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Za∏àcznik nr 4

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTA¸CENIA OGÓLNEGO DLA LICEÓW
OGÓLNOKSZTA¸CÑCYCH, LICEÓW PROFILOWANYCH I TECHNIKÓW
Podstawa programowa kszta∏cenia ogólnego – Liceum ogólnokszta∏càce,

liceum profilowane i technikum. Kszta∏cenie w zakresie podstawowym

CHEMIA

Cele edukacyjne
1. Zrozumienie znaczenia przemian chemicz-

nych zachodzàcych w otaczajàcym Êwiecie.
2. UÊwiadomienie roli chemii w rozwoju cywi-

lizacji i w ˝yciu codziennym.
3. Dostrzeganie wp∏ywu dzia∏alnoÊci cz∏owie-

ka na Êrodowisko i przyswojenie wiedzy nie-
zb´dnej do prowadzenia dzia∏aƒ proekolo-
gicznych.

Zadania szko∏y
1. Kszta∏towanie badawczego sposobu myÊ-

lenia, w∏aÊciwego dla nauk przyrodni-
czych.

2. Rozwijanie umiej´tnoÊci obserwacji, wycià-
gania wniosków z przeprowadzanych eks-
perymentów i formu∏owania uogólnieƒ.

3. Wyrabianie umiej´tnoÊci pos∏ugiwania si´
zdobytà wiedzà chemicznà.

4. Przygotowanie uczniów do prawid∏owego
korzystania z ró˝norodnych êróde∏ infor-
macji.

5. Kszta∏towanie postaw uczniów zgodnych
z zasadami dba∏oÊci o w∏asne zdrowie
i ochron´ Êrodowiska przyrodniczego.

TreÊci nauczania
1. Wspó∏czesny, uproszczony model budowy

atomu. Izotopy. PromieniotwórczoÊç natu-
ralna.

2. Zale˝noÊç pomi´dzy budowà atomów a po-
∏o˝eniem pierwiastków w uk∏adzie okreso-
wym i ich w∏aÊciwoÊciami.

3. Zale˝noÊç w∏aÊciwoÊci fizycznych i che-
micznych substancji od rodzaju wiàzania
chemicznego.

4. Reakcje chemiczne a zjawiska fizyczne. Ilo-
Êciowe prawa rzàdzàce przemianami che-
micznymi. Reakcje syntezy, analizy i wy-
miany.

5. Mol. Molowa interpretacja przemian che-
micznych. Obj´toÊç molowa.

6. SzybkoÊç reakcji chemicznych.
7. Reakcje endo- i egzoenergetyczne.
8. Proste reakcje utleniania-redukcji i ich rola

w przyrodzie oraz ˝yciu codziennym.
9. Roztwory nasycone i nienasycone. Sposo-

by wyra˝ania st´˝eƒ roztworów – st´˝enia
procentowe i molowe.

10. Dysocjacja elektrolityczna. Reakcje w roz-
tworach wodnych elektrolitów – reakcje zo-
boj´tnienia i stràcania osadów.

11. W∏aÊciwoÊci wybranych metali i niemetali.
12. W´glowodory nasycone, nienasycone i aro-

matyczne – budowa i w∏aÊciwoÊci.
13. èród∏a w´glowodorów w przyrodzie.
14. Jednofunkcyjne pochodne w´glowodorów

– otrzymywanie i w∏aÊciwoÊci.
15. Najwa˝niejsze wielofunkcyjne pochodne

w´glowodorów – wyst´powanie w∏aÊciwo-
Êci, zastosowanie i ich znaczenie w ˝yciu
cz∏owieka.

Rozporzàdzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy
programowej wychowania przedszkolnego oraz kszta∏cenia ogólnego w poszczególnych typach szkó∏
(Dz.U. z dnia 9 maja 2002 r. Nr 51)
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16. Chemia w ̋ yciu gospodarczym, spo∏ecznym
i ochronie Êrodowiska. Praktyczne zastoso-
wania poznanych substancji chemicznych
i zagro˝enia powodowane niew∏aÊciwym ich
wykorzystaniem.

Osiàgni´cia

1. Dostrzeganie przemian chemicznych w Êro-
dowisku przyrodniczym oraz czynników
wp∏ywajàcych na ich przebieg.

2. Umiej´tnoÊç pos∏ugiwania si´ zdobytà wie-
dzà chemicznà w ˝yciu codziennym.

3. Umiej´tnoÊç korzystania z ró˝norodnych

êróde∏ informacji, np. uk∏adu okresowego
pierwiastków, literatury popularnonauko-
wej i Internetu.

4. Umiej´tnoÊç zapisywania równaƒ pro-
stych reakcji chemicznych oraz opisy-
wania efektów energetycznych im towa-
rzyszàcych.

5. Pos∏ugiwanie si´ podstawowym s∏ownic-
twem chemicznym.

6. Umiej´tnoÊç wykonywania prostych obli-
czeƒ chemicznych.

7. ZnajomoÊç najwa˝niejszych pierwiastków
chemicznych, ich w∏aÊciwoÊci i zastoso-
wania.

Podstawa programowa kszta∏cenia ogólnego – Liceum ogólnokszta∏càce.
Kszta∏cenie w zakresie rozszerzonym

CHEMIA

Cele edukacyjne
1. Pog∏´bianie wiedzy chemicznej w stopniu

niezb´dnym do dalszej edukacji.
2. Wykszta∏cenie umiej´tnoÊci planowania i re-

alizacji prac eksperymentalnych oraz inter-
pretacji otrzymanych wyników.

