
PRZYRODNICZA LIGA WIEDZY 

 
 

Zadanie nr 2    BIOLOGIA – KLASA 5 

 

TEMAT: Fermentacja  

 

Zadanie: Badanie wpływu temperatury na intensywność fermentacji  

na przykładzie drożdży piekarniczych 

 

Potrzebne materiały i sprzęt: 

 dwie przezroczyste półlitrowe plastikowe butelki 

 dwa balony 

 łyżka stołowa 

 dwie jednakowe szklanki 

 lodówka 

 dwie małe kostki świeżych drożdży piekarniczych 

 cukier 

 przegotowana i wystudzona woda 

 dwie jednakowe świeczki (podgrzewacze) 

 zapałki 

 dwie kartki papieru ksero format A4 

 aparat fotograficzny lub telefon komórkowy 

 zdjęcia 

 

 

Instrukcja 

 

Przypomnij sobie opis metody naukowej – w podręczniku znajdziesz go w 

temacie „Jak poznawać biologię?”. Wykorzystaj też materiał z odwróconej lekcji  

https://www.youtube.com/watch?v=-mC66M1nBfA 

 

1. Włóż do każdej z butelek po jednej rozdrobnionej kostce drożdży piekarniczych 

2. Wlej po szklance wystudzonej wody i wsyp do każdej butelki po cztery łyżki cukru 

3. Zakręć butelki i wstrząsając rozpuść wszystkie składniki 

4. Odkręć każdą z butelek i naciągnij na jej szyjkę balon 

5. Wykonaj zdjęcia tak przygotowanych zestawów doświadczalnych 

6. Jedną butelkę wstaw do lodówki do temperatury 4°C, a drugą pozostaw w 

temperaturze pokojowej około 22°C 

7. Przez cztery godziny prowadź obserwację butelek, sprawdzając co godzinę, jak 

wygląda balon na każdej z butelek 

8. Po czterech godzinach wykonaj zdjęcia każdego zestawu 

9. Wstaw po dwóch szklanek po jednej świeczce i zapal je (skorzystaj przy tym z 

pomocy dorosłej osoby) 

10. Zdejmij balon z każdej z butelek. Zrób to delikatnie, aby nie wypuścić gazu 

znajdującego się w balonie 

11. Przenieś balon nad szklankę i wypuść powoli do szklanki znajdujący się w nim gaz, 

tak aby nie powstał podmuch 

12. Na kartkach papieru ksero opisz przeprowadzone doświadczenie ( zapisz 

problem badawczy, hipotezę, opisz obserwacje, wklej zdjęcia 

dokumentujące przebieg doświadczenia, zapisz wniosek) 

13. Pod opisem doświadczenia zamieść podpis (imię, nazwisko, klasa) 

 



 

 
Kryteria oceniania: 

 

max 5 pkt  za opis przeprowadzonego doświadczenia 
- zapisanie problemu badawczego 
- zapis hipotezy – 

- opis obserwacji 
- zamieszczenie czterech zdjęć 
- zapisanie wniosku 

1 pkt ostrość zdjęć 

2pkt za estetykę wykonanej pracy (kartki czyste, bez plam i zagnieceń, 
zdjęcia starannie przyklejone, pismo czytelne  

 

termin oddania zadania: 14.12.2022 

 

8 pkt. – celujący       

7 pkt. - bardzo dobry 

6-5 pkt. – dobry         Barbara Boreczek-Gietz  
 


