
Zmiana barwy 

wskaźników w zależności 

od pH środowiska. 



  

Jakie wskaźniki służą do określania 

odczynu roztworu? 

 

Do określenia odczynu roztworu służą 

wskaźniki pH, czyli substancje,                                    

w których barwa zmienia się na odpowiedni 

kolor w zależności od odczynu roztworu. 

Wskaźnikami są m. in. oranż metylowy,  

fenoloftaleina i papierek uniwersalny.  



Dlaczego oranż metylowy zmienia 

zabarwienie w roztworach wszystkich 

kwasów na taki sam kolor? 

 

Kwasy powodują  zabarwienie  oranżu 

metylowego na kolor czerwony, gdyż wodne 

roztwory kwasów zawierają ten sam jon 

(kation wodoru) który powstaje w dysocjacji 

jonowej kwasów. 

HCl       H+ + Cl-   

 



Dlaczego w rozworach zasad 

zabarwienie wskaźnika jest jednakowe? 

 

Zasady powodują takie same zabarwienie 

danego wskaźnika np. fenoloftaleiny na kolor 

malinowy, gdyż roztwory wodne zasad 

zawierają ten sam jon (anion 

wodorotlenkowy) który powstaje w dysocjacji 

jonowej zasad 

   NaOH        Na+ + OH- 



  Co to jest odczyn roztworu? 

 

Odczyn roztworu jest cechą roztworu 

określającą czy w roztworze znajduje się 

nadmiar kationów wodorowych wówczas 

odczyn jest kwaśny, nadmiar anionów 

wodorotlenkowych oznacza, że odczyn jest 

zasadowy, czy są one w równowadze, 

wówczas odczyn jest obojętny. 



 

Co to jest skala pH i jaka jest zależność 

między skalą pH, a odczynem roztworu? 
 

Skala pH (skala odczynu roztworu) – 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.  



Jakie jest znaczenie skali pH   

 
Medycyna:  

Spożywanie substancji o odczynie kwaśnym prowadzi do nad 
kwasowości żołądka. Aby zobojętnić ten stan używamy leków 
(większość leków jest o odczynie zasadowym), lub np. żujemy 
gumę, pijemy tonic 

Rolnictwo i ogrodnictwo: 

Ziemia powinna mieć odczyn obojętny lub zasadowy. Gdy jest 
zbyt kwaśna sypiemy np. wapno gaszone, co zobojętnia glebę 

Hodowla ryb: 

Ryby akwariowe wymagają wody od 5,5 – 7,5 pH. Gdy odczyn 
spadnie poniżej 4 pH lub wzrośnie powyżej 10 pH wszystkie 
ryby zdechną w tej wodzie 



Co to jest papierek uniwersalny? 

Jest to wskaźnik, który pod wpływem 

kwasów barwi się na czerwono, a wobec 

zasad na zielono. Pozwala zatem wykryć 

obecność kwasu i zasad. 



Jakie są domowe wskaźniki pH? 

 

Domowymi wskaźnikami pH są: 

• Herbata 

• Sok z czarnej porzeczki 

• Sok z jagód 

• Sok z czerwonej kapusty 



Badanie zachowania się  

fenoloftaleiny, oranżu metylowego                           

i wskaźnika uniwersalnego w roztworach 

kwasów i zasad  . 



Obserwacje:  

  

kolba 1: Po dodaniu 
kropli fenoloftaleiny 
do kolby z kwasem  
barwa nie zmienia 
się.  

kolba2: Po dodaniu 
kropli fenoloftaleiny 
do kolby z zasadą  

     kolor zmienia się na 
malinowy. 



Obserwacje:  

 

kolba 1: Po dodaniu kropli oranżu metylowego                    
do kolby z kwasem  barwa  zmienia się na kolor  
czerwony. 

 

kolba 2: Po dodaniu  

kropli oranżu  

metylowego  

do kolby z zasadą  

kolor zmienia się  

na żółty. 

