Temat eksperymentu: Czy każdy organizm ma DNA?
Cel główny:
Eksperyment ma na celu izolację kwasu deoksyrybonukleinowego - DNA z materiału
roślinnego. Doświadczenie pokazuje, że materiał biologiczny pochodzący z
organizmu niesie w swoich komórkach materiał genetyczny, niezbędny do jego
funkcjonowania.
Cele operacyjne:
Uczeń powinien:
 znać pojęcie kwasu deoksyrybonukleinowego
 znać pojęcie informacji genetycznej
 umieć wyjaśnić dlaczego każda żywa komórka musi nieść w sobie DNA
Metody:
 eksperyment
 ilustracyjna
Materiały i środki dydaktyczne:
 miękki owoc – banan, truskawka, kiwi
 woreczek foliowy
 sitko do herbaty
 sól kuchenna
 płyn do mycia naczyń
 alkohol etylowy 95% (spirytus rektyfikowany; bardzo mocno schłodzony)
 woda
 zlewka 50 ml
 2 zlewki 250 ml
 łyżeczka
 karta obserwacji eksperymentu (wzór w załączniku 1)
Przebieg eksperymentu:
1. Pół obranego banana (można użyć innego miękkiego owocu - 2-3 truskawek
lub kiwi) umieścić w woreczku foliowym, dolać ok. 50 ml wody. Woreczek
zawiązać. Materiał rozcierać, aż do uzyskania jednolitej masy.
2. W zlewce 250 ml przygotować roztwór z ok. 100 ml wody, 2 łyżeczek soli i 2
łyżeczek płynu do naczyń; roztwór mieszać ostrożnie, aby go nie spienić.
3. Umieścić roztarty owoc w roztworze soli i płynu do naczyń, całość dokładnie
wymieszać, nie spieniając zawiesiny.
4. Zawiesinę przesączyć przez sitko (nie przecierać masy owocowej) do drugiej
zlewki 250 ml.
5. Przesącz w objętości ok. 20 ml przelać do zlewki 50 ml.
6. Do zlewki 50 ml, zawierającej przesącz owocowy, po ściance naczynia
wlewać bardzo zimny alkohol etylowy (ok. 20 ml), utworzą się dwie warstwy:
1

alkohol na górze, przesącz owocowy na dole.
7. Obserwować wtrącające się nitki DNA na granicy warstw płynów. Zanotować
obserwacje.
Podsumowanie:
1. DNA rozpuszcza się w wodzie, a nie rozpuszcza w alkoholu, dzięki czemu
można je wytrącić z roztworu.
2. Rozcieranie i dodawanie detergentu pozwala usunąć osłony komórkowe i
wyizolować materiał genetyczny znajdujący się w komórce owocu.
Zastanów się:
1. Dlaczego każdy organizm ma DNA?
2. Dlaczego płyn do naczyń jest używany w procedurze izolacji DNA z komórki?
3. Dlaczego DNA wytrąca się po dodaniu do zawiesiny owocu alkoholu
etylowego?
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Załącznik 1. Karta obserwacji ucznia
Kod ucznia………………………………………
Temat eksperymentu……………………………..
Cel eksperymentu………………………………...
Wyniki i obserwacje:
1.
………………….
2.
………………….
3.
………………….
Wnioski:
1…………………....
2……………………
3……………………
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