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Úvod

◦ Pri  konzumácii jedla  a nápojov  si  mnohokrát neuvedomujeme aké 
následky môžu mať na naše telo.

◦ V experimente som sa chcela oboznámiť s účinkami tekutín na kosti, 
preukázať škodlivosť sladených a sýtených nápojov (Coca Cola), 
ukázať odvápnenie kosti v octe a zistiť, ktorá tekutina poškodí kosť 
najviac



Ciele maturitnej práce

◦Hlavný cieľ
◦ Hlavným cieľom: poukázať na škodlivosť či použiteľnosť produktov

◦Čiastkové ciele
◦ Ktorý z daných produktov poškodí kosť najviac
◦ Je potrebné obmedziť tieto kvapaliny



Teoretická časť

◦ Zloženie kostí

◦ Bežne používané kvapaliny

◦ Škodlivosť sladených nápojov

◦ Odvápnenie kostí

◦ Nebezpečenstvo chemických 
čističov

◦ Foto: autorka



Praktická časť

◦Materiál
◦ 4 sklenené uzatvárateľné nádoby

◦ -4 stehenné kosti

◦ -gumené rukavice

◦ -2dl octu

◦ -2dl Coca-Coly

◦ -2dl presýteného vodného roztoku 
a sódy bikarbóny

◦ -2dl odstraňovača vodného kameňa 
W5

◦Metódy
◦ 1.metóda: poznávanie vybraných 

produktov a základných kľúčových slov 
a pojmov 

◦ 2.metóda: experiment

◦ 3.metóda: senzorické pozorovanie

◦ 4.metóda: meranie pevnosti, pružnosti 
farby



Praktická časť

◦Hypotézy
◦Hypotéza č.1 Predpokladáme, 

že nie všetky produkty budú na 
kosti pôsobiť rovnako
◦Hypotéza č. 2. Predpokladáme, 

že sóda bikarbóna kosť 
nezmení.
◦Hypotéza č. 3. Predpokladáme, 

že ocot odvápni kosť

◦Hypotéza č. 4. Predpokladáme, 
že po vytiahnutí kosti z Coca-
Coly bude kosť 
sfarbená(čierna) kvôli 
farbivám, ktoré obsahuje
◦Hypotéza č. 5. Predpokladáme, 

že odstraňovač vodného 
kameňa W5 bude mať najhorší 
účinok na kosť kvôli jeho 
chemickému zloženiu



Praktická časť

◦Časové trvanie
◦ Experiment trval necelé tri týždne. Presne trval od 27. novembra 

do 15. decembra.



Praktická časť              Foto: autorka

◦Výsledky
◦ Coca-Cola

◦ Sóda bikarbóna



Praktická časť           Foto: autorka

◦Výsledky
◦Ocot

◦Odstraňovač vodného 
kameňa- W5



Praktická časť 

◦Diskusia
◦ Ďalšie škodlivé produkty: kávam 

mlieko, sprite

◦Praktický význam a využitie
◦ Využiteľný pri zisťovaní vplyvov chemických 

látok 



Záver

◦ Presvedčili sme sa o škodlivosti 
sladených nápojov, octu a 
negatívnom vplyve chemických 
čističov 

◦ Z výsledkov sme videli ako veľmi 
dokáže ocot zničiť kosť

◦ Ak látka pôsobí negatívne na kosť, 
môžeme predpokladať, že bude 
poškodzovať aj iné časti tela
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