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Przykłady „magicznych”, szkolnych do�wiadcze� z wyra�nym 

wskazaniem na zasady bezpiecze�stwa 
 

 Wulkany 

U  
*

��

�

��

 

Gim  45 min 

Strumienie lawy 

 

2 warianty: szybki (45 min) i trwały (1 dzie�) 

Wyposa�enie  

Potrzebny sprz�t:  

Mała puszka metalowa lub 

erlenmayerka, du�y talerz lub 

taca, ły�ka, szufelka lub 

szczypce. 
 

Odczynniki:  

Sok z cytryny,  

ocet winny lub kwas octowy,  

proszek do pieczenia,  

czerwony barwnik 

spo�ywczy (substancja 

barwi�ca), wilgotny piasek 

lub ziemia, gips. 

 

Szybki wulkan:  

Zbudowa� wulkan z wilgotnego piasku lub ziemi. Zrobi� wgł�bienie do którego 

wło�y� erlenmayerk� lub metalow� puszk�. Przykry� piaskiem zostawiaj�c u 

góry otwór. 

Napełni� erlenmayerk� 5 ły�kami proszku do pieczenia zabarwionego kilkoma 

kroplami czerwonego atramentu lub barwnika spo�ywczego. Nast�pnie doda� 

20cm3 soku z cytryny lub octu winnego. Wydzielaj�cy si� ditlenek w�gla 

spowoduje powstanie kolorowej piany, która wydobywaj�c si�, b�dzie 

przypominała wypływaj�c� law�. 

�rodki bezpiecze�stwa 

  

 Xi 

Trwały wulkan  

Zbuduj gipsowy model wulkanu podobnego do np. Wezuwiusza. Przygotuj 

wewn�trz wgł�bienie na naczynie i zostaw u góry otwór. Po wyschni�ciu 

pomaluj cało��, aby przypominała wulkan. 

Rozpoczynaj�c „Wybuch”, post�puj jak wy�ej.  

 

Do�wiadczenia zwi�zane z programem: Gim -  Gimnazium; U- wykonuj� sami uczniowie. 
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 �wiece  

U Na 

zewn�trz 

budynku 

*

��

�

��

 

�r trudne 45 min 

 

Niegasn�ce �wiece  

Wyposa�enie  

Potrzebny sprz�t:  

probówki, stare zlewki lub 

szklane pojemniki, papier, 

ła�nia wodna,  

knoty. 

Przygotowanie: 

Przygotuj st��ony wodny roztwór KNO3. Knoty zanurz w roztworze KNO3 

i zostaw na 8 godz., a nast�pnie wyjmij i starannie wysusz. Umie�� zlewk� 

w ła�ni wodnej. Roztop wosk w probówce zanurzonej w ła�ni wodnej. Zanurz 

kilkakrotnie knot w roztopionym wosku. Wsyp na kartk� papieru pył magnezowy 

i połó� na nie ciepłe knoty, doci�nij, aby pył dokładnie przylegał do powierzchni 

knota (Uwaga! Stary pył magnezowy ma kolor szary, �wie�y ma kolor 

srebrzysto-biały i lepiej działa). Nast�pne �wiece przygotuj według powy�szego 

przepisu. 

Odczynniki: 

Kilka starych �wiec 

(z grubymi knotami) lub 

granulki wosku, 

zapalniczka, KNO3, pył 

magnezowy. 

Zostaw �wiece na kilka dni, aby przeschły. �wieca nie powinna gasn��, gdy 

zdmuchniemy płomie�. 

� temperatura pal�cego si� pyłu magnezowego jest tak wysoka, �e po zgaszeniu 

�wiecy, nast�puje samozapłon wosku.  

�rodki bezpiecze�stwa 

KNO3- jest czynnikiem 

utleniaj�cym 

Okulary ochronne, fartuch 

laboratoryjny, wyci�g. 

 O 

 

UWAGA: �wiece mog� by� zapalane tylko w obecno�ci nauczyciela. Uczniowie 

nie mog� zabiera� �wiec do domu. Nie gasi� pal�cego si� wosku wod�, u�yj do 

tego celu piasku lub pozwól mu si� wypali�. 

Rada dla nauczyciela: zapalniczk� lub zapałki trzymaj przy sobie. 

