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Modul: Proprietățile apei
Fișă de lucru

Notează observațiile făcute: 
……………………………………………………………………………………..………………………………………………
…………………………..….………………………………………………………………………….......……………………
……………………………………………………………………..………………………………………………………………
…………..….………………………………………………………………………….......…… 

PH-ul
Experiment 1
Ai nevoie de:
1 lămâie
1 linguriță de acid citric pulbere (sare de lămâie)
2 banzi de testare a nivelului de pH

Ce trebuie să faci:
Stoarce sucul de la o jumătate de lămâie într-un pahar de sticlă. Într-un alt pahar de 
sticlă dizolvă o linguriță de acid citric pulbere (sare de lămâie) în 30 ml apă, după care 
amestecă preț de câteva minute. Pune o bandă de testare a nivelului de pH în paharul 
cu sucul de lămâie și o altă bandă de testare a nivelului de pH în paharul cu soluția de 
acid citric. Observă culoarea pe care o primește porțiunea din banda de testare a pH 
scufundată în cele două pahare.
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Experimentul 2
Ai nevoie de:
1 linguriță de bicarbonat de sodiu
1 pahar de sticlă
1 bandă de testare a pH-ului

Ce trebuie să faci:
Într-un pahar de sticlă pune o linguriță de bicarbonat de sodiu în 50 ml de apă și 
amestecă bine. Pune o bandă de testare a pH în pahar și observă culoarea pe care o 
primește porțiunea scufundată în soluție.

Notează observațiile făcute: 
……………………………………………………………………………………..……………………………………………
……………………………..….………………………………………………………………………….......…………………
………………………………………………………………………..…………………………………………………………
………………..….………………………………………………………………………….......……
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Experimentul 3
Ai nevoie de:
1 castron
1 varză roșie
1 lingură de lemn
1 bandă de testare a pH-ului

Ce trebuie să faci:
Într-un recipient de sticlă mai mare (castron) pune apă caldă. Solicită unui adult să taie 
o varză roșie în bucăți mici pe care să le pui apoi în castron. Amestecă cu lingura de lemn 
câteva minute după care testează nivelul de pH folosind o bandă de testare. Notează 
culoarea pe care o primește banda scufundată în soluție pentru a putea discuta cu 
colegii și cu profesorul tău.

Notează observațiile făcute: 
……………………………………………………………………………………..……………………………………………
……………………………..….………………………………………………………………………….......…………………
………………………………………………………………………..…………………………………………………………
………………..….………………………………………………………………………….......……
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