3. Wykszta∏cenie poczucia odpowiedzialnoÊci
za bezpieczeƒstwo w∏asne i ochron´ Êrodo-
wiska naturalnego.

Zadania szko∏y
1. Wspieranie umiej´tnoÊci samokszta∏cenia

poprzez zdobywanie i gromadzenie informa-
cji z ró˝nych êróde∏.

2. Wdra˝anie uczniów do selekcjonowania
i oceny zdobytych informacji.

3. Zapoznanie uczniów z praktykà laboratoryjnà
poprzez prowadzenie pokazów oraz samodziel-
ne wykonywanie przez nich doÊwiadczeƒ.

4. Przygotowanie uczniów do projektowania
badaƒ i interpretacji otrzymywanych wy-
ników na podstawie zdobytej wiedzy che-
micznej i z dziedzin pokrewnych.

TreÊci nauczania
1. Wspó∏czesny model budowy atomu – ele-

menty mechaniki kwantowej w uj´ciu ja-
koÊciowym. Izotopy. PromieniotwórczoÊç
naturalna i sztuczna.

2. Uk∏ad okresowy pierwiastków. Zale˝noÊç
pomi´dzy budowà atomów a w∏aÊci-
woÊciami pierwiastków i ich po∏o˝eniem
w uk∏adzie okresowym. Alotropia pierwiast-
ków.

3. Wiàzania jonowe, kowalencyjne, kowa-
lencyjne spolaryzowane i koordynacyjne.
Zale˝noÊç pomi´dzy w∏aÊciwoÊciami
zwiàzków chemicznych a ich budowà.
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4. Równowaga chemiczna. Sta∏a równowa-
gi. Regu∏a przekory.

5. Mol. Molowa interpretacja przemian che-
micznych. Równanie Clapeyrona. Warunki
normalne i standardowe.

6. SzybkoÊç reakcji chemicznych. Rzàd reak-
cji.

7. Reakcje endo- i egzoenergetyczne. Katali-
zatory i przyk∏ady reakcji katalitycznych.

8. Reakcje utleniania-redukcji. Ogniwa galwa-
niczne i ich zastosowania.

9. SEM ogniwa. Elektroliza roztworów wod-
nych elektrolitów i soli stopionych.

10. Prawa elektrolizy. Korozja elektrochemicz-
na i metody jej zapobiegania.

11. Roztwory. RozpuszczalnoÊç. Przeliczanie
st´˝eƒ roztworów. Uk∏ady koloidalne.

12. Systematyka zwiàzków nieorganicznych.
Tlenki, wodorki, wodorotlenki, kwasy i sole
– nazewnictwo, otrzymywanie, w∏aÊciwoÊci.

13. Charakterystyka najwa˝niejszych pier-
wiastków bloków s, p, d uk∏adu okresowe-
go pierwiastków. ZmiennoÊç w∏aÊciwoÊci
zwiàzków w grupach i okresach.

14. Elektrolity s∏abe i mocne. Stopieƒ i sta∏a dy-
socjacji. Prawo rozcieƒczeƒ Ostwalda, pH
roztworu, wskaêniki. Reakcje w roztworach
wodnych elektrolitów – reakcje zoboj´tnia-
nia, stràcenia osadów i hydrolizy. Amfote-
rycznoÊç.

15. W´glowodory nasycone, nienasycone i aro-
matyczne – nazewnictwo i w∏aÊciwoÊci.
Szereg homologiczny. Izomeria konstytucyj-
na i geometryczna.

16. Wyst´powanie w´glowodorów w przyrodzie.
Przeróbka ropy naftowej.

17. Jednofunkcyjne pochodne w´glowodorów.
Alkohole, fenole, aldehydy, ketony, aminy,
kwasy karboksylowe i ich pochodne – budowa,
nazewnictwo, otrzymywanie i w∏aÊciwoÊci.

18. Wielofunkcyjne pochodne w´glowodorów.
Aminokwasy, peptydy i bia∏ka, t∏uszcze pro-
ste i z∏o˝one, najwa˝niejsze cukry oraz kwa-

sy nukleinowe – wyst´powanie, w∏aÊciwoÊci
i ich znaczenie w ˝yciu cz∏owieka.

19. Zjawisko izomerii optycznej. ChiralnoÊç.
20. Polimeryzacyjne tworzywa sztuczne – budo-

wa i zastosowanie.
21. Konsekwencje niew∏aÊciwego wykorzystywa-

nia substancji chemicznych.

Osiàgni´cia
1. ZnajomoÊç i rozumienie podstawowych po-

j´ç, praw i zjawisk chemicznych.
2. Umiej´tnoÊç opisu w∏aÊciwoÊci najwa˝niej-

szych pierwiastków bloków s, p, d i ich zwiàz-
ków chemicznych. Dostrzeganie podobieƒstw
i ró˝niç we w∏aÊciwoÊciach i sposobie reago-
wania pierwiastków w obr´bie grup oraz ró˝-
nych klas zwiàzków chemicznych.

3. Umiej´tnoÊç dostrzegania zale˝noÊci pomi´-
dzy budowà substancji a jej w∏aÊciwoÊciami
fizycznymi i chemicznymi.

4. Umiej´tnoÊç zastosowania posiadanej wie-
dzy do rozwiàzywania ró˝norodnych proble-
mów rachunkowych, teoretycznych i prak-
tycznych:
1) pos∏ugiwanie si´ poj´ciami

chemicznymi,
2) pos∏ugiwanie si´ terminologià

chemicznà,
3) wyjaÊnianie przebiegu obserwowanych

lub opisanych zjawisk,
4) wykorzystywanie dost´pnych êróde∏

informacji do rozwiàzywania zadaƒ.
5. Umiej´tnoÊç stawiania hipotez dla wyjaÊnia-

nia problemów chemicznych i planowania
eksperymentów dla ich weryfikacji.