 

Odpady  

Odpady zbieraj do 

pojemnika  

 

Uwaga! Uczniowie nie mog� wynosi� �wiec poza laboratorium. Uwaga na wiatr. 

Do�wiadczenia zwi�zane z programem �r - szkoły �redniej (liceum, technikum); U- wykonuj� sami uczniowie, 
na zewn�trz - zapalanie �wiec powinno odbywa� si� na zewn�trz budynku. 
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 Srebrne lustro 

U 
*

��

�

��

 

Gim/�r 45 min 

 

Bombki na choink�  

Wyposa�enie  

Potrzebny sprz�t:  

Ła�nia wodna, drewniane 

szczypce, no�yczki, 

bagietki, pipety (5, 10, 25 

cm3), ta�ma, miska 

szklana, 2 zlewki (50, 250 

cm3),  

Strzykawka (20 lub 25 

cm3), 

zapałki, igły i nici, 

ba�ki szklane.  

Wł�cz ła�ni� wodn� i podgrzej wod� do temp. 70 oC (sprawd� temperatur�!). 

Owi� szyjki naczy� szklanych ta�m�, aby mo�na je było bezpiecznie uchwyci� i 

przenosi�. 

Wlej około 150 cm3 roztworu AgNO3 do zlewki, dodaj 5 cm3 roztworu amoniaku 

i dobrze wymieszaj. Utworzy si� biały koloid . Dodaj nast�pnie        5 cm3 

roztworu amoniaku, koloidalny osad rozpu�ci si� i roztwór b�dzie klarowny. 

Odczynniki: 

glukoza (4g w 10 cm3 

wody), wodny roztwór 

amoniaku (25%), AgNO3-

roztwór wodny [0,1 M � 

17 g/l]. 

Dodaj około 10 cm3 roztworu glukozy (4g w 10 cm3 wody ) do roztworu soli 

kompleksowej srebra. Napełnij ba�k� szklan� przygotowan� mieszanin�, za 

pomoc� strzykawki  i umie�� w gor�cej ła�ni wodnej. Ba�ki umocuj, przytrzymuj�c 

je drewnianymi szczypcami.  

�rodki bezpiecze�stwa 

sprawny wyci�g 

 F   T 

 Xi  C 

okulary ochronne, 

r�kawice ochronne 

 

Po 5 minutach klarowny roztwór zabarwi si� na kolor br�zowy, a na wewn�trznej 

powierzchni ba�ki szklanej zacznie osadza� si� srebro. Warunkiem tworzenia si� 

zarodków kryształów, które utworz� srebrne lustro, jest nierówna, pozbawiona 

tłuszczu powierzchnia.  

Odpady  Pozostało�ci zebra� do pojemnika z odpadami zawieraj�cymi srebro. Sprawdzi� 

pH roztworu. 

 

     Do�wiadczenia zwi�zane z programem: Gim - gimnazjum, �r - szkoły �redniej (liceum, technikum);  U- 
wykonuj� sami uczniowie. 
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 Metalowe drzewa 

 

U/N 
*

��

�

��

 

Gim/�r 15 min 

 

Reakcje redox i reakcje elektrochemiczne 

1. Drzewa ze srebra pod mikroskopem 
Wyposa�enie  
Potrzebny sprz�t do 1-3:  
Małe szczypce, pinceta, 
pipety, szkiełka 
mikroskopowe, mikroskop 
lub szkło powi�kszaj�ce, 
latarka kieszonkowa, zlewki, 
rzutnik pisma, amperomierz, 
�ródło pr�du, przewody. 

Połó� bardzo mały kawałek blaszki miedzianej na szkiełku mikroskopowym. 
Dodaj kilka kropel wodnego roztworu AgNO3 (10-20%). Po kilku minutach na 
brzegach blaszki miedzianej mo�na obserwowa� tworzenie si� małych „drzew” z 
wydzielaj�cego si� srebra. 

Obserwuj, zakładaj�c ró�ne soczewki do mikroskopu (powi�kszaj�ce 50x 
i 100x). Gdy nie ma mikroskopu u�yj szkła powi�kszaj�cego. 

