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01. Objawy reakcji chemicznych. Procesy fizyczne i chemiczne. 

Dziś zaczynamy przygodę z chemią. Pierwsze zajęcia laboratoryjne poświęcimy 

odróżnianiu reakcji chemicznych od procesów fizycznych. Zobaczymy też, jakie mogą być 

objawy zachodzących reakcji chemicznych. Poniżej znajduje się propozycja kilkunastu 

doświadczeń, które obejrzysz głównie w formie pokazu. Zastanów się, czy obserwowane 

zjawiska są procesami fizycznymi, czy chemicznymi. Jakie obserwacje towarzyszą 

procesom chemicznym? 

1. Suchy lód to stały dwutlenek węgla. Zbadaj ostrożnie jak niska jest jego 

temperatura. Obserwuj położny na szalce kawałek suchego lodu, jakim procesom 

podlega? (Ogrzewaniu? Parowaniu? Sublimacji?) 

2. Kawałek suchego lodu umieść teraz w kolbie z ciepłą wodą. Jaki proces nastąpił i 

co świadczy o jego zachodzeniu? 

3. Na dni kolby okrągłodennej umieść kryształek jodu. Jaki jest stan skupienia jodu w 

warunkach panujących w laboratorium? Kolbę delikatnie ogrzej. Jaki proces 

obserwujemy? Jakie są jego objawy? 

4. Napełnij kolbę gazowym dwutlenkiem węgla a następnie wprowadź do kolby 

płonąca wstążkę magnezową. Czy w atmosferze dwutlenku węgla możliwy jest 

proces spalania? Może jest możliwe utlenianie? Jakie inne objawy towarzyszą temu 

procesowi? Czy jest to przemiana fizyczna, czy chemiczna? 

5. Wlej do probówki 2cm3 roztworu soli żelaza(II) a następnie dodaj do 2-3 krople 

roztworu wodorotlenku sodu. Co zaobserwowałeś? Jaka jest przyczyna tego 

zjawiska? Powtórz eksperyment w drugiej probówce – obie probówki wykorzystasz 

w kolejnym doświadczeniu. 

6. Przyjrzy się osadom powstałym w poprzednim doświadczeniu. Jedną probówkę z 

poprzedniego doświadczenia odstaw na bok, wrócimy do niej za 15 minut. Do 

drugiej - dodaj kilka kropli roztworu nadtlenku wodoru. Jakie obserwacje świadczą 

o zajściu procesu? Poszukaj podobieństw i różnic między obserwowanymi w tym 

punkcie procesami. 

7. Wlej do probówki 2cm3 roztworu soli żelaza(III) a następnie dodawaj tam kroplami 

roztwór tiocyjanianu (rodanku) potasu – KSCN. Co zaobserwowałeś? Jaka jest 

przyczyna tego zjawiska? 

8. Wlej do probówki 2cm3 roztworu soli miedzi(II) a następnie dodawaj tam kroplami 

roztwór amoniaku. Co zaobserwowałeś? Kolejnym etapem doświadczenia będzie 

dodawanie kroplami do probówki zawierającej jony Cu2+ i amoniak stężonego 

roztworu chlorowodoru. Co zaobserwowałeś? Jaka jest przyczyna tego zjawiska? 