6. Samodzielne formu∏owanie i uzasadnianie
opinii i sàdów na podstawie posiadanych
i podanych informacji.

7. Umiej´tnoÊç korzystania z ró˝norodnych êró-
de∏ informacji w celu rozszerzenia posiada-
nej wiedzy.
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Cele ogólne nauczania chemii

Chemia jest naukà, której znaczenie we wspó∏czesnym Êwiecie nieustannie roÊnie.
Trudno by∏oby dzisiaj znaleêç dziedzin´ ˝ycia lub dzia∏alnoÊci cz∏owieka, która nie
korzysta z jej osiàgni´ç. Nadrz´dnym celem nauczania chemii jest zrozumienie istoty
przemian, jakim podlegajà substancje w naszym otoczeniu, oraz wykszta∏cenie umie-
j´tnoÊci takiego przeobra˝ania materii, jakie najlepiej s∏u˝y cz∏owiekowi. Naucza-
nie chemii daje ponadto okazj´ do rozwijania zdolnoÊci obserwacji, formu∏owa-
nia uogólnieƒ i wyciàgania wniosków. Niezwykle wa˝nym aspektem kszta∏cenia
chemicznego jest wyrobienie umiej´tnoÊci praktycznych uczniów poprzez ich wdro-
˝enie do pracy laboratoryjnej. Musi byç ona bezpieczna, celowa i dobrze zaplano-
wana. W nauczaniu chemii konieczne jest te˝ po∏o˝enie nacisku na edukacj´ ekolo-
gicznà, która nie powinna ograniczaç si´ do przekazania odpowiednich wiadomoÊci,
ale musi stymulowaç osobiste zaanga˝owanie uczniów w rozwiàzywanie problemów
ochrony Êrodowiska.

Rozwój chemii, jaki dokona∏ si´ w ostatnich dziesi´cioleciach, z jednej strony
umo˝liwi∏ poznanie istoty wielu przemian chemicznych, z drugiej jednak, gwa∏tow-
nie wzros∏a liczba wiadomoÊci, które wydajà si´ niezb´dne do przekazania uczniom
w niezmienionym lub nawet skróconym czasie. Taka sytuacja wymusza staranne
opracowanie materia∏u i odpowiedni dobór metod nauczania, tak aby osiàgane efekty
by∏y zgodne z za∏o˝onymi celami kszta∏cenia.

Uwagi ogólne o programie

◆ Reforma systemu edukacji narodowej stwarza nadziej´ na zbudowanie nowej,
przyjaznej uczniom szko∏y. Szko∏y ponadgimnazjalnej, w której wspólny wysi∏ek
doros∏ych i m∏odzie˝y koncentruje si´ wokó∏ Êwiadomego wychowania i nauczania,
a priorytetem jest stworzenie warunków zapewniajàcych uczniom wszechstronny
rozwój. Takiej wizji szko∏y sprzyja opracowana Podstawa programowa kszta∏cenia
ogólnego dla liceów ogólnokszta∏càcych, liceów profilowanych i techników, stanowià-
ca g∏ówny dokument do budowania programów nauczania.

◆ Oddajemy w Paƒstwa r´ce program nauczania chemii w liceum ogólnokszta∏-
càcym, liceum profilowanym i technikum, b´dàcy elementem cyklu edukacyjne-
go, zawierajàcego poza tym podr´cznik dla ucznia (trzy cz´Êci) trzycz´Êciowy po-
radnik metodyczny dla nauczyciela. Mamy nadziej´, ˝e realizacja niniejszego
programu pozwoli uczniom polubiç chemi´ i zrozumieç podstawowe jej prawa
oraz znaczenie procesów chemicznych, zarówno tych zachodzàcych w naturze,
jak i Êwiadomie prowadzonych przez cz∏owieka. Celem przedstawionego progra-

1

1
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mu jest równie˝ wskazanie sposobów solidnego przygotowania zainteresowanych
uczniów do dalszego kszta∏cenia w zakresie chemii lub w dziedzinach pokrew-
nych. Nale˝y pami´taç, ˝e m∏odzie˝ podejmujàca nauk´ w szko∏ach ponadgimna-
zjalnych w ró˝nym stopniu opanowa∏a podstawy chemii. Wynika to z ró˝norod-
noÊci dost´pnych programów nauczania i szerokiej, zró˝nicowanej pod wzgl´dem
treÊci, oferty wydawniczej. Zaproponowana koncepcja nauczania zak∏ada takà
struktur´ programu, zgodnie z którà uczniowie poznajà najpierw ∏atwiejsze za-
gadnienia (na bazie wiedzy wyniesionej z gimnazjum), a póêniej trudniejsze. Roz-
wiàzanie to wyzwoli zapewne wiele Paƒstwa pomys∏ów, których nie wzi´liÊmy pod
uwag´. JesteÊmy przeÊwiadczeni, ̋ e ich realizacja wp∏ynie na podniesienie warto-
Êci programu.

