
ZAJĘCIA DODATKOWE Z CHEMII – PROJEKT „LEPSZY START W PRZYSZŁOŚĆ” 

Klasy VII A, VII B 

Jakie wskaźniki odczynu (pH) stosuje się w laboratoriach chemicznych? 

Z lekcji chemii znacie już trzy podstawowe wskaźniki odczynu – papierek wskaźnikowy, fenoloftaleinę 

i oranż metylowy.  

Dla przypomnienia zamieszczam tabelę ze zmianami barw wskaźników w zależności od odczynu 

(kwasowy, zasadowy, obojętny) 

 

Dzisiaj poznamy więcej wskaźników stosowanych w laboratoriach.  

Zapoznaj się z poniższymi informacjami dotyczącymi zmian barw poniższych wskaźników a następnie 

wykonaj zadanie 14. Dla osób chętnych zamieszczam również ciekawe doświadczenie do wykonania – 

samodzielne przygotowanie wskaźnika odczynu i zbadanie odczynu trzech roztworów. Doświadczenie 

można samodzielnie wykonać w domu, jest bezpieczne i łatwe w przeprowadzeniu. Miłego 

eksperymentowania.  

 

 



106

Korzystam z informacji

Rozwiąż zadanie na podstawie informacji

a)  Oceń prawdziwość podanych zdań. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli 
jest fałszywe.

1. Czerwień kongo w soku z cytryny przyjmuje barwę czerwoną. P F

2. Czerwień metylowa w roztworze mydła przyjmuje barwę różową. P F

3. Błękit tymolowy i roztwór oranżu metylowego w roztworze kwasu 
chlorowodorowego mają taką samą barwę. P F

b) Zaznacz poprawne uzupełnienie zdania (A–B) oraz jego uzasadnienie (I–II).

Wodny roztwór wodorotlenku potasu ma odczyn

A. kwasowy, dlatego błękit bromofenolowy 
barwi się w tym roztworze na

 I. żółto.

B. zasadowy,  II. granatowo.

14 

Jakie wskaźniki stosuje się  
w laboratoriach chemicznych?
W laboratoriach oprócz oranżu metylowego, fenoloftaleiny  
i uniwersalnych papierków wskaźnikowych stosuje się także inne wskaźniki, 
które w zależności od odczynu badanej substancji mają różne barwy,  
np. błękit bromofenolowy w roztworze o odczynie zasadowym  
ma barwę granatową. 

                 
błękit tymolowy

kwas zasada

                
błękit bromofenolowy

kwas zasada

                
czerwień kongo

kwas zasada

                 
czerwień metylowa

kwas zasada



34. Elektrolity i nieelektrolity
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 Niewielkie projekty – duże efekty!

Instrukcja: Przygotuj wywar z liści czerwonej kapusty – pokrój kilka liści, włóż je do garnka 
i zalej wrzącą wodą (ok. 1 litr). Całość pozostaw na kilka godzin. Tak przygotowanym wywa-
rem napełnij 3 szklanki do ok. 4

1 objętości. Następnie do szklanki 1. dodaj 5 łyżek octu, a do 
szklanki 3. – łyżeczkę sody oczyszczonej. Szklanka 2. będzie próbką wzorcową. Zawartość 
każdej szklanki wymieszaj. Oceń wygląd roztworów. Narysuj schemat przeprowadzanego 
doświadczenia, zapisz obserwacje i sformułuj wniosek.
Schemat:

Obserwacje:  

 

Wniosek:  

 

Dla dociekliwych

Roztwory wodne soli np.: NaCl i KNO3 przewodzą prąd elektryczny, natomiast roztwory 
wodne soli CaCO3 i BaSO4 nie przewodzą prądu elektrycznego. Napisz, dlaczego nie wszyst-
kie sole są elektrolitami. 
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1.

2.
3.

Zapamiętaj!

• Elektrolity to związki chemiczne, których 
roztwory wodne przewodzą prąd elektryczny.

• Nieelektrolity to związki chemiczne, których 
roztwory wodne nie przewodzą prądu 
elektrycznego. 

  
 w wodnym roztworze w wodnym roztworze  
 elektrolitu  nieelektrolitu

• Wskaźniki to substancje, które przyjmują okreś
loną barwę w zależności od odczynu roztworu. 

• Odczyn zasadowy – wskaźnik i jego barwa

oranż metylowy – żółta

fenoloftaleina – malinowa
uniwersalny papierek wskaźnikowy – zielona

• Odczyn kwasowy – wskaźnik i jego barwa

oranż metylowy – czerwona
fenoloftaleina – bezbarwna
uniwersalny papierek wskaźnikowy – czerwona

• Odczyn obojętny – wskaźnik i jego barwa

oranż metylowy – pomarańczowa
fenoloftaleina – bezbarwna
uniwersalny papierek wskaźnikowy – żółta

• Wskaźniki uniwersalne w roztworach 
kwasów przyjmują barwy od pomarańczowej 
do czerwonej, a w roztworach wodorotlenków 
(zasad) – od zielonej do granatowej.


