Temat eksperymentu: Jodynowe czary – mary.
Cel główny:
Eksperyment ma na celu zaprezentować dwie sprzężone ze sobą reakcje chemiczne, różniące
się szybkością. Jedna z reakcji jest powolna, a druga szybka.
Cele operacyjne:
Uczeń powinien:
• znać pojęcia reakcji chemicznej i przemiany fizycznej
• znać pojęcie witaminy
• umieć wyjaśnić zjawisko próby jodowej
• umieć wyjaśnić rolę witamin w organizmie człowieka
Metody:
• eksperyment
• ilustracyjna
Materiały i środki dydaktyczne:
• skrobia ziemniaczana
• jodyna
• woda utleniona 2%
• witamina C
• 3 zlewki 250 ml
• ciepła i zimna woda
• bagietka
• łyżeczka
• cylinder miarowy
• karta obserwacji eksperymentu (wzór w załączniku 1)
Przebieg eksperymentu:
1. Do zlewki nalać 100 ml zimnej wody, dodać jodyny w taki sposób, aby uzyskać kolor
rdzawoczerwony.
2. W drugiej zlewce w ok. 100 ml wody rozpuścić rozgniecioną tabletkę witaminy C.
3. W trzeciej zlewce przygotować zawiesinę 1 łyżeczki skrobi ziemniaczanej w ok. 100
ml ciepłej wody.
4. Do zlewki z roztworem jodyny dodawać małymi porcjami roztwór witaminy C i
mieszać aż do zaniknięcia barwy 1.
5. Do tej samej zlewki dodać następnie zawiesiny skrobi (ok. 50 ml) i 2 łyżeczki wody
utlenionej. Całość zamieszać. Obserwować i zanotować zmiany 2.
Podsumowanie:
1. Eksperyment opiera się o 2 sprzężone ze sobą reakcje.
1
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W tym eksperymencie ważna jest kolejność dodawania składników.
Ciemnogranatowa barwa roztworu pojawi się po kilku minutach.

2. Reakcja jodyny z witaminą C jest reakcją, w której roztwór jodyny odbarwia się. Reakcja
z roztworem skrobi jest reakcja zachodzącą natychmiast po wyczerpaniu się witaminy C w
roztworze, powstaje w niej ciemnogranatowe zabarwienie (próba jodowa).
Zastanów się:
1. Dlaczego roztwór w końcowej części eksperymentu przyjmuje barwę ciemnogranatową?
2. Jaką rolę w organizmie człowieka pełni witamina C? Jakie są skutki jej niedoboru i
nadmiaru? Do jakiej grupy witamin się ją zalicza?
3. Do czego w życiu codziennym służy jodyna i woda utleniona?

Załącznik 1. Karta obserwacji ucznia

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

