
Kể từ cuộc Cách mạng Công nghiệp, hoạt động của con người  như đốt  
nhiên liệu hóa thạch, các nhà máy điện than đã ảnh hưởng đến khí hậu. Ví 
dụ, việc phát thải khí nhà kính đã làm tăng nhiệt độ của Trái Đất. Khí thải từ 
việc đốt nhiên liệu hóa thạch không chỉ làm tăng hiệu ứng nhà kính mà còn 
dẫn đến axit hóa đại dương của chúng ta. Carbon dioxide thải vào không 
khí, hòa tan trong các đại dương và hồ, rồi tạo thành một loại axit. Ngoài ra 
còn có một phần đóng góp nhỏ vào quá trình axit hóa này từ các hợp chất 
khác thải ra từ nhiên liệu hóa thạch như sulfur dioxide và nitơ oxit . Axit làm 
thay đổi độ pH của đại dương ảnh hưởng đến sức khỏe của hệ sinh thái 
đại dương. Trong hoạt động này, bạn sẽ điều tra mức độ ảnh hưởng của 
nước có tính axit đến vỏ trứng, đại diện cho các sinh vật đại dương và đá 
vôi.
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MỤC TIÊU CHÍNH

Để kiểm tra độ pH của nước và hỗn hợp axit-nước

Quan sát ảnh hưởng của axit đến hệ sinh thái

Hiểu quy trình khoa học, ví dụ quan sát và suy luận

Hiểu tác động của biến đổi khí hậu đến chất lượng nước và hệ 
sinh thái đại dương cả hữu cơ (thực vật và động vật) và vô cơ 
(đá)
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Thí nghiệm

CÂU HỎI HƯỚNG DẪN

Mưa axit được hình thành như thế nào?1

Chuyện gì sẽ xảy ra khi bỏ đá vôi và vỏ trứng vào trong loại axit 
mạnh nhất?

2

Sau cùng thì PH của các dung dịch axit như thế 4

Điều gì xảy ra với đá vôi và vỏ trứng khi bỏ vào trong nước? 
Mẫu đối chiếu là gì?

3

Người bắt đầu

MÔN HỌC

Khoa học Trái đất

TỪ KHÓA

KẾT NỐI TỚI MỤC TIÊU 
PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 

BIỂU ĐỒ STEM 

THỜI GIAN DÀNH 
CHO HOẠT ĐỘNG 



8 x Bình thủy tinh 2

NHIỆM VỤ
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Giấm3

Vỏ trứng4

3 x Cục đá vôi nhỏ5

Giấy quỳ, hoặc chất chỉ thị pH tự chế (nghệ, hoặc 
thuốc nhuộm làm từ bắp cải đỏ)

6

Vải mỏng7

NGUYÊN VẬT LIỆU
Nước

Chuẩn bị một mẫu đối chiếu, hai cái bình chỉ có 
nước.

1

Đổ nước vào 6 bình còn lại ở mức đầy một nửa.2

Đo pH của các dung dịch.4

Đổ lượng giấm khác nhau vào 6 bình, tăng 
lượng axit, ví dụ bình 1 (1/4 cốc giấm), bình 2 
(1/2 cốc giấm) và bình 3 (3/4 cốc giấm). 

3

Cho vỏ trứng và đá vôi vào 3 bình đựng dung 
dịch axit. Bạn có thấy bất cứ điều gì xảy ra trong 
bình không, việc đó có xảy ra trong tất cả các 
bình và đối với mọi vật liệu không?

5

Đo pH lần thứ hai và so sánh với các lần trước.7

Ghi lại những phát hiện của bạn.8

Quan sát kích thước và đo khối lượng của 
những viên đá vôi và vỏ trứng trong 3-4 ngày. 
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CÁC CHỈ DẪN AN TOÀN
Tuân thủ theo quy định của phòng thí nghiệm và quy 
định phòng chống COVID-19

TÁC GIẢ
Kombada Mhopjeni

CÁC CHỦ ĐỀ 

Nước

Thay đổi khí hậu Hệ sinh thái

Axit Đại dươngNghiên cứu môi trường Khoa học tự nhiên

Giáo dục sức khỏe Nông nghiệp
pH

Biến đổi khí hậu - 
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Thí nghiệm Người bắt đầu

MÔN HỌC

Khoa học Trái đất

TỪ KHÓA


