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KAKO MERIMO? 

1. CILJI VAJE 

Cilji vaje so: 

 znati izbrati kvantitativne podatke in razumeti njihov pomen pri oblikovanju 
hipoteze, 

 znati uporabiti sistem merskih enot in se naučiti meriti s tehnico, menzuro in 
ravnilom, 

 naučiti se natančnosti pri merjenju in prepoznati napake pri merjenju. 

 

2. UVOD 

 Pri znanstvenem delu zbiramo dve različni vrsti podatkov: 

 KVALITATIVNI PODATKI: pridobimo jih s pomočjo lastnih čutil. 

 KVANTITATIVNI PODATKI: pridobimo jih z raziskavami in merilnimi 

instrumenti, so bolj natančni od kvalitativnih podatkov. 

 Kvantitativno opazovanje zahteva natančno merjenje. Za merjenje uporabljamo 

posebne priprave. 

 Merili boste na biološkem materialu in spoznali kako pomembna je natančnost pri 

zbiranju kvantitativnih podatkov. 

 Pri vaji bomo preverjali vpliv različno koncentriranih raztopin sladkorja na celice v 

koščkih krompirja.  

 Pomemben je proces OSMOZE: je vrsta difuzije, kjer čez polprepustno membrano 

prehaja le topilo (voda). Poteka tako dolgo dokler se koncentraciji raztopin v celici 

in izven nje ne izenačita.  

 Imeli bomo tri raztopine: izotonično, hipertonično in hipotonično. 

 IZOTONIČNA RAZTOPINA: raztopina z enako koncentracijo raztopljenih snovi 

v celici in medceličnini. 

 HIPERTONIČNA RAZTOPINA: raztopina z večjo koncentracijo raztopljenih 

snovi kot v celici. 

 HIPOTONIČNA RAZTOPINA: raztopina z manjšo koncentracijo raztopljenih 

snovi kot v celici. 

 

HIPOTEZA 

H1: menimo, da se bo v hipotoničnem okolju (destilirana voda) teža, volumen in dolžina 
koščka krompirja povečala, 
H2: predvidevamo, da se bo v hipertoničnem okolju (sladkana voda) teža, volumen in 

dolžina koščka krompirja zmanjšala. 

 

 

3. METODE DELA 

1. DAN 
 Iz krompirjevih gomoljev izreži tri kose z dolžino natančno 20 mm. Označimo jih z A, B 

in C.  
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 natančno izmeri dolžino, prostornino in maso posameznih kosov. 
- prostornina: ugotovimo jo iz razlike nivoja vode v merilnem valju, ko je prazen 

in ko je v njem krompir, 
- masa: pred tehtanjem kose obrišemo s papirnato brisačo, 

 Označi tri čaše A, B in C. Vanje vstavi ustrezne kose. V čašo A nalijemo destilirano 
vodo, v čašo B 10% raztopino sladkorja in v čašo C 20% raztopino sladkorja. Voda 
mora v vsakem primeru prekrivati krompir.  

2. DAN 
Naslednji dan kose vzamemo iz posod in še enkrat opravimo vse meritve. Za rezultate 

poiščite go. Natašo Petelin (kabinet fizike L7). 

 

Za vsak kos (A, B in C), izračunaj razliko. 

 

4. MATERIAL 
 
 krompirjev gomolj, 
 britvica, secirna igla 
 ravnilo, tehtnica, merilni valj, 
 čaše tri  
 papirnate brisače, 
 destilirana voda, 10% sladkorna raztopina, 20% sladkorna raztopina. 
 

5. REZULTATI  

Izpolni tabelo in napiši svoja opažanja. 

 

6. ZAKLJUČEK IN DISKUSIJA 

 Potrdi ali zavrzi hipotezo, da se v hipotoničnem okolju celici poveča teža, volumen, 
in dolžina.  

 Potrdi ali zavrzi hipotezo da se v hipertoničnem okolju celici zmanjša teža, volumen, 
in dolžina.  
 

POROČILO PRIPRAVI PO NAVODILIH ZA IZDELAVO LABORATORIJSKEGA POROČILA!!!!!! 

MERITVE KOS A (dest. voda) KOS B (10% slad. razt.) KOS C (20% slad., razt.) 

  
1. dan 2. dan 

razlika 

+ ali - 
1. dan 2. dan 

razlika 

+ ali - 
1. dan 2. dan 

razlika 

+ ali - 

dolžina  

(mm) 

                  

volumen 

(ml) 

                  

masa 

(g) 

                  


