
CHROMATOGRAFIA i …. 

 

 

Co to jest CHROMATOGRAFIA? 

Chromatografia jest techniką wykorzystującą rozdzielanie mieszanin substancji na 

poszczególne składniki, bądź ich grupy (frakcje), dzięki różnicom w zachowaniu się 

tych składników w układzie dwóch faz, w których jedna nie zmienia swego położenia. 

 

Doświadczenie 1: czary kolor składa się z … 

 

Do przeprowadzenia doświadczenia potrzebne będą: 

- bibuła lub chusteczka higieniczna lub papierowy ręcznik 

- flamastry 

- ocet 

- woda 

- szklanka 

- ołówek 

- nożyczki 

- klej 

 

Z bibuły wytnij pasek, który jednym końcem owiń wokół ołówka i przyklej. Do szklanki 

nalej wodę i ocet w proporcji 1:1. Namaluj flamastrem czarnym kropkę, dość dużą                      

i wyraźną na wysokości 1-2 cm od końca. Umieść pasek w szklance z wodą i octem. 

Kropka powinna być powyżej wody z octem. OBSERWUJ. Kolor paska rozdziela się 

na inne kolory. Wykonaj to doświadczenie z innymi kolorami flamastra.  

Kolor czerwony, niebieski i żółty nie rozkładają się na inne kolory, bo to BARWY 

PODSTAWOWE. 

 

Doświadczenie 2: kolorowa koszulka 

 

Do przeprowadzenia doświadczenia potrzebne będą:  

- biała koszulka 

- czarny flamaster wodozmywalny 



- szklanka z wodą 

- bibuła 

- czyścik do fajek koloru białego 

- nożyczki 

 

Do szklanki nalej wodę wytnij krążek z bibuły, większy niż średnica szklanki. Na środku 

krążka narysuj kilka dość dużych kropek 3-4. Namocz czyścik w wodzie. Osusz go 

trochę, tak aby woda nie kapała z niego. Przebij nim krążek na środku. Umieść go                 

w wodzie. OBSERWUJ. Kolor czarny rozkłada się na poszczególne kolory tworząc 

koło kolorowe - ten sam efekt jak w doświadczeniu pierwszym.  

W ten sposób możesz ozdobić swoją białą koszulkę, tylko nie rób w niej dziurek 

czyścikiem tylko zanurzaj kropki delikatnie w wodzie. Po to by utrwalić kolory zanurz 

koszulkę w wodzie z octem i wysusz. 

 

Doświadczenie 3: właściwości węglowej tabletki 

 

Do przeprowadzenia doświadczenia potrzebne będą: 

- tabletka węgla ( dostępna w aptece) 

- atrament 

- szklanka z wodą i szklanka pusta 

- filtr do kawy 

- lejek 

- łyżka 

 

Rozdrobnij tabletkę na proszek przy pomocy łyżki. Do szklanki z wodą dodaj atrament, 

lub inny barwnik. Wymieszaj węgiel z atramentową wodą. Do lejka włóż filtr do kawy              

I umieść go nad pustą szklanką. Wlej do lejka wodę atramentowo-węglową.  

OBSERWUJ. Woda z lejka sączy się przeźroczysta do szklanki – straciła kolor! To nie 

czary. Węgiel zaabsorbował barwnik – czyli go wchłonął. 

Takie jest zadanie węgla w chorobach żołądkowych – węgiel wchłania bakterie i 

drobnoustroje. 

 

 

 



 

Doświadczenie 4: kolorowe kwiatki, gwiazdki. 

 

Do przeprowadzenia doświadczenia potrzebne będą: 

- nożyczki 

- talerz z wodą 

- kolorowe kartki 

- ołówek 

 

Na kolorowych kartkach narysuj kwiatka z płatkami – koło w wokół niego kilka półkoli, 

lub gwiazdkę – koło, a wokół niego trójkąty. Zagnij wszystkie płatki – ramiona  do 

środka koła. Umieść powstałą figurę na talerzu z wodą płaską stroną. OBSERWUJ. 

Kwiatki – gwiazdki powoli rozkwitają – papier wchłania wodę – ABSORBUJE ją.    

                        

Życzę powodzenia i radości z samodzielnie wykonanych kolorowych koszulek. 

 


