
AI NEVOIE:
Varză roşie

1 foarfecă 1 vas 

1 piuă

1 sită 

1 cană

Mai multe pahare lichid de 

testare, de ex.oţet, suc de 

fructe, apă de clătit, lapte, 

şampon, apă cu detergent

ÎNCEARC Ă!

1.  Taie câteva foi de varză roşie, pune-le într-un vas, toarnă puţină apă 

şi pisează-le.  

2.  Strecoară varza printr-o sită, strânge sucul albastru într-o cană.  

3.  Alege-ţi un lichid de testare şi toarnă puţin într-un pahar.  

4.  Adaugă puţin suc de varză roşie şi observă ce se întâmplă.  

5.  Şi acum încearcă acelaşi lucru şi cu celelalte lichide de testare!      

ANIMALE, PLANTE ŞI CELULE

VARZ A ROŞIE RĂMÂNE VARZ Ă ROŞIE?
UŞOR

MEDIU

DIFICIL
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CE SE ÎNTÂMPLĂ?
Sucul de varză roşie reacţionează cu lichidele. El se colorează în roşu sau 

devine albăstrui – verde.  

DE CE ACEST LUCRU?
Sucul de varză roşie conţine un colorant, care îşi poate modifi ca culoarea 

în funcţie de cât de acid este un lichid. Opusul la acid se numeşte în chimie 

bazic. Culoarea roşie arată că lichidul este foarte acid (de ex. oţet). Culoarea 

verde arată că lichidul este foarte bazic (de ex. apă cu detergent). Lichidele roz 

(de ex. şampon) nu sunt aşa acide, cele albastre (de ex. sare de bucătărie) nu 

aşa de bazice.  Cât de acid sau de bazic este un lichid  măsoară  valoarea pH.

UNDE AM NEVOIE DE ASTA?
Referitor la lichidele care ajung în contact cu pielea ta este important de ştiut 

cât de acide sau bazice sunt. Pentru pielea ta este bună o valoare pH de ca. 5,5 

(uşor acidă).  

Uită-te pe gelul tău de duş, vezi ce valoare de pH este indicată acolo.  

DE ALTFEL:

O valoare pH de 7 este neutră.

VALOARE PH 
          CHIMIE




