
ABSORPCJA  

Co to jest ABSORPCJA? 

 Absorpcja to wchłanianie substancji przez inną substancję. 

 

Doświadczenie 1: absorbcja wody 

 

Do przeprowadzenia doświadczenia potrzebne będą: 

- 2 szklanki  

- woda z barwnikiem ( przypominam, że jeśli nie masz barwnika  to możesz otrzymać 

go wrzucając do wody kolorową bibułę) 

- ręcznik papierowy lub chusteczka higieniczna 

 

Do szklanki wlej wodę i dodaj barwnik. Zwiń ręcznik i umieść jeden koniec w szklance 

z wodą, a drugi w drugiej pustej szklance i OBSERWUJ. Co się stało? Woda przepływa 

do pustej szklanki wypełniając do równej objętości w obu szklankach. 

 

Doświadczenie 2: absorpcja kolorowych cieczy 

 

Do przeprowadzenia doświadczenia potrzebne będą: 

- 3 szklanki  

- woda 

- barwniki żółty, niebieski, czerwony 

- ręcznik papierowy 

 

Do szklanki 1 wlej wodę i dodaj barwnik niebieski, do szklanki 3 dodaj barwnik żółty                  

i uzupełnij wodą. A 2 szklanka pozostaje pusta. Ustaw szklanki w szeregu 1,2,3. Zwiń 

dwa kawałki ręcznika. Zanurz koniec jednego w ! szklance, połącz go ze szklanką                   

nr 2. Drugi kawałek ręcznika w ten sam sposób połącz ze szklanką nr 2 i 3. 

OBSERWUJ. Woda ze szklanek wpływa do pustej szklanki nr 2 dając kolor zielony                   

i wyrównując poziom we wszystkich trzech szklankach. 

 

 

 



Doświadczenie 3: absorpcja na kostkach cukru 

 

Do przeprowadzenia doświadczenia potrzebne będą: 

- kostki cukru 

- barwniki 

- pipeta lub zakraplacz 

- tacka lub talerz 

Ułóż kostkę cukru na talerzu i nalej kilka kropli barwnika na kostkę. OBSERWUJ. 

Kostka powoli zabarwia się i rozpuszcza\ 

 

Ułóż piramidkę z kostek cukru i nalej kilka kropli barwnika na kostkę. OBSERWUJ. 

Kostka górna zabarwia się, a następnie zabarwiają się kolejne kostki. 

 

Doświadczenie 4: kolorowy obrazek 

 

Do przeprowadzenia doświadczenia potrzebne będą: 

- kartki białe 

- sól gruboziarnista – sól kamienna 

- klej 

- patyczki higieniczne 

- ołówki 

- pipety 

- barwniki – farbki 

 

Na kartce narysuj obrazek- kontury, nie wypełniaj środka. Nanieś klej przy pomocy 

bagietki i posyp grubo solą. Poczekaj aż wyschnie. Nanieś przy pomocy pipety barwnik 

na sól. OBSERWUJ. 

Barwnik stopniowo wypełnia kontury wykonane z soli. 

 

 

Życzę powodzenia w przeprowadzaniu doświadczeń i miłej zabawy z absorpcją. 


