
Nasz wewnętrzny 
Superbohater

Aby żyć musimy oddychać! Tlen jest niezbędny do życia, gdyż dzięki 
niemu mamy energię: możemy się ruszać, bawić, trawić i myśleć.



Ale tlen może być również szkodliwy.
• Gdy wymknie się spod kontroli, niszczy wiele elementów w żywych komórkach roślin i zwierząt. Tlen lubi reagować z innymi

substancjami, które są w naszych komórkach. Czasami mogą wtedy powstawać szkodliwe związki.

• Specjalnym obrońcą przed szkodliwymi formami tlenu w komórkach jest KATALAZA. Zamienia je w zwykłą wodę i tlen. Katalaza znajduje
się w komórkach roślin i zwierząt wykorzystujących tlen.

Jak myślicie, czy Wy wykorzystujecie tlen?

• Ludzie też mają katalazę w swoich komórkach, na przykład w komórkach krwi. Możemy ją zauważyć na przykład wtedy, kiedy się
skaleczymy. Jeśli polejemy ranę wodą utlenioną, zauważymy pianę. To właśnie katalaza w działaniu!

• W niektórych komórkach katalaza działa, mówimy wtedy, że jest aktywna.

• Czasami katalaza jest w komórce, ale nie działa, wtedy nazywamy ją nieaktywną.

• Aktywną katalazę możemy znaleźć w wielu owocach i warzywach na przykład: morelach wiśniach pietruszce brokułach w świeżych
kwiatach.

• Nieaktywna katalaza jest na przykład w: jabłkach pomidorach w zwiędłych kwiatach.



Celem doświadczenia jest znalezienie aktywnej katalazy.

Będziemy jej szukać w ziemniaku, jabłku i w czymś, co sami wybierzecie!

• trzy strzykawki 20 ml albo
wykorzystajcie 3 puste opakowania
np. po laseczkach wanilii - podpisane
cyframi 1, 2 i 3. (ze strzykawek trzeba
usunąć tłoczki i wbić je w wałki z
plasteliny, aby były szczelne i
stabilne).

• Słoik

• Flamaster wodoodporny

• Stoper (np. ten w telefonie
komórkowym)

Potrzebne będą:

• strzykawka o pojemności 20 ml (aby odmierzyć
potrzebną ilość wody).

• 15 ml 3% wody utlenionej

• mały kawałek surowego ziemniaka

• mały kawałek surowego jabłka

• dowolny owoc, warzywo lub kawałek mięsa

• 3 krople płynu do mycia naczyń rozcieńczone w
50 ml wody destylowanej (wykorzystajcie
strzykawkę, aby odmierzyć potrzebną ilość
wody)



Najpierw przygotujcie specjalny płyn do wykrywania katalazy w naszych 
produktach. (rysunek 1) 

• Do słoika nalejcie 15 ml wody utlenionej. Potem dodajcie 3 ml 
mieszaniny płynu do mycia naczyń z wodą destylowaną. Delikatnie 
zamieszajcie. Uważajcie, żeby nie powstała piana.

• Do każdej strzykawki (lub opakowania po wanilii) wlejcie po około 5 
ml tego płynu.

• Zaznaczcie flamastrem poziom płynu w strzykawkach. (rysunek 1)

• Przygotujcie stoper.

•



rysunek 1.







Pamiętaj o zapisaniu wniosków. Powodzenia!

Swoje doświadczenie sfotografuj/nagraj filmik i prześlij:
agrzegorzewska08@gmail.com

mailto:agrzegorzewska08@gmail.com