Odczynniki: 
1.): blaszka miedziana,  
AgNO3 - (10-20%) wodny 
roztwór, 
2.): wata stalowa (o cienkich 
włóknach), spirytus etylowy, 
CuSO4- (10-20%) wodny 
roztwór.  
3.): CuSO4- (10-20%) 
wodny roztwór,  
AgNO3- (10-20%) wodny 
roztwór. 
 

 
 
2. Miedziany drut kolczasty 
Połó� bardzo mały kawałek waty stalowej (umytej w spirytusie i dobrze 
wysuszonej) na szkiełku mikroskopowym. Dodaj kilka kropel wodnego 
roztworu CuSO4 (10-20%). Po kilku minutach, na brzegach włókien waty 
stalowej, mo�na obserwowa� tworzenie si� małych igieł z wydzielaj�cej si� 
miedzi. 
Obserwuj, zakładaj�c ró�ne soczewki do mikroskopu (powi�kszaj�ce 50x 
i 100x). Gdy nie ma mikroskopu u�yj szkła powi�kszaj�cego. 

 
�rodki bezpiecze�stwa 

Poniewa� st��enia 
roztworów metali ci��kich 
s� małe, nie stanowi� 
zagro�enia dla uczniów. 
Podczas eksperymentu 
u�ywaj r�kawic i okularów 
ochronnych!  

  N     
Xi 
 

 
3. Płaskie metalowe drzewa na szalce Petriego – versja DEMO 
 
Umie�� szalk� Petriego na projektorze. Umie�� 2 stalowe elektrody wysokiej 
jako�ci w roztworze soli metalu ci��kiego np.: Zn, Cu, Ag i podł�czy� do �ródła 
pr�du stałego (baterii). Zachodz�ca elektroliza spowoduje powstawanie pi�knych 
kryształów na katodzie. 
Im nat��enie przepływaj�cego pr�du b�dzie ni�sze, tym kryształy b�d� 
ładniejsze! 

 
Odpady 
Pojemnik na odpady 
zawieraj�ce metale ci��kie 

 

 

Do�wiadczenia zwi�zane z programem: Gim - gimnazjum, �r - szkoły �redniej (liceum, technikum); 
U- wykonuj� sami uczniowie, N – wykonuje nauczyciel. 
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Podwodny ogród chemiczny 

U 
*

��

�

��

 

Gim 30 min 

Wyposa�enie  
 
Potrzebny sprz�t: 
Czysty słoik po d�emie z 
nakr�tk�,  
statyw z probówkami,  
szkło powi�kszaj�ce,  
ły�eczki, 
łopatki laboratoryjne, 
pałeczki drewniane,  
4 cylindry miarowe  100cm3. 
 
Odczynniki:  
Piasek morski,  
muszle,  
małe kamyki, 
sodowe szkło wodne,  
kilka soli (patrz tabela).  
�

Wprowadzenie  
Roztwory soli metali ze szkłem wodnym daj� odpowiednie krzemiany, które 
tworz� półprzepuszczalne membrany. Wewn�trz membran ci�nienie 
osmotyczne jest wysokie. St��enie roztworu soli jest niskie w najwy�szym 
punkcie membrany. To powoduje, ze woda mo�e dyfundowa� pomi�dzy 
cz�steczkami krzemianów i niszczy� ich struktur�. Na tej ”nowej” 
powierzchni membran kationy metali ponownie wi��� si� z krzemianami. 
Proces ten post�puje dalej i dalej... 
To powoduje, �e “ro�liny” rosn� coraz wy�sze - zupełnie jak prawdziwe. 
Powstaje pi�kny chemiczny ogród. Chemiczny ogród jest bardzo niestabilny i 
wra�liwy na drgania, dlatego mo�na pozwoli� uczniom zabra� do domu 
roztwór szkła wodnego (1:2) i niektóre roztwory soli, aby mogli 
przeprowadzi� eksperyment w domu. 
 
Wykonanie  
Nasyp na dno czystego słoika po d�emie warstw� piasku morskiego (ok. 
1 cm). Umieszczenie dodatkowo kilku muszelek i kamieni stworzy złudzenie 
prawdziwego dna morskiego. Rozcie�cz szkło wodne wod� w stosunku 1:2 
lub 1:3. Ostro�nie wlewaj przygotowany roztwór po �ciance, a� do brzegu 
słoja.  

