Temat eksperymentu: Barwnikowa drabinka – jak rozdzielić barwniki fotosyntetyczne?
Cel główny:
Eksperyment ma na celu zwizualizować rozdział mieszaniny barwników fotosyntetycznych,
występujących w liściach roślin, metodą chromatografii bibułowej.
Cele operacyjne:
Uczeń powinien:
• znać pojęcia barwników fotosyntetycznych, fotosyntezy, chlorofilu
• znać pojęcie mieszaniny i roztworu
• znać lokalizację i rolę barwników fotosyntetycznych w komórce roślinnej
• umieć wyjaśnić zjawisko fotosyntezy
Metody:
• eksperyment
• ilustracyjna
Materiały i środki dydaktyczne:
• liście szpinaku (lub innego warzywa o intensywnie zielonej barwie; ok. 5-8 sztuk)
• aceton (zmywacz do paznokci)
• bibuła filtracyjna w arkuszach
• moździerz z tłuczkiem
• 2 zlewki 250 ml
• gęste sitko
• pipeta
• bagietka
• nożyczki
• ołówek
• zszywacz lub taśma klejąca
• karta obserwacji eksperymentu (wzór w załączniku 1)
Przebieg eksperymentu:
1. Kilka liści szpinaku pociąć na małe kawałki. Umieścić je w moździerzu i dodać ok. 10
ml acetonu. Całość mocno rozetrzeć 1. Uzyskany roztwór przecedzić przez gęste sitko
do zlewki.
2. Do drugiej zlewki nalać ok. 10 ml acetonu.
3. Pasek bibuły filtracyjnej dociąć w taki sposób, aby był ok. 5 cm dłuższy niż wysokość
zlewki. Górny koniec paska bibułowego zawinąć na bagietce i zabezpieczyć
zszywaczem lub taśmą klejącą. Nanieść przefiltrowany ekstrakt z liści pipetą na bibułę
ok. 1,5 ml od dołu paska. Dolny koniec paska umieścić w acetonie.
4. Obserwować proces rozdziału barwników. Pasek bibuły z rozdzielonymi barwnikami
po zakończonym eksperymencie 2 wyjąć ze zlewki, osuszyć. Zanotować obserwacje.

1

Efektywność ekstrakcji barwników fotosyntetycznych zależy m. in. of efektywności procesu rozcierania
materiału. Dodatkowo, taki ekstrakt można pozostawić na kilka dni w lodówce w celu zwiększenia efektywności
ekstrakcji i dopiero wtedy przystąpić do rozdziału barwników metodą chromatografii bibułowej.
2
Rozdział jest zakończony kiedy aceton dotrze do górnej części paska bibułowego, zaczepionej na bagietce.

Podsumowanie:
1. Rośliny zielone posiadają w swoich tkankach mieszaninę barwników
fotosyntetycznych.
2. Mieszaninę barwników można rozdzielić wykorzystując bibułę filtracyjną i aceton w
metodzie tzw. chromatografii bibułowej.
Zastanów się:
1. Jakie znasz inne prócz chlorofilu barwniki fotosyntetyczne?
2. Czy skład barwników fotosyntetycznych w zielonych letnich i kolorowych jesiennych
liściach u tej samej rośliny będzie się różnił? Jeśli tak, to dlaczego?

Załącznik 1. Karta obserwacji ucznia

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