 



Obserwacje:  

kolba 1: Po dodaniu wskaźnika uniwersalnego 

do kolby z kwasem  barwa zmienia się na 

kolor czerwony.  

 

kolba2: Po dodaniu  

wskaźnika                                                             

uniwersalnego  

do kolby z zasadą  

kolor zmienia  

się na niebieski. 



Wniosek 
    Fenoloftaleina służy do wykrycia zasad, 

natomiast oranż metylowy i wskaźnik 

uniwersalny służy do wykrycia kwasów i 

zasad.  

 
Przepisujemy wniosek do zeszytu   



Nazwa  Cif Proszek do 

prania 

Soda 

oczyszczona 

Proszek do 

pieczenia 

pH  10 10 8 6,5 

Odczyn  Zasadowy Zasadowy Zasadowy 

 

Kwaśny 

 

Badanie pH produktów spożywczych za 

pomocą papierka uniwersalnego i 

określanie odczynu produktu. 



Nazwa  Mydło w płynie Vanish  Mleko  Ludwik  

pH  6  6  6  6  

Odczyn  kwaśny  kwaśny  kwaśny  kwaśny  



Nazwa  Mleczko do 

mebli 

Coca-Cola Cytryna Kwasek 

cytrynowy 

pH  6  5  4 3 

Odczyn  kwaśny  kwaśny  kwaśny  kwaśny  



Badanie zachowania się esencji herbacianej 

w obecności octu i sody oczyszczonej.  

Obserwacje: 
kolba1:Po dodaniu octu do 

esencji herbacianej  

kolor zrobił się jaśniejszy 

Kolba 2: Po dodaniu sody 

oczyszczonej do esencji 

herbacianej kolor 

ściemniał 

Kolba 3: dla porównania 

               (bez zmian) 



Badanie zachowania się czerwonej cebuli w 

obecności octu i sody oczyszczonej.  
Obserwacje 

 

kolba 1: Po dodaniu octu do 
czerwonej cebuli roztwór 
przybiera kolor różowy. 

 

Probówka 2: Po dodaniu 
sody oczyszczonej do 
czerwonej cebuli roztwór 
przybiera kolor zielony. 

 



Badanie zachowania się soku z jagód w 

obecności octu i sody oczyszczonej.  

Obserwacje: 

Probówka 1:Po dodaniu octu 

do soku z jagód kolor 

zmienił się na czerwony 

Probówka 2: Bez zmian                       

(dla porównania) 

Probówka3: Po dodaniu sody 

oczyszczonej do soku z 

jagód kolor zmienił się na 

ciemny zielony 



Obserwacja zmiany barwy wywaru z czerwonej 

kapusty w roztworach substancji domowego 

użytku. 

 

 

Substancja badana:                                     Barwa wywaru z czerwonej kapusty: 

1. Coca-cola                                                        czerwony 

2. Ocet                                                                 czerwony 

3. Proszek do prania                                          ciemno zielony  

4. Płyn do naczyń                                                czerwony 

5. Mydło w płynie                                                fioletowy 



Substancja badana:                              Barwa wywaru z czerwonej kapusty: 

6.Mleko                                                          jasny fiolet 

7.Mleczko do mebli                                        fioletowy 

8.Vanish                                                         fioletowy 

9.Cif                                                                zielony 

10.Żlelatyna                                                   fioletowy 

 



Substancja badana:                                       barwa soku z czerwonej kapusty: 

11.Soda oczyszczona                                     zielony 

12.Domestos                                                   niebieski 

13.Proszek do pieczenia                                 fioletowy 

14.Kret                                                            żółto- zielony 

15.Kwasek cytrynowy                                      czerwony 



Wniosek 

Wywar  z czerwonej kapusty jest 

uniwersalnym wskaźnikiem. 



• To na dzisiaj tyle :)  

• Zróbcie proszę doświadczenia  3 i 4 ze 

strony 208 w Waszym podręczniku.  

 

Oczywiście gotowej notatce robimy zdjęcia 

i odsyłamy do mnie   

 

pozdrawiam  