Umie�� kryształy soli na powierzchni roztworu za pomoc� szpatułki. 
Wi�kszo�� kryształów natychmiast opadnie na dno i po kilku minutach 
rozpocznie si� tworzenie stalagmitów. Wa�ne jest, aby cierpliwie czeka� na 
wzrost kryształów.  

 
�rodki bezpiecze�stwa 
Plam po szkle wodnym, gdy 
wyschn�, nie mo�na usun�� z 
odzie�y! 
Niektóre z soli s� toksyczne 
(co nale�y sprawdzi� w 
kartach charakterystyki). 

 N  Xi lub 
Xn 
Odpady  
Ods�cz osad piasku wraz 
z metalami ci��kimi i razem 
z s�czkiem przenie� do 
pojemnika na odpady 
zawieraj�ce metale ci��kie. 
Przes�cz, po sprawdzeniu pH 
wlej do zlewu. 

Je�li na dnie jest wolne miejsce to mo�na doda� kolejne kryształki soli. 
Ukształtowany w ten sposób ogród powinien znajdowa� si� w otwartym 
naczyniu przez 4-5 dni, aby ustabilizowała si� jego powierzchnia, nast�pnie 
mo�na go zamkn�� nakr�tk�. 

  

sól Forma/kształt Czas w 
minutach 

CuSO4 Zielone pałeczki 5 

FeCl3 
Pomara�czowo- czerwone 

pałeczki od razu 

NiSO4 blado-zielone,  jak powłoka 1 

CoCl2 
Ró�owo zielone, kształt krzy�a 

lub balonu od razu 

FeCl2 �ółte, kształt balonu 2 

Do�wiadczenia zwi�zane z programem: Gim - gimnazjum; U- wykonuj� sami uczniowie.  
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 Wybuchowe słodycze i… 

U  
*

��

�

��

 

Gim  1,5 h  
 

 
„Pianka do ssania“ i  „Słodka pianka“ 

Wyposa�enie  
Potrzebny sprz�t:  
Maszynka elektryczna lub 
palnik Bunsena,  
trójnóg z siatk�,  
szczypce,  
folia aluminiowa,  
no�yczki i no�e,  
talerze,  
papierki do zawijania 
cukierków, 
 ły�ki i ły�eczki, łopatka 
laboratoryjna,  
2 zlewki 100 i 200 cm3. 

“Wybuchowe” cukierki 
Doskonały eksperyment dla pocz�tkuj�cych. Łatwy do wykonania przez 
młodszych uczniów! W trakcie wykonywania do�wiadczenia zachowa� 
ostro�no��, gdy� cukier jest bardzo gor�cy, a czas chłodzenia długi - około 
1 godziny!!!  
 
U�yj maszynki elektrycznej lub palnika Bunsena. Potnij foli� aluminiow� na 
kawałki (wielko�ci kartki pocztowej) i z 3 zło�onych razem wykonaj mał� 
foremk�.  
W małej zlewce przygotuj mieszanin� składaj�c� si� z 3 ły�ek cukru, 2 ły�ek 
kwasu askorbinowego i 1 ły�ki proszku do pieczenia. We� 1 ły�k� mieszaniny, 
nasyp na przygotowan� foremk� i mieszaj�c, ostro�nie podgrzewaj. Je�eli 
temperatura b�dzie zbyt wysoka, proszek do pieczenia ulegnie rozkładowi. Gdy 
kolor cukru zmieni si� na bladobursztynowy, przy pomocy szczypiec zdejmij 
foremk� z palnika i zostaw do całkowitego schłodzenia.  
Cukierki b�d� „wybuchały”, gdy zetkn� si� ze �lin� w ustach. Powodem takiego 
zachowania si� b�dzie reakcja kwasu askorbinowego z proszkiem do pieczenia 
i wytworzeniem gazowego ditlenku w�gla (CO2).  

Odczynniki:  
cukier,  
kwas askorbinowy,  
proszek do pieczenia, 
barwnik czerwony lub 
niebieski, 
cukier waniliowy, 
białko jaja kurzego. 
 