◆ Przedstawiony program stanowi propozycj´ dla szkó∏ ponadgimnazjalnych:
liceum ogólnokszta∏càcego, liceum profilowanego i technikum, gdy˝ sk∏ada si´
z dwóch wyraênie rozdzielonych cz´Êci:

◆ pierwsza, skorelowana z 1. i 2. tomem podr´cznika, zawiera treÊci w zakresie
obligatoryjnego, dla wszystkich uczniów, kszta∏cenia chemicznego. Na jej re-
alizacji mo˝na poprzestaç, koƒczàc nauczanie chemii;

◆ druga stanowi rozszerzenie i pog∏´bienie treÊci, jest wi´c adresowana do
uczniów pragnàcych kontynuowaç nauk´ chemii oraz zdawaç egzamin doj-
rza∏oÊci z tego przedmiotu. Tej cz´Êci programu odpowiada 3. tom podr´cz-
nika.

Uk∏ad treÊci jest wi´c spiralny, co decyduje o uniwersalnym charakterze programu.

◆ Zakres materia∏u w pierwszej cz´Êci programu jest podporzàdkowany praktycz-
nemu korzystaniu z wiadomoÊci i umiej´tnoÊci. Znalaz∏o si´ w niej wiele informacji
koniecznych, naszym zdaniem, do lepszego rozumienia Êwiata. Na bazie treÊci kla-
sycznego kursu chemii uczniowie zapoznajà si´ z substancjami, o których ostatnio
tak wiele mówimy i czytamy, np. sterydami, dioksynami, antybiotykami i witamina-
mi. Problematyk´ uzale˝nieƒ omawia si´ w kontekÊcie budowy i w∏aÊciwoÊci: alko-
holu, nikotyny i alkaloidów.

Wyraênie zarysowujàcà si´ linià tematycznà programu sà zagadnienia struktury
materii. Wiedza o budowie wewn´trznej substancji, wiàzaniach chemicznych oraz
oddzia∏ywaniach mi´dzyczàsteczkowych stanowi fundament chemii nieorganicznej
i organicznej. Za∏o˝yliÊmy, ˝e treÊci obligatoryjnego kursu muszà dawaç uczniom
konsekwentny i wewn´trznie spójny poglàd o strukturze materii. Uk∏ad treÊci pro-
gramu pozwala elastycznie rozszerzaç materia∏ faktograficzny potwierdzajàcy to
przekonanie.

TreÊci cz´Êci pierwszej zosta∏y celowo wzbogacone o informacje rozszerzajàce,
które nale˝y potraktowaç fakultatywnie, do ich realizacji zach´camy nauczycieli
pracujàcych w klasach, których uczniowie b´dà kontynuowaç nauk´ chemii, przy-
gotowujàc si´ do matury lub studiów wy˝szych.

◆ Dobór treÊci drugiej cz´Êci programu zosta∏ podporzàdkowany wymaganiom za-
wartym w Syllabusie nowej matury oraz standardom mi´dzynarodowej matury z che-
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mii. Nadrz´dnym celem tego etapu kszta∏cenia jest wyposa˝enie uczniów w wiedz´,
pozwalajàcà im podjàç studia na wy˝szych uczelniach. S∏u˝yç temu ma zdobywanie
trudniejszych, ni˝ w cz´Êci pierwszej, wiadomoÊci oraz dalsze nabywanie umiej´tno-
Êci eksperymentalnych.

W ca∏ym programie eksponowane sà zagadnienia wychowawcze, wià˝àce si´
z budzeniem ÊwiadomoÊci ekologicznej uczniów i kszta∏towaniem emocjonalnego
podejÊcia m∏odzie˝y do problemów ochrony Êrodowiska naturalnego.

Struktura programu

◆ Prezentowany program zawiera elementy, okreÊlone w rozporzàdzeniu MEN
z 1998 r., jako niezb´dne sk∏adniki wszystkich programów nauczania. Sà to:

 1. Szczegó∏owe cele nauczania.

 2. Zakres treÊci.

 3. Opis za∏o˝onych osiàgni´ç ucznia.

 4. Procedury osiàgania celów.

Przewidywane osiàgni´cia ucznia zosta∏y okreÊlone w sposób, który sugeruje
dobór metod oceny zdobytych wiadomoÊci i umiej´tnoÊci oraz okreÊla, w jakim
stopniu powinny byç realizowane has∏a programowe zapisane w wykazie treÊci.

Cz´Êç pierwsza programu, której poÊwi´cono 1. i 2. tom podr´cznika, zosta∏a
podzielona na 19 rozdzia∏ów, a cz´Êç druga na 7 modu∏ów.

Ka˝dy rozdzia∏ cz´Êci pierwszej i modu∏ cz´Êci drugiej zosta∏ opatrzony szczegó-
∏owymi wskazówkami, dotyczàcymi sposobu jego realizacji.

W cz´Êci pierwszej niektóre treÊci zosta∏y wyró˝nione jako fakultatywne (pod-
kreÊlone). Nie oznacza to, ˝e sà one zawsze trudniejsze. Realizacja treÊci nadobo-
wiàzkowych jest uzale˝niona od decyzji nauczyciela i zale˝y od liczby godzin prze-
znaczonych na nauczanie chemii (w niektórych szko∏ach mo˝e byç ona zwi´kszona)
oraz od predyspozycji i zainteresowaƒ uczniów.

Dopuszcza si´ te˝ mo˝liwoÊç pomini´cia pewnych partii materia∏u, spoza podsta-
wy programowej, je˝eli nauczyciel uzna, ˝e sà zb´dne albo nie b´dzie dysponowa∏
czasem koniecznym do ich realizacji.

