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CHEMIA  

klasa VII 

 

Zadanie Nr 4 

 

Temat: Co to jest krystalizacja? 

 

Zadanie: Przeprowadzenie krystalizacji soli kuchennej. 

Środki dydaktyczne i sprzęt: 2 szklanki (lub 2 słoiki), 2 łyżeczki, 2 patyczki, 2 kawałki bawełnianego 

sznurka, woda, sól kuchenna, rozpuszczony barwnik do jajek (kolor dowolny), spinacz (opcjonalnie). 

 

Wykonanie: 

1. Wlej do szklanki (słoika) bardzo ciepłą wodę, tak do ponad połowy (około 2/3 objętości słoika). 

2. Wsyp kilka łyżek soli kuchennej i mieszaj, tak długo, aż sól rozpuści się w wodzie. 

3. Dodaj ponownie sól i mieszaj tak długo, aż sól się rozpuści. Jeśli pomimo mieszania sól nie będzie 

się już rozpuszczać, tylko opadnie na dno, wtedy przestań ją dodawać – jest to już roztwór 

nasycony (solanka). 

4. Dodaj kilka kropli barwnika i zamieszaj. 

5. Na środku patyczka przywiąż bawełniany sznurek. 

6. Połóż patyczek na krawędziach słoika, tak aby sznurek był zanurzony w wodzie. Jeśli sznurek nie 

będzie chciał opaść na dno możesz przywiązać do jego końca spinacz, który go obciąży i 

zatrzyma w wodzie. 

7. Odstaw solankę w bezpieczne, suche miejsce, np. na parapet.  

8. W drugiej szklance (słoiku) powtórz czynności od 1-7. 

9. Codziennie (również w dniu założenia krystalizacji), przez 2 tygodnie prowadź obserwacje, robiąc 

wyraźne zdjęcia z datą. Z wykonanych zdjęć przygotuj dokumentację w dowolnej formie 

(najlepiej w Power Point), jednak ostatnie zdjęcie/zdjęcia musi pokazywać twoją osobę z 

otrzymanymi kryształami. Dokumentacja musi również zawierać podsumowanie, czyli 

porównanie kryształów.  

10. Prezentacja (w nazwie pliku i treści) musi zawierać dane autora: imię, nazwisko, klasa. 

11. Przynieś dwa podpisane kryształy, a dokumentację przynieś lub prześlij (na Teamsach) do 

dnia 28.03.22 r. 

 

Kryteria oceny: 

0-7 pkt za codzienną dokumentację fotograficzną z datą (0,5 pkt za każdy dzień). 

0-2 pkt za Twoje zdjęcia z dwoma kryształami. 

0-2 pkt za porównanie kryształów. 

 

11 pkt –celujący 

10 pkt –bardzo dobry 

9 pkt – dobry 

 

Termin wykonania zadania upływa 28.03.2022 r. 

 

Powodzenia 

Zyta Sendecka 


