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Eksperyment I
gdy ropa trafia do oceanu





Do słoika z wodą wlewamy kilka 
kropli atramentu.



Do słoika wlewamy trochę oleju

… i mocno mieszamy



Olej w przeciwieństwie do 
atramentu nie miesza się z wodą –

ma od niej inną gęstość

Warstwa oleju unosi się na 
powierzchni wody – tak samo jak 

warstwa ropy naftowej na 
powierzchni oceanu



Do miski z wodą wlewamy olej

Warstwa oleju unosi się na 
powierzchni wody – tak samo jak 

warstwa ropy naftowej na 
powierzchni oceanu



Za pomocą łyżki obserwujemy 
czy da się zebrać cały olej

z powierzchni wody

Jak możemy zauważyć małe plamy 
oleju zostają na powierzchni wody

i trudno jest zebrać cały olej
za pomocą łyżki, ale na pewno jego 

dużą część



Za pomocą łyżki obserwujemy czy 
da się zebrać cały olej z 

powierzchni wody

Na powierzchni wody robimy
2 nowe plamy oleju.

Na jednej umieszczamy rybkę
z plasteliny a na drugiej piórko.



Obserwacje
Zarówno pióro jak i rybka 

po wyjęciu z miski są śliskie 
i lepkie.

Oleju nie da się zmyć za pomocą 
wody.

Olej łatwo przyczepia się do piór.
Staje się ono ciężkie, ptak 
oblepiony olejem (ropą)

nie miałby szans by wzbić się 
w powietrze.

W przypadku ryb kontakt z olejem 
powoduje sklejanie się skrzeli co

uniemożliwia im oddychanie.
Dlatego wyciek z tankowca czy 

platformy wiertniczej powoduje 
ogromną katastrofę ekologiczną.



Wnioski: 
wycieki ropy naftowej z platform wiertniczych i przy katastrofach tankowców niosą ogromne 

zagrożenia dla środowiska – powodują zanik życia i ogromne straty dla ekosystemu. Powodują trwałe 
zmiany w krajobrazie. Znacznie łatwiej poradzić sobie z wyciekami ropy kiedy jest daleko od wybrzeża. 

Można zbierać ropę mechanicznie dzięki urządzeniom zasysającym przypominającym wielkie 
odkurzacze - i specjalnym statkom nagarniającym ropę do zbiorników. 



Eksperyment II
dlaczego jajko boi się octu?





Do słoików z octem i z wodą 
wrzucamy po jednym jajku

i zostawiamy na 24h.



W czasie trwania 
eksperymentu obserwujemy 

zachodzące zmiany.
Na jajku zanurzonym w occie 

pojawiają się bąbelki – pęcherzyki 
powietrza, a po pewnym czasie z jajka 

znika wapienna skorupka, widzimy 
przez błonę żółtko, a jajko wyraźnie 

puchnie.



Jajko  wyjęte po 24 godz. z octu  jest 
miękkie i plastyczne, jest również 
napuchnięte co wyraźnie widać 

porównując je do jajka wyjętego z wody.

Obserwacje: 
Wapń z którego stworzone są skorupki 

jajka rozpuszcza się w środowisku 
kwaśnym (10% roztwór octu).



WNIOSKI

Wpływ na człowieka:
Zęby są zbudowane z wapnia więc 

kwaśne napoje zwłaszcza typu  cola 
(zawierające silnie działający kwas 

fosforowy) oraz kwaśne potrawy mogą 
uszkodzić zęby, więc aby je chronić 

należy je myć pastą do zębów 
po każdym posiłku.

Wpływ na środowisko:
Kwaśne deszcze (opady o kwaśnym 
odczynie zawierające rozcieńczone 
kwasy azotowy i siarkowy) mogą 

uszkadzać pomniki i budynki wykonane 
z wapienia i piaskowca.
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