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Nr. 

crt 

Titlul experimentului Materiale necesare Modul de lucru Observaţii Concluzii 

1. CERCETAREA 

PREZENŢEI APEI 
 

-Măr 

- cartof 

-Sulfat de cupru cristalizat, 

 CuSO4 · 5H2O 

-apă distilată 

-creuzet (capsula) de portelan 

- spatulă. 

-eprubetă 

-sursa de caldură 

-trepied 

-triunghi metalic cu şamotă. 

-cleşte metalic. 

 

Introdu, cu o spatulă, 

sulfat de cupru 

cristalizat în creuzetul 

de porţelan. 

Aşează creuzetul pe 

triunghiul metalic şi 

încălzeste-l. 

Introdu o cantitate 

mică de sulfat de 

cupru anhidru în 

eprubeta în care se 

află câţiva ml apă 

distilată. 

Presară , cu spatula, 

cantiţăti mici de sulfat 

de cupru anhidru pe o  

bucată de măr şi pe o 

bucată de cartof 

(proaspăt tăiate). 

 

 

 

Schimbarea 

culorii din 

albastru în 

albicios.   

 

 

Culoarea 

sulfatului de 

cupru anhidru în 

prezenţa apei, pe 

măr si respectiv 

pe cartof sevine 

albastră. 

 

 

Obţinerea sulfatului 

de cupru anhidru. 

 

 

 

 

 

 

Obţinerea sulfatului 

de cupru hidratat. 

 

2. CERCETAREA 

ACIDITĂŢII 

Masura aciditatii 

mediului este pH-ul. 

Cu cât pH-ul are valoare 

mai mică decât 7, cu atât 

mediul este mai acid. 

pH=7 corespunde unui 

mediu neutru, iar valori 

mai mari decât 7 unui 

mediu bazic 

-hartie indicator universal 

-măr 

- cartof 

Rupe doua bucăţi de 

hârtie indicator 

universal si presează-

le pe suprafeţele 

proaspăt tăiate de 

cartof şi de măr. 

 

 

 

 

 

 

Compară culorile 

obţinute cu acelea 

aflate pe capacul 

cutiei cu hârtie 

indicatoare 

Sucul mărului este 

mai……..decât 

sucul de cartof. 
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3. CERCETAREA 

PREZENŢEI 

GLUCOZEI 

Glucoza este o substanţă 

organică, dulce.Ea poate 

fi identificată folosind 

“licoarea” Fehling 

(reactivul Fehling). 

Acesta este o solutie 

albastru intensă, obţinută 

din soluţii de sulfat de 

cupru, tartrat  dublu de 

sodiu şi de potasiu si 

hidroxid de sodiu. 

Ionii de Cu (II) din 

reactivul Fehling sunt 

reduşi de glucoză la ioni 

de Cu (I); se formează un 

precipitat de culoare roşu 

– cărămiziu 

-Soluţie apoasă de glucoză. 

-Măr 

- cartof. 

-Reactiv Fehling. 

-3 eprubete numerotate 1,2,3 . 

-Sursa de încălzire 

- trepied 

- sita de azbest 

-baie de apă 

-pipete. 

 

ATENTIE!REACTIVUL 

FEHLING ESTE O 

SUBSTANTA 

COROSIVĂ! 

Introdu 1 ml soluţie 

de glucoză si 2 ml 

reactiv Fehling în 

eprubeta 1. 

Atentie! Strânge 

părul şi hainele când 

lucrezi cu focul. 

Incălzeşte pe baie de 

apă. 

Introdu bucăţele de 

măr în eprubeta 2, iar 

în eprubeta 3 , 

bucăţele de cartof. 

Adaugă câte 2 mL 

reactiv Fehling în 

fiecare eprubetă şi 

incălzeşte-le pe baie 

de apă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se formează un 

precipitat de 

culoare rosu- 

caramiziu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezenţa glucozei 

din………….este 

evidenţiată de 

formarea unui 

precipitat colorat în 

roşu. 

 

4. CERCETAREA 

PREZENTEI 

AMIDONULUI 

 

-soluţie coloidală de amidon, 

 -măr,  

-cartof. 

-soluţie foarte diluată de iod în 

iodură de potasiu. 

-eprubeta  

-pipeta 

Prepararea soluţiei 

coloidale de amidon. 

Intr-un pahar 

Erlenmeyer se 

introduc  

2-3 g amidon şi se 

adaugă 20 – 30 ml 

apă distilată.Se  fierbe 

pentru ca amidonul să 

se dizolve în apă şi 
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apoi se toarnă 

conţinutul într-un 

pahar Berzelius în 

care se află 20 – 25 

ml apă distilată.Se 

lasă să se răcească. Se 

obţine o soluţie 

coloidală, opalescentă 

de amidon. 

Adaugă o picătură de 

soluţie I2/KI  în 

eprubeta în care se 

află 2 ml soluţie 

coloidală de amidon;  

Toarnă câteva picături 

de I2/KI peste 

suprafeţele proaspăt 

tăiate de măr si 

respectiv de cartof. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se observă 

apariţia unei 

culori albastru 

inchis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Culoarea albastră 

obţinută dovedeşte 

prezenta amidonului 

în ............. 

 


