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 Ocena zanieczyszczenia powietrza w okolicy szkoły 

Opiekun: dr Elżbieta Wenerska-Wojtaszek 

Map data copyrighted OpenStreetMap contributors under Open Database 
Licence and available from https://www.openstreetmap.org (dostęp 14.03.2021). 

Liście pobrane z różnych stanowisk  

• Wybrano cztery stanowiska w okolicy 

szkoły zakładając, że charakteryzują się 

one różnym stopniem zapylenia 

• Stanowiska zaznaczono na mapce 

kolorami: czerwonym – ruchliwa ulica, 

niebieskim – okolica szkoły, czarnym – 

osiedle, fioletowym – tereny zielone 

• Z każdego stanowiska pobrano próbki 

liści z drzew, do wierzchniej strony liści 

naklejono taśmę bezbarwną, a następnie 

przeklejono ją na białą kartkę papieru 

• Na podstawie ilości pyłów zebranych na 

taśmie dokonano oceny zanieczyszczenia 

powietrza 



 

 Ocena zanieczyszczenia powietrza w okolicy szkoły 

Wynik obserwacji przedstawiono na 

zdjęciach  

 

Wniosek z obserwacji: 

Najbardziej zapylone było powietrze przy 

ruchliwej ulicy, a najmniej na terenie 

zielonym 
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 Osmotyczność roztworów – obserwacja zjawiska plazmolizy 

Opiekun: dr Elżbieta Wenerska-Wojtaszek 

 Temat doświadczenia: Badanie wpływu stężenia roztworu na turgor komórek cebuli 

 Problem badawczy: Czy stężenie roztworu wpływa na turgor komórek cebuli? 

 Hipoteza: Stężenie roztworu wpływa na turgor komórek cebuli 

 

Opis doświadczenia: 

MATERIAŁY: 

• Woda demineralizowana 

• Sól kuchenna (NaCl) 

• Zlewka 

• Pipeta 

• Szkiełko podstawowe 

• Szkiełko nakrywkowe 

• Mikroskop (x50) 

• Cebula (skórka z liścia spichrzowego cebuli) 

PRÓBA KONTROLNA: Skórka cebuli umieszczona w wodzie demineralizowanej (roztwór 

izotoniczny) 

PRÓBY BADAWCZE: Skórka cebuli umieszczona w roztworach 30%, 20%, 10% NaCl 

SPOSÓB PRZEPROWADZENIA I OBSERWACJE: 

Na szkiełko podstawowe nałożono skórkę cebuli i zanurzono ją w kropli roztworu soli, nakryto 

szkiełkiem nakrywkowym i umieszczono pod mikroskopem. Zaobserwowano zmiany 

zachodzące w komórkach cebuli – w ich turgorze (uwodnieniu). W zależności od stężenia można 

było obserwować zjawisko plazmolizy zachodzące z różną intensywnością. W największym 

stężeniu komórki były najbardziej odwodnione. Wraz z obniżeniem stężenia wzrastał turgor 

komórek. 

WNIOSEK: 

Skórka cebuli została umieszczona w roztworze hipertonicznym. 

Stężenie roztworu wpływa na turgor komórki.  

30% NaCl 
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