Temat eksperymentu: Czy ślina rozkłada cukry?
Cel główny:
Eksperyment ma na celu wykazać, że w ludzkiej ślinie znajduje się substancja (enzym-amylaza),
zdolny do rozkładu cukrów złożonych.
Cele operacyjne:
Uczeń powinien:
• znać pojęcia cukrów prostych i złożonych
• potrafić wyjaśnić mechanizm próby jodowej
• przedstawić źródła i wyjaśnić znaczenie cukrów dla prawidłowego funkcjonowania
organizmu
• rozpoznać (na schemacie, rysunku, modelu, według opisu itd.) elementy układu
pokarmowego; przedstawić ich funkcje oraz określić związek budowy tych elementów z
pełnioną funkcją
Metody:
• eksperyment
• ilustracyjna
Materiały i środki dydaktyczne:
• skrobia ziemniaczana
• woda
• jodyna lub płyn Lugola
• 2 szkiełka zegarkowe lub 2 małe białe talerzyki
• probówka
• zlewka 100 mL
• łyżeczka
• pipety pasteurowskie
• wykałaczki lub patyczki do lodów
• karta obserwacji eksperymentu (wzór w załączniku 1)
Przebieg eksperymentu:
1. Przygotować zawiesinę mąki ziemniaczanej i wody (1 łyżeczka mąki i około 50 mL wody).
2. Niewielką i równą dla obu próbek objętość zawiesiny (ok. 1-2 mL) umieścić w 2 szkiełkach
zegarkowych lub na 2 białych talerzykach.
3. Do probówki pobrać próbkę śliny.
4. Do zawiesiny skrobi na obu szkiełkach (talerzykach) dodać po jednej1 kropli jodyny (lub
płynu Lugola). Całość zawartości szkiełek zamieszać wykałaczką lub patyczkiem do
lodów.
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Im więcej jodu zostanie dodane do próbki, tym trudniej zaobserwować zmianę barwy.
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5. Pipetką pasteurowską dodać ślinę do jednej próbki zawiesiny skrobi z jodyną (lub płynem
Lugola). Druga próbka stanowi kontrolę eksperymentu.
6. Zamieszać zawartość próbki ze śliną wykałaczką lub patyczkiem do lodów. Obserwować
zmiany zawiesiny i zanotować wynik.
Podsumowanie:
W ludzkiej ślinie znajduje się substancja mająca zdolność rozkładu cukrów złożonych do prostych.
Cukier złożony – skrobia, barwiąca się jodem w próbie jodowej na granatowo, odbarwia się pod
wpływem działania śliny (zawierającej enzym – amylazę ślinową). Substancja ta rozkłada skrobię
na prostsze elementy, które nie barwią się na granatowo w próbie z jodem.
Zastanów się:
1. Gdzie można znaleźć skrobię i jaką rolę tam pełni?
2. Jakie znasz inne cukry złożone?
3. W jakich kolejnych elementach układu pokarmowego w organizmie człowieka są trawione
cukry?
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Załącznik 1. Karta obserwacji ucznia

Kod ucznia………………………………………
Temat eksperymentu……………………………..
Cel eksperymentu………………………………...
Wyniki i obserwacje:
1.
………………….
2.
………………….
3.
………………….
Wnioski:
1…………………....
2……………………
3……………………
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