Celowo zaproponowaliÊmy wi´cej rozwiàzaƒ dydaktycznych (procedury osià-
gania celów), spoÊród których nauczyciel mo˝e wybraç najbardziej odpowiednie.
Du˝a liczba doÊwiadczeƒ stanowi równie˝ ofert´, z której nauczyciel mo˝e wybraç
eksperymenty najlepiej jego zdaniem ilustrujàce omawiane treÊci. Znajdujà si´ wÊród
nich tak˝e doÊwiadczenia z elementarnego kursu chemii. Zosta∏y one umieszczone
celowo, poniewa˝ nie ka˝dy uczeƒ w gimnazjum mia∏ okazj´ poznawaç chemi´
w sposób eksperymentalny. W podr´czniku dla ucznia doÊwiadczenia sà zilustro-

3
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wane zdj´ciami, a w opisie ka˝dego z nich znajdujà si´ spostrze˝enia. Dzi´ki temu,
nawet jeÊli jakiÊ eksperyment nie zostanie wykonany w szkole, uczeƒ analizujàc
odpowiedni fragment tekstu, b´dzie móg∏ wyciàgnàç w∏aÊciwe wnioski. Takie roz-
wiàzanie u∏atwi uczniom nieobecnym w szkole uzupe∏nienie braków oraz pomo˝e
w powtórzeniu materia∏u.

Eksperymenty obj´te programem zosta∏y zaplanowane jako doÊwiadczenia
uczniowskie (U) albo jako pokazy prowadzone przez nauczyciela (N). Najkorzyst-
niejsze by∏oby zapewnienie mo˝liwoÊci przeprowadzenia jak najwi´kszej liczby do-
Êwiadczeƒ przez uczniów. JeÊli warunki na to nie pozwalajà, nie nale˝y rezygnowaç
z eksperymentów, ale realizowaç je w formie pokazów. Eksperymenty powinny byç
tak w∏àczane w tok lekcji, aby mo˝na by∏o mówiç o wszechstronnej aktywizacji
uczniów. Uczniowie powinni byç Êwiadomi tego, ˝e prowadzone prace laborato-
ryjne ÊciÊle wià˝à si´ z omawianymi treÊciami. Wnioski z wykonanych çwiczeƒ
powinny pe∏niç nie tylko funkcj´ informacyjnà, ale przede wszystkim weryfikowaç
hipotezy uczniowskie.

W wykazie doÊwiadczeƒ pojawiajà si´ sformu∏owania „badanie w∏aÊciwoÊci fi-
zycznych”. Nale˝y je rozumieç jako okreÊlanie stanu skupienia, barwy, rozpuszczal-
noÊci w wodzie lub innych rozpuszczalnikach.

Uwagi o realizacji programu

◆ Za∏o˝yliÊmy, ˝e na realizacj´ pierwszej cz´Êci programu (kszta∏cenie w zakresie
podstawowym) przeznaczone b´dà 3 godziny w cyklu, czyli 114 jednostek lekcyj-
nych, lub 4 godziny w cyklu, co daje 152 jednostki lekcyjne. Poniewa˝ nauczanie
chemii mo˝e odbywaç si´ w wymiarze 2 lub 3 godzin tygodniowo, opracowaliÊmy
kilka wariantów siatki godzin na realizacj´ pierwszej cz´Êci programu.

◆ Wariant A dotyczy nauczania w wymiarze 2 godzin w tygodniu przez trzy seme-
stry nauki w liceum lub 3 godzin w tygodniu przez dwa semestry.

◆ Wariant B mo˝e byç realizowany w wypadku zwi´kszenia liczby godzin naucza-
nia do 4 w cyklu, przy zachowaniu rozk∏adu materia∏u nauczania pierwszej cz´-
Êci programu na trzy semestry. W takiej sytuacji liczba godzin nauczania wynie-
sie w pierwszym i drugim semestrze 3 godziny tygodniowo, a w trzecim semestrze
2 godziny tygodniowo.

◆ Wariant C uwzgl´dnia zwi´kszenie liczby godzin nauczania do 4 w cyklu, przy
za∏o˝eniu realizacji materia∏u w ciàgu czterech semestrów. W takim uk∏adzie
przewiduje si´ 2 godziny nauczania tygodniowo, przez dwa lata. Ten wariant
daje mo˝liwoÊç bardzo dobrego opanowania przekazywanych treÊci w∏àcznie
z proponowanymi w podr´czniku rozszerzeniami, ale wyklucza mo˝liwoÊç re-
alizacji drugiej cz´Êci programu, która wymaga co najmniej dwóch pe∏nych se-

4
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mestrów (szósty semestr nauki w trzyletnim liceum jest w wi´kszoÊci przezna-
czony na powtórzenie materia∏u i przeprowadzenie egzaminów maturalnych).
Wariant C jest odpowiedni dla uczniów, którzy w ramach egzaminów matural-
nych chcà zdawaç np. fizyk´ lub biologi´, a chemi´ traktujà jako przedmiot
wspomagajàcy.

◆ Wariant D dotyczy klas, w których nauczanie chemii b´dzie si´ odbywa∏o w wy-
miarze 3 godzin tygodniowo i uczniowie b´dà zainteresowani przygotowaniem
si´ do matury z chemii. W takiej sytuacji celowe jest zarówno poszerzenie
pierwszej cz´Êci programu, jak i wczeÊniejsze rozpocz´cie realizacji drugiej cz´Êci
(np. w trakcie trzeciego semestru).

