
WSKAŹNIKI 



WSKAŹNIKI 

Wskaźniki to substancje, które zmieniają 
swoją barwę w zależności od odczynu 
roztworu. 

 

Najczęściej używanymi wskaźnikami są: 



PAPIEREK UNIWERSALNY 

Papierek barwi się na CZERWONO  ODCZYN KWASOWY 

Papierek pozostaje ŻÓŁTY ODCZYN  OBOJĘTNY 

Papierek barwi się na NIEBIESKO lub ZIELONO  ODCZYN 
ZASADOWY 



 

Barwa papierka uniwersalnego jest związana ze skalą pH .

Skala pH – ilościowa skala kwasowości i zasadowości roztworów 

wodnych związków chemicznych.  

Jest  to skala wartości liczbowych od 0 do 14 odpowiadających stężeniu 

jonów wodorowych w roztworze.  

Jeżeli wartość pH jest mniejsza niż 7 wówczas roztwór wykazuje odczyn 

kwaśny, jeżeli wartość pH wynosi 7 to roztwór wykazuje odczyn 

obojętny, a jeżeli pH jest większe od 7 to roztwór wykazuje odczyn 

zasadowy.  

 



   ORANŻ METYLOWY 

KWASOWY OBOJĘTNY ZASADOWY  ODCZYN: 

KOLOR 
ROZTWORU: 

CZERWONY POMARAŃCZOWY ŻÓŁTY 



FENOLOFTALEINA  

ODCZYN 
KWASOWY 

ODCZYN 
OBOJĘTNY 

ODCZYN 
ZASADOWY 

„Fenoloftaleina jak dziewczyna w zasadzie barwi się na malinowo.” 



PRZYKŁADY INNYCH WSKAŹNIKÓW KWASOWO-ZASADOWYCH 

 Esencja herbaciana – jaśnieje  
w środowisku kwasowym (np. po dodaniu cytryny),  
  a w środowisku zasadowym ciemnieje  
(jakbyście dodali np. proszek do prania) 

Zabarwienie wywaru z czerwonej 
kapusty  w roztworach o odczynie: 
• kwaśnym - czerwono-fioletowe,  
• w obojętnym - niebieskie  
• w mocno zasadowym  

- zielone i żółte. 

Sok z czerwonego buraka w zetknięciu  
z zasadą jaśnieje, a w zetknięciu  
z kwasem ciemnieje. 



Praca domowa 

• Przepiszcie do zeszytu co to są wskaźniki i jakie są 
najczęściej stosowane.  

• Zapiszcie także na kolorowo rymowankę o 
fenoloftaleinie, gdyż będziemy do niej często wracać. 

• Spróbujcie odpowiedzieć na pytania które znajdziecie 
poniżej, przepiszcie je wraz z prawidłowymi 
odpowiedziami do zeszytu.  

 (pomocny będzie przy tych pytaniach Wasz podręcznik )  

• Zdjęcie gotowej pracy domowej wyślijcie w 
wiadomości prywatnej   

 



1. Jaki kolor przyjmie fenoloftaleina  
w occie ? 

• A) malinowy 

• B) bezbarwny 

• C) żółty 



2. Wskaźnik, który działa na kwasy, zasady 
to: 

• A) oranż metylowy 

• B) fenoloftaleina 

• C) uniwersalny papierek wskaźnikowy 

 



3.  Który wskaźnik zalicza się do grupy 
wskaźników naturalnych? 

 

• A) kawa 

• B) alkohol metylowy 

• C) esencja herbaciana 

 



4. Wskaźnikiem działającym TYLKO na 
zasady jest: 

• A) uniwersalny papierek wskaźnikowy 

• B) fenoloftaleina 

• C) oranż metylowy 

 



5. Wskaźniki chemiczne służą do 
określenia: 

• A) odczynu roztworu 

• B) stężenia procentowego roztworu 

• C) stanu skupienia substancji rozpuszczonej 

 



6. Jaki kolor przyjmie uniwersalny 
papierek wskaźnikowy w soku 

cytrynowym? 

• A) czerwony 

• B) niebieski 

• C) barwa papierka nie zmieni się 

 


