UV uczniów
obowiązują okulary ochronne.

D.2. Zmienne występujące w doświadczeniu

1. Jaką zmienną/wielkość będziemy zmieniać? (zmienna niezależna)
- obecność lub brak beta-karotenu na powierzchni aluminiowej blaszki.
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2. Jaką zmienną/wielkość będziemy mierzyć - obserwować? (zmienna zależna)
- temperatura oświetlanej blaszki.

3. Czego w naszym eksperymencie nie będziemy zmieniać? (zmienne kontrolne)
- czas oświetlania, odległość blaszek od źródła światła.

Nie zawsze wypełniamy wszystkie trzy punkty; np. w niektórych obserwacjach punkt 1. może być
pominięty.

D.3. Odnośniki literaturowe

1. Beta carotene; http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/summary/summary.cgi?cid=5280489

2. Beta-carotene and human health: A review of current research;
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0271531797000110

http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/summary/summary.cgi?cid=5280489
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0271531797000110
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D.4. Uczniowska dokumentacja doświadczenia (wyniki pomiarów, tabelki,
rysunki, obliczenia)

E. Wnioski z doświadczenia
Czy wyniki doświadczenia są zgodne z hipotezą?           TAK o                 NIE o

Wypowiedź uzasadnij.
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F. Podsumowanie
Nauczyłam / Nauczyłem się, że:

Wybierz, co najmniej jedno ze zdań i dokończ je:

1. Zaciekawiło mnie

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Udało mi się

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Chciałabym/ Chciałbym wiedzieć więcej

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Zauważyłam/ Zauważyłem również

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

G. Praca domowa

Dodatkowe komentarze dla osób pragnących skorzystać z waszego pomysłu na doświadczenie.
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