Tabela 1.  Przyk∏adowa siatka godzin na realizacj´ pierwszej cz´Êci programu nauczania

Wariant A

S
e
m
e
s
t
r

TreÊci
(roz-
dzia∏)

Jednostki
lekcyjne

Razem na
realizacj´

treÊci

Powtórzenie i sprawdzenie
wiadomoÊci uczniów Razem

na
realizacj´

S
e
m
e
s
t
r

doÊwiadczenia
utrwalajàce

powtórzenia sprawdziany

1 4
2 4 12 1 1 1 15
3 4

4 4 8 1 1 1 11
5 4

6 5 9 1 1 1 12
7 4

8 4 4 0 1 1 6

9 5 10 1 1 1 13
10 5

11 5 5 1 1 1 8

12 4 8 1 1 1 11
13 4

14 5 9 0 1 1 11
15 4

16 5 10 1 1 1 13
17 5

18 5 11 1 1 1 14
19 6

86 8 10 10 114

I

II

III

I

II
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W programie po∏o˝ono nacisk na rozwijanie aktywnoÊci doÊwiadczalnej uczniów.
Dodatkowa liczba godzin w wariantach B, C i D jest wi´c przeznaczona nie tylko na
realizacj´ treÊci nauczania, ale równie˝ pozwala zwi´kszyç czas na wykonywanie
doÊwiadczeƒ utrwalajàcych.

Powtórzenia i sprawdziany wiadomoÊci uczniów w cz´Êci pierwszej zosta∏y
zaplanowane nie po ka˝dym dziale, lecz po zrealizowaniu wi´kszej partii mate-
ria∏u.

◆ DoÊwiadczenia utrwalajàce, nazwane w ksià˝ce dla ucznia „Sprawdê, czy potra-
fisz”, powinny byç wykonane po zakoƒczeniu ka˝dej wi´kszej partii materia∏u. Na-

Tabela 2.  Przyk∏adowa siatka godzin na realizacj´ pierwszej cz´Êci programu nauczania

Wariant B

S
e
m
e
s
t
r

TreÊci
(roz-
dzia∏)

Jednostki
lekcyjne

Razem na
realizacj´

treÊci

Powtórzenie i sprawdzenie
wiadomoÊci uczniów Razem

na
realizacj´doÊwiadczenia

utrwalajàce
powtórzenia sprawdziany

1 4
2 4 12 2 1 1 16
3 4

4 6 12 2 1 1 16
5 6

6 6 12 2 1 1 16
7 6

8 6 6 1 1 1 9

9 6 14 2 1 1 18
10 8

11 9 9 1 1 1 12

12 8 15 2 1 1 19
13 7

14 5 5 1 1 1 8

15 5 5 1 1 1 8

16 5 11 1 1 1 14
17 6

18 6 13 1 1 1 16
19 7

114 16 11 11 152

I

II

III
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le˝y rozumieç je jako oryginalne problemy doÊwiadczalne albo modelowe – rozwià-
zywane przez uczniów samodzielnie lub w ma∏ych grupach. Tak˝e w tym wypadku
zaproponowano wi´kszà liczb´ doÊwiadczeƒ, pozostawiajàc nauczycielowi mo˝li-
woÊç dokonania wyboru.

TreÊç zadaƒ laboratoryjnych „Sprawdê, czy potrafisz” koresponduje z tematykà
dzia∏ów. JeÊli do ich rozwiàzania sà potrzebne dodatkowe dane, uczeƒ znajdzie je
w zamieszczonej w podr´czniku instrukcji „Jak to zrobiç?”. W poradniku dla na-
uczyciela zamieszczone sà arkusze pracy ucznia do doÊwiadczeƒ „Sprawdê, czy po-
trafisz” oraz szczegó∏owe instrukcje wykonania i interpretacji eksperymentu.

Tabela 3.  Przyk∏adowa siatka godzin na realizacj´ pierwszej cz´Êci programu nauczania

Wariant C

S
e
m
e
s
t
r

TreÊci
(roz-
dzia∏)

Jednostki
lekcyjne

Razem na
realizacj´

treÊci

Powtórzenie i sprawdzenie
wiadomoÊci uczniów Razem

na
realizacj´doÊwiadczenia

utrwalajàce
powtórzenia sprawdziany

1 4
2 4 12 1 1 1 15
3 4

4 5 11 1 1 1 14
5 6

6 6 6 1 1 1 9

7 7 7 1 1 1 10

8 7 7 1 1 1 10

9 6 14 2 1 1 18
10 8

11 8 8 1 1 1 11

12 5 10 1 1 1 13
13 5

14 5 11 1 1 1 14
15 6

16 7 15 2 1 1 19
17 8

18 7 16 1 1 1 19
19 9

117 13 11 11 152

I

III

IV

II
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Rozwiàzywanie zadaƒ laboratoryjnych b´dzie sprzyjaç systematyzowaniu wie-
dzy uczniów oraz pomo˝e opanowaç umiej´tnoÊci konieczne w trakcie nowego eg-
zaminu maturalnego.
◆ W podr´czniku ucznia, po ka˝dym dziale, zamieszczono pytania i zadania zaty-

tu∏owane „Sprawdê, czego si´ nauczy∏eÊ”. Mo˝na potraktowaç je jako propozycje
prac domowych lub korzystaç z nich podczas lekcji powtórzeniowych.

