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RAZISKOVANJE NEZNANIH SNOVI 

 

1. CILJI VAJE 

Cilji vaje so: 

 spoznati pomen kvalitativnih podatkov,  

 spoznati pomen kontroliranega poskusa,  

 natančno z opazovanjem zbirati podatke,  

 spoznati in razumeti razlike med dejstvi, podatki in hipotezo,  

 oblikovati hipotezo, ki opredeli dobljene podatke,  

 spoznati pojem indikatorja in njegovo praktično uporabo, 

 spoznati etične probleme pri bioloških poskusih. 

 

2. UVOD 

 Pri načrtovanju biološkega raziskovanja si izberemo znanstveni problem, zberemo 

dejstva in podatke ter postavimo hipotezo. 

 Pri zbiranju podatkov, opazovan predmet opazujemo s pomočjo čutil (vonj, barva, 

oblika) = KVALITATIVNI PODATKI. 

 Zbirali boste kvalitativne podatke in znali z natančnim opazovanjem pridobivat 

podatke. 

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

zbiranju kvantitativnih podatkov. 

 Pri poskusu boste opravili kontrolni poskus. 

 

UVOD V LABORATORIJSKO DELO – RAZISKOVANJE NEZNANIH SNOVI 

 CO2 se raztaplja v vodi in deloma z njo tudi reagira. Pri tem nastane šibka ogljikova 

kislina, ki indikatorju spremeni barvo. 

 Indikatorji so snovi, ki reagirajo z določeno snovjo tako, da spremenijo barvo (fenol 

rdeč, apnena voda). 

 Barvilo fenol rdeče je indikator za kisline, apnena voda je indikator za dokazovanje 

prisotnosti CO2. 

 Če opazovan predmet izloča CO2, potem vodna raztopina indikatorja spremeni 

barvo, iz apnene vode pa se izloči oborina CaCO3.  

 

HIPOTEZI 

H1: V epruvetah z živimi organizmi (žuželka, kaleče seme) bo zaradi prisotnosti CO2 
indikator fenol rdeč spremenil barvo. 
H2: Indikator fenol rdeč bo v stiku s kislino spremenil barvo, apnena voda bo ob 

prisotnosti CO2 postala motna. 
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3. METODE DELA 

 V stojalo namesti 7 majhnih epruvet in vanje kani po 4 kapljice fenol rdečega. Na 

dno počasi spusti vijake s konico naprej. Nato dodaj v epruvete material po 

naslednjem vrstnem redu: 

- 1. epruveta: nič 

- 2. epruveta: zvit košček filtrirnega papirja namočenega v raztopino kvasa in 

sladkorja, ki ga dobro ožameš 

- 3. epruveta: zvit košček filtrirnega papirja namočenega v prekuhano raztopino 

kvasa in sladkorja, ki ga dobro ožameš  

- 4. epruveta:  kaleča semena  

- 5. epruveta:  suha semena  

- 6 epruveta:  živa žuželka 

- 7 epruveta:  mrtva žuželka 

Epruvete zamašite šele potem, ko ste vse pripravili. Opazujete spremembo fenol 

rdečega 

 

KONTROLNI POSKUS 

 V stojalo postavi 6 standardnih epruvet. V prve tri kani 11 kapljic fenol rdečega, v 

druge tri pa do četrtine epruvete napolni z apneno vodo. 

 Nato v epruvete dodaj: 

- 8. epruveta: 5 kapljic razredčene kisline 

- 9. epruveta: 10 kapljic sodavice 

- 10. epruveta: slamico potopi v fenol rdeče in pihaj 30 sekund 

- 11. epruveta: 20 kapljic razredčene kisline 

- 12. epruveta: 10 kapljic sodavice 

- 13. epruveta: slamico potopi v apneno vodo in pihaj 30 sekund 

Opazujte spremembe v epruvetah. 

 

4. MATERIAL 
 

 Indikator: fenol rdeče barvilo, apnena voda 

 biološki material: raztopina kvasa in sladkorja, prekuhana raztopina kvasa in 

sladkorja, 5-10 suhih semen, 5-10 kalečih semen iste vrste, sodavica, razredčena 

kislina (klorovodikova) 

 4 kapalke, slamice,papirnate brisače 

 stojalo za epruvete, 7 malih epruvet z zamaški 

 7 medeninastih vijakov 

 6 epruvet standardne velikosti 
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5. REZULTATI  

 V tabelo vnesi potrebne podatke: delovni material, ki smo ga dodajali v epruvete, 
spremembe barve indikatorja in čas, ki je bil potreben, da se je sprememba zgodila. 
 

št. 
epruvete Delovni material Sprememba 

indikatorja 
Čas, potreben 
za spremembo 

1       

2       
3…       

 

6. ZAKLJUČEK IN DISKUSIJA 

 Potrdi ali zavrzi hipotezo, da bo v epruvetah, kjer so živi organizmi zaradi prisotnosti 

CO2 indikator fenol rdeč spremenil barvo. 

 Potrdi ali zavrzi hipotezo, da bo fenol rdeč bo v stiku s kislino spremenil barvo, 

apnena voda bo ob prisotnosti CO2 postala motna. 

 

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


