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CHEMIA  

klasa VII 

 

Zadanie Nr 1 

 

Temat: Rozdzielanie mieszanin 

 

Zadanie: Chromatografia bibułowa barwników zawartych w tuszu pisaka. 

Środki dydaktyczne i sprzęt: szklanka/słoik, mały talerzyk/spodek szklany jako przykrywka, paski 

bibuły filtracyjnej (zamiast bibuły może być biały papier do drukarki lub kartka z bloku rysunkowego 

zwykłego lub technicznego), rozpuszczalnik, np.: ocet, alkohol, spirytus salicylowy, zmywacz do 

paznokci, rozpuszczalnik do farb, mazaki w 5 różnych kolorach (najlepiej czarny, brązowy i inne wg 

uznania), koszulka foliowa. 

 

Wykonanie: 

1. wytnij z papieru 5 pasków o szerokości 2,5cm i długości ok. 1,5 razy większej od wysokości 

naczynia (szklanki, słoika), 

2. do naczynia wlej rozpuszczalnik na wysokość ok.1cm, przykryj naczynie i odczekaj 5 min., aż 

wypełni się parami rozpuszczalnika, 

3. w tym czasie zajmij się paskami papieru: na wysokości 1 – 2 cm od dolnej krawędzi paska papieru 

narysuj flamastrem wyraźną kreskę. 

Na każdym pasku papieru powinien być inny kolor kreski (użyj innego mazaka), 

4. teraz delikatnie wstaw paski papieru do naczynia - zaginasz pasek na takiej wysokości, aby jeden 

koniec zamoczony był w rozpuszczalniku na głębokości 0,5cm, ale kolorowa kreska nie dotyka 

poziomu cieczy, natomiast drugi koniec paska powinien znajdować się na zewnątrz naczynia. Przykryj 

naczynie i czekaj ok.30min. lub dłużej - obserwuj wędrującą kolorową smugę, czyli rozwijanie się 

tzw. chromatogramu, 

5. po upływie wskazanego czasu, wyjmij chromatogramy - paski papieru i wysusz, 

6. przystąp do sprawozdania z wykonanego doświadczenia  

7. sprawozdanie należy napisać komputerowo (wskazane) lub czytelni odręcznie na papierze formatu 

A4, 

8. każda kartka zapisywana jest jednostronnie i powinna być włożona do koszulki foliowej, 

a wszystkie kartki wpięte do plastikowego skoroszytu, którego przednia okładka jest przezroczysta, 

a tylna kolorowa. Na białym pasku do opisu zapisz Twoje imię i nazwisko, klasę oraz rok szkolny, 

9. na pierwszej stronie sprawozdania (może być na kolorowej kartce papieru) napisz, w lewym 

górnym rogu Twoje dane – imię i nazwisko, klasa.; na środku strony: tytuł doświadczenia,  

10. na drugiej kartce napisz wstęp teoretyczny dotyczący chromatografii, w tym chromatografii 

bibułowej. Tu również powinna znaleźć się informacja o praktycznym zastosowaniu chromatografii, 

11. na kolejnych kartkach (to, co się działo z każdym paskiem – opisz na oddzielnej kartce - w sumie 

5 kartek), umieść opis doświadczenia zawierający: 

a. wklejone (lub umocowane taśmą bezbarwną) paski papieru z wynikami doświadczenia (pod 

każdym paskiem należy zaznaczyć, jaki kolor tuszu był użyty i w jakim rozpuszczalniku był 

zanurzony pasek, jeśli zastosowano w eksperymencie różne rozpuszczalniki), 

b. treść obserwacji (w tym podanie czasu trwania ćwiczenia), 

12. wnioski z przeprowadzonego doświadczenia  

 



Kryteria oceny: 

3 pkt. za wstęp teoretyczny dotyczący chromatografii, chromatografii bibułowej oraz za informacje 

o praktycznym zastosowaniu chromatografii, 

5 pkt. za każdy pasek (5 różnych kolorów) 

1 pkt. za obserwację 

1 pkt za wniosek 

 

 

10 pkt –celujący 

9-8 pkt –bardzo dobry 

7-6 pkt – dobry 

 

Termin wykonania zadania upływa 02.11.2020r. 

 

Powodzenia 

Zyta Sendecka 