Tabela 4.  Przyk∏adowa siatka godzin na realizacj´ pierwszej cz´Êci programu nauczania

Wariant D

S
e
m
e
s
t
r

TreÊci
(roz-
dzia∏)

Jednostki
lekcyjne

Razem na
realizacj´

treÊci

Powtórzenie i sprawdzenie
wiadomoÊci uczniów Razem

na
realizacj´doÊwiadczenia

utrwalajàce
powtórzenia sprawdziany

1 5
2 4 13 2 1 1 17
3 4

4 6 12 1 1 1 15
5 6

6 6 13 2 1 1 17
7 7

8 5 5 1 1 1 8

9 5 13 2 1 1 16
10 8

11 8 8 1 1 1 11

12 6
12 1 1 1 1513 6

14 6
11 1 1 1 14

15 5

16 7
15 2 1 1 1917 8

18 6 14 1 1 1 17
19 8

116 14 10 10 150*

I

II

III

* Ten wariant siatki powinien byç realizowany, je˝eli liczba godzin chemii w tygodniu wynosi 3 w ka˝-
dym semestrze i przewiduje si´ kontynuacj´ nauczania do matury. Realizacj´ pierwszej cz´Êci programu
mo˝na wtedy zakoƒczyç po up∏ywie 12 tygodni trzeciego semestru i w 13. tygodniu rozpoczàç realizacj´
drugiej cz´Êci programu.
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◆ We wszystkich wypadkach, w których ma byç realizowana druga cz´Êç progra-
mu, trzeba na nià przeznaczyç co najmniej 4 godziny w cyklu, co daje minimum 152
lekcje chemii. Poniewa˝ rozk∏ad godzin nauczania chemii w kolejnych semestrach
w ró˝nych szko∏ach mo˝e byç bardzo zró˝nicowany, materia∏ drugiej cz´Êci progra-
mu nie zosta∏ podzielony na semestry.

 ◆ W cz´Êci tej zosta∏ zamieszczony modu∏ VI pt. Nowoczesne metody badania struk-
tury materii, który mo˝na w ca∏oÊci potraktowaç jako fakultatywny, gdy˝ wykracza
poza zakres Syllabusa. Dotychczas programy szkolne nie obejmowa∏y nowoczesnych
technik badawczych, ale wydaje si´ uzasadnione wzbogacenie wiedzy uczniów o te
zagadnienia, zw∏aszcza ˝e wchodzà one w zakres wymagaƒ mi´dzynarodowej ma-
tury z chemii.

◆ Do dyspozycji nauczyciela pozostawiono 1/4 czasu przeznaczonego na realizacj´
drugiej cz´Êci programu (38 godzin) zak∏adajàc, ˝e b´dzie on m.in. poÊwi´cony na
powtórzenie ca∏ego materia∏u pod kàtem egzaminu dojrza∏oÊci.

Podzia∏ treÊci drugiej cz´Êci programu na modu∏y daje mo˝liwoÊç przeprowa-
dzenia lekcji powtórzeniowych i sprawdzianów po zakoƒczeniu realizacji ka˝dego
modu∏u.

Tabela 5.  Przyk∏adowa siatka godzin na realizacj´ drugiej cz´Êci programu nauczania

TreÊci
(modu∏)

Jednostki
lekcyjne

Powtórzenie
wiadomoÊci

z zakresu
podstawowego

Powtórzenie i sprawdzenie
wiadomoÊci uczniów Razem

na
realizacj´doÊwiadczenia

utrwalajàce powtórzenia sprawdziany

    I 2 12 2 2 1 19

   II 0 7 1 1 1 10

  III 0 10 1 1 1 13

  IV 1 10 2 2 1 16

   V 1 12 1 2 1 17

  VI 2 8 1 1 1 13

 VII 0 21 2 2 1 26

Suma 6 80 10 11 7 114
godzin

Czas przeznaczony do dyspozycji nauczyciela – powtórzenie materia∏u
przed egzaminem maturalnym 38

152
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◆ Je˝eli b´dzie mo˝liwe zwi´kszenie liczby godzin przeznaczonych na realizacj´
drugiej cz´Êci programu do 5 godzin w cyklu, zaleca si´ przeznaczenie dodatkowego
czasu na rozwini´cie treÊci modu∏ów: I, IV i VII, które stanowià podstaw´ wyma-
gaƒ maturalnych i egzaminacyjnych.

W podr´czniku jest równie˝ zaproponowana wi´ksza liczba doÊwiadczeƒ
„Sprawdê, czy potrafisz”, które mogà byç w takim wypadku (przy zwi´kszonej licz-
bie godzin) wszystkie przeprowadzone i omówione.

Lekcje powtórzeniowe nale˝y przeznaczyç na syntez´ wiedzy oraz rozwiàzywa-
nie problemów o stopniu trudnoÊci zbli˝onym do zadaƒ zamieszczonych w Syllabu-
sie egzaminu maturalnego. W podr´czniku ka˝dy modu∏ cz´Êci drugiej zosta∏ opa-
trzony wykazem problemów maturalnych z przyk∏adowymi rozwiàzaniami.

◆ Wskazane jest, aby materia∏ nauczania (szczególnie cz´Êci drugiej) by∏ realizo-
wany metodami wszechstronnie aktywizujàcymi uczniów. M∏odzie˝ powinna for-
mu∏owaç problemy i rozwiàzywaç je, podajàc hipotezy. Rozwiàzania te winny byç
oceniane przez ca∏y zespó∏ klasowy i w miar´ mo˝liwoÊci weryfikowane ekspery-
mentalnie. Rolà nauczyciela jest stwarzanie sytuacji problemowych i kierowanie
dyskusjà w sposób naprowadzajàcy uczniów na w∏aÊciwe rozwiàzania.

