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ELEKTROLITY I NIEELKTROLITY 
 

Doświadczenie 1. (..../..... pkt) Badanie przewodnictwa elektrycznego roztworów 
Przygotuj sześć zlewek o takiej samej objętości. Zlewki napełnij do połowy: 1 -  wodą destylowaną, 2 - wodą 
kranową, 3 - roztworem kwasu chlorowodorowego (HCl), 4 - roztworem wodorotlenku sodu (NaOH), 5 - 
roztworem soli kuchennej (NaCl) i do 6 - roztworem cukru. Zbadaj przewodnictwo (opór) tych roztworów za 
pomocą miernika. W tym celu zanurz w roztworze elektrody grafitowe połączone przewodami z miernikiem. 
Obserwuj wskazania miernika. Wyciągnij wniosek, które z badanych roztworów są elektrolitami a które nie. 
 
Obserwacje: 

....................................................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................................................... 

Wniosek: 

....................................................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................................................... 

 
Doświadczenie 2. (..../..... pkt) Badanie odczynu roztworów wodnych za pomocą wskaźników 
a) fenoloftaleina  
Przygotuj sześć probówek, do których wprowadzisz po około 1cm3 roztworów następujących substancji: HCl, 

CH3COOH, NaOH, NH3·H2O, H2O, cukier. Do każdej probówki dodaj po jednej kropli fenoloftaleiny. Zanotuj 

barwę zawartości probówki (w wolnym miejscu pod każdą probówką). 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                         …………….     …………….     …………….     …………….     …………….     …………… 
 
Czy za pomocą fenoloftaleiny można odróżnić roztwór o odczynie zasadowym od roztworu  
o odczynie kwasowym? 
 
....................................................................................................................................................................................................................................... 

b) oranż metylowy  
Przygotuj sześć probówek, do których wprowadzisz po około 1cm3 roztworów następujących substancji: HCl, 

CH3COOH, NaOH, NH3·H2O, H2O, cukier. Do każdej probówki dodaj po jednej kropli oranżu metylowego. Zanotuj 

barwę zawartości probówki (w wolnym miejscu pod każdą probówką). 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                         …………….     …………….     …………….     …………….     …………….     …………… 

NaOH(aq) cukier (aq) NH3·H2O H2O cukier (aq) H2O HCl (aq) CH3 COOH(aq) NaOH(aq) NH3·H2O cukier (aq) H2O 

NaOH(aq) cukier (aq) NH3·H2O H2O cukier (aq) H2O HCl (aq) CH3 COOH(aq) NaOH(aq) NH3·H2O cukier (aq) H2O 



Czy za pomocą oranżu metylowego można odróżnić roztwór o odczynie obojętnym, od roztworu  
o odczynie kwasowym? 
 
....................................................................................................................................................................................................................................... 

c) papierek uniwersalny 
Przygotuj 6 niewielkich kawałków uniwersalnego papierka wskaźnikowego. Na każdy papierek nanieść po 

kropli poszczególnych roztworów. Zanotuj barwę papierka (w wolnym miejscu pod każdą probówką). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                         …………….     …………….     …………….     …………….     …………….     …………… 
 
Czy za pomocą papierka uniwersalnego można odróżnić roztwór o odczynie obojętnym  
od roztworu o odczynie zasadowym? 
 
…………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………... 
 
 
Który wskaźnik pozwala identyfikować dana grupę związków chemicznych? 
 
…………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………... 
 
Do domu: 
Doświadczenie 3. (..../..... pkt) Badanie odczynu roztworów wodnych za pomocą wywaru z czerwonej 
kapusty. 
Przygotuj wywar z czerwonej kapusty. W tym celu poszatkuj liść czerwonej kapusty a następnie gotuj go w 
wodzie przez ok. 10min. Odsącz wywar. 
Przygotuj w domu następujące roztwory: woda, ocet, roztwór białka jaja kurzego, roztwór sody oczyszczonej, 
roztwór soli kuchennej i roztwór cukru. Do każdego roztworu dodaj 2-3 krople wywaru z czerwonej kapusty. 
Zanotuj barwę papierka (w wolnym miejscu pod każdą probówką). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                         …………….     …………….     …………….     …………….     …………….     …………… 
 
Czy wywar z czerwonej kapusty może pełnić rolę wskaźnika odczynu roztworu wodnego? Jeżeli tak, to 
czy można ten wskaźnik uznać za wskaźnik uniwersalny?  
 
…………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………... 
 

NaOH(aq) cukier (aq) NH3·H2O H2O cukier (aq) H2O HCl (aq) CH3 COOH(aq) NaOH(aq) NH3·H2O cukier (aq) H2O 

ocet 
r-r białka jaja 
kurzego r-r cukru  H2O 

r-r sody 
oczyszczonej 

r-r soli  
kuchennej 