„Pianka do ssania“ 
Przygotuj karmel, jak w �wiczeniu wy�ej. 
W małej zlewce przygotuj mieszanin� składaj�c� si� z 1 ły�ki kwasu 
askorbinowego i 1 ły�ki proszku do pieczenia. Dodaj kilka kropel czerwonego lub 
niebieskiego barwnika do musuj�cej mieszaniny i dobrze wymieszaj. 
 Gdy kolor cukru zmieni si� na bladobursztynowy, przy pomocy szczypiec zdejmij 
foremk� z palnika i dodaj zawarto�� 1 łopatki laboratoryjnej mieszaniny 
musuj�cej. Wymieszaj energicznie. Mieszanina zacznie si� pieni�, tworz�c 
br�zow� (lub kolorow�, zale�nie od dodanego barwnika) pian�. Po ochłodzeniu 
piank� mo�na je��. Uwaga! Na skutek wysokiej temperatury proszek do pieczenia 
ulega rozkładowi, wydzielaj�c ditlenek w�gla (CO2). 

�rodki bezpiecze�stwa 
 
U�ywaj okularów 
ochronnych. 
Uwa�aj na z�by! 

 „Słodka pianka“ 
Przygotuj w zlewce 250 cm3 mieszaniny składaj�cej si� z 3 ły�ek cukru, 1kurzego 
białka, 1 ły�ki proszku do pieczenia i, je�eli masz ochot�, 1 opakowania cukru 
waniliowego. Podgrzewaj, ostro�nie mieszaj�c. Wydzielaj�cy si� CO2 spowoduje 
wzrost obj�to�ci mieszaniny na skutek tworzenia si� białej piany. Piana jest 
jadalna.  
 
  

Do�wiadczenia zwi�zane z programem: Gim - gimnazjum, U- wykonuj� sami uczniowie. 
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 Lód  

U  
*

��

�

��

 

Gim  30 min 
 

 
Wszystko o kostce lodu  

Wyposa�enie  

Potrzebny sprz�t do �w. 

1: 

Zamra�arka,  

balony napełnione 

powietrzem,  

butla plastikowa z w�sk� 

szyjk�,  

woda. 

1. Lód jako materiał wybuchowy 

 

a.) Napełnij plastikow� butl� o w�skiej szyjce wod� z kranu. Niezamkni�t� butelk� 

włó� do zamra�arki na kilka godzin. Co si� stanie? 

b) Napełnij wod� z kranu małe baloniki i zawi�� je. Umie�� je w zamra�arce 

w odst�pach 1 h. Po 6-8 h wyci�gnij je wszystkie. B�dziesz mógł obserwowa� 

kolejne fazy zamra�ania! Woda zamarza od zewn�trz do �rodka balonu. �Jest to 

bardzo wa�ne ze wzgl�du na wytrzymało�� i bezpiecze�stwo lodowiska! 

Potrzebny sprz�t do �w. 

2: 

Z 

 

amra�arka,  

butla plastikowa o w�skiej 

szyjce i zamykana 

gwintowanym korkiem, 

plastikowa siatka,  

woda. 

 

2. Samorzutne tworzenie si� lodu 

 

Ustaw temperatur� zamra�arki na -70 C. Napełnij czyst�  butl� szklan� wod� 

z kranu i zamknij j�. Ze wzgl�dów bezpiecze�stwa wstaw butl� do plastikowej 

siatki i wstaw do zamra�arki. Wyjmij butl� po kilku godzinach. Woda nie 

zamarzła! To zjawisko nazywamy przechłodzeniem cieczy! Po otwarciu butelki, 

woda zacznie zamarza� samorzutnie, od góry do dna butli, w ci�gu kilku sekund.  

 

Je�li ciecze zostaj� schładzane w warunkach pozbawionych wstrz�sów, wówczas 

mo�na je przechłodzi� o kilka stopni, poni�ej temperatury krzepni�cia. Wstrz�sy i 

obni�one ci�nienie powoduje aktywacj� ukrytych zarodków krystalicznych. 

 

 

�rodki bezpiecze�stwa    
Odpady   

 

 

Do�wiadczenia zwi�zane z programem: Gim. - gimnazjum; U- wykonuj� sami uczniowie. 
 
 
 
 
 
 
 
 


