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NAUKI ŚCISŁE odskocznie do nauki	
Żywe organizmy i ich siedliska: chromatografia liściowa 

Jakie kolory mają jesienne liście?  Eksperymentuj i twórz sztukę naukową 

Cel: Umiejętność podania powodów klasyfikacji roślin w oparciu o specyficzne cechy oraz zrozumienie i opisanie procesu chromatografii. 
Uwaga: to nadal będzie działać wiosną lub latem, ponieważ różne gatunki zielonych liści dadzą różne kolory na bibule filtracyjnej. 
 
Ten zabawny eksperyment wywoła dyskusję na temat 
fotosyntezy i koloru roślin.  

• Chlorofil (zielony) 
• Ksantofil (żółty)  
• Karotenoidy (pomarańczowy) 
• Antocyjany (czerwony/purpurowy) 

Chromatografia jest procesem, który rozdziela te kolory. 
 
Aktywność: Jakie kolory są w liściach?  
Musisz zebrać różne liście z różnych gatunków i o różnych 
kolorach. 
W Internecie można znaleźć wiele przykładów "How Tos", 
ale to jest tylko zarys działania. 
• Trzymaj każdy gatunek liści oddzielnie. 
• Tnij, drzyj lub ucieraj w tłuczku i moździerzu, aż 

pozostaną tylko małe kawałki liści.  Umieść je w zlewce 
lub szklance. 

• Dodaj tyle alkoholu lub spirytusu chirurgicznego, aby 
przykryć kawałki liści, a następnie przykryj naczynie przezroczystą folią spożywczą, aby zatrzymać parowanie. 

• Włóż naczynie do wanienki z gorącą wodą na 30 minut. Alkohol zabarwi się, gdy pigment z liści zostanie do niego wciągnięty. 
• Wytnij pasek bibuły filtracyjnej o szerokości 15 mm, przyklej go do ołówka i zawieś ołówek w zlewce, tak aby koniec paska dotykał 

mieszaniny pigmentów w alkoholu. 
• W ciągu 30-90 minut pigmenty będą powoli przesuwać się w górę bibuły filtracyjnej i zaczną się rozdzielać. 
  
 Chromatografia jest wykorzystywana w kryminalistyce policyjnej.  Uczniowie mogą zaplanować i przeprowadzić dochodzenie w celu 
odkrycia, na przykład jakim długopisem napisano obciążającą notatkę.  

Materiały: 
• Potrzebujesz wielu liści o różnych kolorach, 

więc najlepiej zrobić to wczesną jesienią 
gdy liście zaczną zmieniać kolor. Spróbuj 
włączyć klony do mieszanki liści, ponieważ 
mają one prawdopodobnie najlepszą 
gamę kolorów. 

• Alkohol do nacierania lub spirytus 
chirurgiczny 

• Szklane słoiki/zlewki 
• Drewniane łyżki, tłuczek i moździerz lub 

nożyczki 
• Filtr papierowy 
• Odwiedź stronę poświęconą 

chromatografii liści na witrynie from 
Playdough to Plato 

 
Kryteria sukcesu: 
Uczniowie potrafią: 
ü opisać, jak oddzielić pigmenty w liściu 
ü wyjaśnić pigmenty, które widzą w swojej 

bibule filtracyjnej 
ü pogrupować plany według podobieństw i 

różnic w pigmentacji. 
 
Kluczowe słownictwo:  
pigment, medycyna kryminalistyczna, 
chromatografia 
 

 

Chromatografia liści Chromatografia kryminalistyczna From Playdough to Plato 


