
Co cebulę czyni cebulą?
Słyszeliście już o DNA na lekcjach biologii. Często też w 
wielu filmach albo programach mówi się na przykład, że 

dzięki badaniu DNA wykryto przestępcę. Ale czy 
rozumiecie, czym tak naprawdę jest DNA? 



DNA
Dla wnikliwych: kwas deoksyrybonukleinowy - znajduje się we
wszystkich komórkach żywych organizmów.

DNA to cząsteczka chemiczna w formie łańcucha, dwóch splecionych
spiralnie niteczek. Może kojarzyć się z łańcuchem na choinkę.
W cząsteczkach DNA jest zawarty kod z wszystkimi informacjami
o organizmie - taki przepis na istoty żywe. Możemy go porównać do
przepisu w książce kucharskiej. Inny przepis dla psa, a inny dla konia,
jabłka czy człowieka.



• Każdy żywy organizm ma unikalny DNA – unikalny, czyli niepowtarzalny,
jedyny w swoim rodzaju. Tylko niektóre pary bliźniąt mają niemal
identyczne DNA. Każdy z nas dostaje połowę DNA od mamy, a drugą
połowę od taty. Czasami nos mamy podobny do nosa taty, a oczy do oczu
mamy. Nie jest to jednak takie proste! DNA od rodziców może się tak
pomieszać, że nie zobaczymy podobieństwa do żadnego z nich.

• Łańcuch DNA u człowieka jest bardzo długi – ma ponad 2 metry! To znaczy,
że DNA jest dłuższy od wzrostu dorosłego człowieka.

• Wyobraźcie sobie – w każdej naszej komórce jest dwumetrowy łańcuch
DNA. A komórek w ciele człowieka są miliony. Pomyślcie, jak mała jest
nasza komórka – przecież nie widać jej gołym okiem.

• To oznacza, że nasz DNA jest po pierwsze bardzo cieniutki, a po drugie
bardzo mocno zwinięty.

• Łańcuch DNA w komórkach cebuli jest jeszcze dłuższy i ma około 7 metrów!



Dzięki naszemu doświadczeniu 
zobaczymy, jak wygląda DNA w 

cebuli.

Poproś o pomoc w przeprowadzeniu doświadczenia kogoś dorosłego.

Powodzenia!



Potrzebne będą:

• Filtr do ekspresu do kawy

• Słoik o pojemności 
1

2
litra

• Garnek z gorącą, ale nie wrzącą wodą, 
na tyle duży, żeby zmieścił się w nim 
słoik

• Mały mikser (musi mieć funkcję noży 
tnących/rozdrabniania)

• Kilka kieliszków o prostych ściankach 
(użyj probówek, jeśli je masz)

• Patyczek do szaszłyków/wykałaczka

• 1 świeża cebula

• Nóż i deska do krojenia
• 2 łyżki stołowe nieskoncentrowanego 

płynu do naczyń

• 1 łyżeczka soli kuchennej

• 90 ml wody – trochę mniej, niż pół 
szklanki

• 10 ml 95% alkoholu z 
zamrażalnika(alkohol należy wstawić 
dzień przed wykonaniem 
doświadczenia, do zamrażalnika)

• Strzykawka 20 ml, do odmierzania 
wody i alkoholu



Zaczynamy doświadczenie
Najpierw przygotujcie płyn, który pomoże wydobyć

DNA  z wnętrza komórek.

Rysunek 1.

• Do szklanki z wodą (wypełnijcie 
jedną trzecią) wsypcie sól. 
Zamieszajcie, aby sól się rozpuściła.

• Do drugiej szklanki wlejcie dwie duże 
łyżki stołowe płynu do mycia naczyń.

• Do szklanki z płynem do mycia 
naczyń wlejcie roztwór soli.

• Wymieszajcie dokładnie, ale 
delikatnie, tak żeby nie było piany. 
(Rysunek 1.)







Pora na wnioski ….
Pamiętaj o właściwym udokumentowaniu przebiegu doświadczenia – opisz, 
sfotografuj/nagraj filmik i prześlij.

agrzegorzewska08@gmail.com

mailto:agrzegorzewska08@gmail.com

