Temat eksperymentu: Czy kasztanowiec świeci w ciemności?
Cel główny:
Eksperyment ma na celu wykazać, że kora kasztanowca zawiera substancje fluorescencyjne,
świecące pod wpływem działania na nie światłem UV 1.
Cele operacyjne:
Uczeń powinien:
• znać pojęcia fluorescencji
• znać pojęcie pH roztworu
• znać pojęcie części morfologicznych roślin: liścia, gałęzi, korzenia, owocu i nasiona
• znać pojęcie tkanki
• umieć wskazać lokalizację tkanki okrywającej roślin (kory)
Metody:
• eksperyment
• ilustracyjna
Materiały i środki dydaktyczne:
• kora kasztanowca 2
• woda
• ocet (lub roztwór innego kwasu do zmiany pH roztworu)
• wodorotlenek sodu (lub roztwór innej zasady do zmiany pH roztworu)
• 3 zlewki 250 ml
• lampka UV
• nożyczki
• łyżeczka
• karta obserwacji eksperymentu (wzór w załączniku 1)
Przebieg eksperymentu:
1. Do 3 zlewek dodać po ok. 50-100 ml wody. Do jednej z probówek dodać kilka kropel
kwasu, do drugiej zasady, w celu zmiany pH roztworu odpowiednio na kwaśny i
zasadowy. Trzecia zlewka zawiera czystą wodę.
2. Zlewki umieścić na stabilnym podłożu w zaciemnionym pomieszczeniu i oświetlić je
światłem z lampki UV.
3. Do każdej ze zlewek dodać łyżeczkę pociętej drobno kory kasztanowca. Obserwować
roztwory. Obserwacje zanotować.
Podsumowanie:
1. Kora kasztanowca zawiera substancję - eskulinę, która ma zdolność fluorescencji w
świetle ultrafioletowym.
2. Intensywność świecenia eskuliny zależy od pH roztworu.
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Obserwację w tym eksperymencie należy wykonywać w zaciemnionym pomieszczeniu.
Najlepszy efekt w eksperymencie daje użycie świeżej kory kasztanowca.

Zastanów się:
1. Jakie znasz inne substancje z najbliższego otoczenia, które mogą fluoryzować?
2. Czy kasztanowiec zwyczajny jest rośliną chronioną w Polsce? Czy obserwując drzewa
kasztanowca w swojej okolicy widzisz jakieś niepokojące zmiany w liściach lub korze tych
drzew? Czym mogą być spowodowane?

Załącznik 1. Karta obserwacji ucznia

Kod ucznia………………………….....................
Temat eksperymentu……………………………..
Cel eksperymentu………………………………...
Wyniki i obserwacje:
1.
………………….
2.
………………….
3.
………………….
Wnioski:
1…………………....
2……………………
3……………………

