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CELE
Uczeń/uczennica:
•  przeprowadza doświadczenie spraw-

dzające wagę zanieczyszczeń pyło-
wych powietrza, 

•  dostrzega związek między wynikami
pomiaru a występującymi wokół źró-
dłami pyłów.

ŚRODKI DYDAKTYCZNE 
I MATERIAŁY
• 3 litrowe słoiki,
•  3 blaszane puszki lub plastikowe wia-

derka o średnicy większej niż średnica
słoika i wysokości stanowiącej od 1/3
do 1/2 jego wysokości (opcjonalnie)

•  3 drewniane tyczki o długości 2 m
(opcjonalnie)

•  3 kwadratowe deseczki o szerokości
10–15 cm (opcjonalnie)

• Marker do opisywania płyt CD
•  Waga laboratoryjna

(lub czuła waga kuchenna)
• Linijka albo taśma miernicza

Ile ważą zanieczyszczenia pyłowe powietrza? 

#biologia #pył #pył zawieszony #zapylenie

Poziom trudności:

Część 1 – Eksperymenty

WPROWADZENIE
Opowiedz uczniom i uczennicom o aerozolach (pyłach zawieszonych) i zapytaj, czy wiedzą, 
ile takiego pyłu znajduje się wokół nich. Wspólnie zastanówcie się, z jakiego doświadczenia 
można wyciągnąć wnioski na ten temat. Następnie wyjaśnij poniższy eksperyment oraz 
poproś uczniów i uczennice o zaplanowanie i przeprowadzenie go w grupach. Każda grupa 
indywidualnie konsultuje z nauczycielem/ką tryb pracy. 

NISKA EMISJA – KOMENTARZ DO EKSPERYMENTU
Mikroskopijne drobiny pyłu zawieszonego unoszą się w powietrzu wszędzie 
wokół nas. Ten pył to aerozol, czyli rozproszony w powietrzu układ wielu se-
tek, a nawet tysięcy związków chemicznych: od bardzo prostych, po liczące 
kilkaset tysięcy atomów łańcuchy polimerowe czy fragmenty DNA. Naturalny-
mi składnikami pyłu zawieszonego są: bakterie i ich zarodniki, pyłek kwiato-
wy, pył kosmiczny, sól morska, piasek, drobne cząsteczki gleby. Wszędzie tam, 
gdzie mieszkają ludzie, dodatkowym źródłem pyłu jest tzw. niska emisja zwią-
zana z nieefektywnym spalaniem w domowych piecach drewna, węgla i czę-
sto, niestety, także odpadów. W takim pyle znajdują się znaczne ilości azota-
nów, siarczanów i wielu innych niebezpiecznych dla środowiska związków.
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PRZEBIEG EKSPERYMENTU
1.  Sformułuj i zapisz problem badawczy, który zamierzasz rozwiązać wykonu-

jąc badanie.Pamiętaj, że problem badawczy to zagadnienie (temat) badania, 
którym się zajmujesz. Możesz go zapisać w postaci zdania twierdzącego lub 
pytającego. Następnie postaw i zapisz hipotezę. To naukowo uzasadnione 
przypuszczenie (oczekiwanie) odnoszące się do wyników badania. Hipoteza 
zawsze jest zdaniem twierdzącym.

2. Wykonaj przyrządy do pomiaru stopnia zapylenia powietrza. W tym celu:
a. przymocuj do tyczek deseczki, tak aby na ich szczycie powstały półeczki,
b.  do półeczek przytwierdź blaszane puszki lub wiaderka (powinny powstać

niskie pojemniki, do których wstawisz słoiki).

Źródło: I. Walentyńska, Praktyczne przygotowanie do ochrony środowiska. Zestaw ćwiczeń z zakresu ochrony 
i kształtowania środowiska dla klas IV – VIII szkoły podstawowej, Fundacja „Czyste jutro”, Bielsko-Biała 1995, s. 56

dokładnie zważ i oblicz
powierzchnię otworu

deska 15 x 10 cm

metalowe 
pudełko

tyczka drewniana 
o wysokości 2 m
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3.  Umyj dokładnie 3 słoiki. Opisz je wodoodpornym markerem. Każdy słoik dokładnie zważ 
i zapisz wynik pomiaru. Następnie zmierz średnicę dna każdego słoika i oblicz jego po-
wierzchnię. Zanotuj wyniki.

 

Numer słoika Ciężar Średnica dna Powierzchnia dna

4.   Wytypuj trzy miejsca, w których zbadasz stopień zapylenia powietrza. Powinny być 
otwarte, nieosłonięte (np. środek trawnika). W każde z nich wbij tyczkę w ziemię 
i sprawdź, czy stoi stabilnie. Do utworzonych z puszek pojemników wstaw słoiki.  
Pozostaw je na ustalony czas prowadzenia badania, np. 2 tygodnie.

5.  Po 2 tygodniach zabierz słoiki z wszystkich punktów pomiarowych. Umyj zewnętrzne 
ścianki każdego słoika wilgotną gąbką lub ściereczką, następnie dokładnie je wytrzyj. 
Zadbaj o to, aby nic się nie dostało do wnętrza słoików. Tak przygotowane słoiki zważ. 
Zapisz uzyskane wyniki. Policz różnicę między ciężarem słoików przed rozpoczęciem i po 
zakończeniu badania. Otrzymany wynik to ciężar pyłu, który osadził się wewnątrz słoika.

 

Numer słoika Ciężar początkowy Ciężar końcowy Ciężar pyłu

6. Oblicz, ile pyłu opada na 1 m2 w badanej okolicy. Skorzystaj z poniższej proporcji.

Powierzchnia dna słoika [m2]  ciężar pyłu

    1 [m2]  ?      

7.   Porównaj wyniki z wszystkich miejsc pomiarowych. Zastanów się, co może być przyczy-
ną ewentualnych różnic w uzyskanych wynikach.

8. Zweryfikuj postawioną hipotezę. Sformułuj i zapisz wnioski.

Dodatkowe pomysły na zadania dla uczniów i uczennic
1.  Po wykonaniu opisanego powyżej badania do każdego ze słoików stanowią-

cych próby badawcze wlej po 100 ml wody destylowanej. Zamieszaj ją w sło-
iku, tak aby spłukać cały pył osadzony na jego dnie i ściankach.

2.   Przy pomocy papierka lakmusowego zbadaj pH otrzymanego roztworu.  
Zapisz wynik.

3.  Zastanów się, co dzieje się z pyłem zawieszonym w powietrzu pod wpływem 
opadów atmosferycznych i jaki wpływ na środowisko może mieć to zjawi-
sko. Poszukaj informacji na ten temat.
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4.  Zważ bibułę filtracyjną i zapisz wynik. Następnie włóż ją do lejka i prze-
filtruj wodę z pierwszego słoika. Wilgotną bibułę z osadem połóż na tale-
rzyku opisanym numerem słoika. Powtórz te czynności dla każdego słoika 
oddzielnie. 

5.  Pozostaw filtry z osadem do całkowitego wyschnięcia. Następnie zważ 
każdy z nich.

6.  Porównaj uzyskane wyniki z obliczonym wcześniej ciężarem osadzonego 
pyłu. Zastanów się, co może być powodem ewentualnej różnicy.

7.  Na podstawie analizy uzyskanych wyników sformułuj i zapisz wnioski.
8.  Zastanów się, w jaki sposób w codziennym życiu możesz wykorzystać re-

zultaty tego badania.
9.  Przeprowadź podobne doświadczenie, zmieniając jego parametry, np. 

porę roku, czas trwania pomiaru.
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