Realizujàc program, nale˝y zwróciç uwag´ na to, czy uczniowie przyswoili wiedz´
w zakresie faktów, praw, definicji, koncepcji i teorii oraz doskonaliç s∏ownictwo
i terminologi´ naukowà. Podobnie jak w poprzednich etapach kszta∏cenia, nale˝y
systematycznie wdra˝aç uczniów do w∏aÊciwego korzystania z danych z ró˝norod-
nych êróde∏ informacji.

Wyrobienie umiej´tnoÊci poprawnego pos∏ugiwania si´ s∏ownictwem chemicz-
nym jest istotnym elementem kszta∏cenia chemicznego. Regu∏y tworzenia nazw
zwiàzków chemicznych zosta∏y opracowane przez IUPAC (Mi´dzynarodowa Unia
Chemii Czystej i Stosowanej) i dostosowane do j´zyka polskiego przez Komisj´
Nomenklaturowà PTCH. Zgodnie z zaleceniami tej Komisji dopuszcza si´ stoso-
wanie, oprócz nazw systematycznych, niektórych powszechnie przyj´tych nazw zwy-
czajowych. Dotyczy to zw∏aszcza zwiàzków znanych z ˝ycia codziennego, takich jak
acetylen, gliceryna czy dwutlenek w´gla. Uczniowie muszà umieç nazwaç te sub-
stancje zgodnie z regu∏ami nomenklatury chemicznej, ale stosowanie nazw zwycza-
jowych nie powinno byç traktowane jako b∏àd.

Wiele rozdzia∏ów podr´cznika zawiera treÊci z pogranicza chemii, fizyki i biolo-
gii. Ponadto rozwiàzywanie niektórych problemów obliczeniowych wymaga wiedzy
matematycznej. Realizacja tych partii materia∏u powinna byç prowadzona na pod-
stawie zasad korelacji mi´dzyprzedmiotowej, np. omawianie pH w zakresie podsta-
wowym opiera si´ na znajomoÊci wyk∏adników pot´g, gdy˝ Podstawa programowa
matematyki nie przewiduje na tym etapie wprowadzenia logarytmów.

Koƒczàc edukacj´ chemicznà w liceum, uczeƒ powinien umieç samodzielnie:
znajdowaç i selekcjonowaç fakty pochodzàce z ró˝nych êróde∏, konstruowaç argu-
menty uzasadniajàce danà hipotez´ oraz stosowaç posiadanà wiedz´ w rozwiàzy-
waniu problemów w ró˝nych sytuacjach.
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Materia∏ nauczania w powiàzaniu
z celami kszta∏cenia, osiàgni´ciami ucznia
i procedurami osiàgania celów

Cz´Êç pierwsza
KSZTA¸CENIE W ZAKRESACH PODSTAWOWYM I ROZSZERZONYM

1

Od Boyle’a do Mendelejewa, czyli co zawdzi´czamy
s∏awnym chemikom ubieg∏ych wieków

Poczàtek nauki chemii w liceum nak∏ada na nauczyciela obowiàzek zapoznania
uczniów z regulaminem pracowni, zasadami bezpiecznej pracy, sposobami wykony-
wania elementarnych czynnoÊci laboratoryjnych oraz zasadami racjonalnej nauki
chemii i pracy z podr´cznikiem.

TreÊci pierwszego rozdzia∏u niniejszego programu stanowià w zasadzie powtó-
rzenie i pog∏´bienie wiadomoÊci uczniów o podstawowych prawach iloÊciowych che-
mii. Ich realizacja daje mo˝liwoÊç uporzàdkowania i utrwalenia wiedzy wyniesionej
z gimnazjum, a w konsekwencji s∏u˝y wyrównaniu szans edukacyjnych m∏odzie˝y.
Przytaczane prawa chemii sà przedstawione w kontekÊcie historycznym z podkre-
Êleniem roli uczonych w poznaniu tajników przyrody.

Omawianie prawa okresowoÊci i tablicy Mendelejewa mo˝e byç okazjà (je˝eli
czas na to pozwala) do przedyskutowania innych mo˝liwych rodzajów klasyfikacji
pierwiastków.

Szczegó∏owe cele kszta∏cenia

◆ Zapoznanie uczniów z zasadami bezpiecznej pracy w szkolnej pracowni che-
micznej.

◆ Poznanie podstawowego wyposa˝enia szkolnego laboratorium chemicznego.
◆ Przypomnienie zasad wykonywania elementarnych czynnoÊci laboratoryj-

nych.
◆ Zapoznanie z elementami historii rozwoju chemii.
◆ Przypomnienie poj´ç pierwiastka i zwiàzku chemicznego w klasyfikacji Boy-

le’a.
◆ UÊwiadomienie faktu, ˝e rozwój chemii opiera si´ na prowadzeniu ekspery-

mentów, wyciàganiu wniosków i formu∏owaniu uogólnieƒ.
◆ Przypomnienie treÊci praw iloÊciowych: sta∏oÊci sk∏adu i zachowania masy.
◆ Zrozumienie ró˝nicy mi´dzy mieszaninà a zwiàzkiem chemicznym.
◆ Poznanie wk∏adu uczonych ubieg∏ych wieków (Lavoisiera, Mendelejewa itd.)

w rozwój wiedzy.

5

rozdzia∏ 1
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Zakres treÊci

◆ Ró˝nice mi´dzy alchemià a chemià.
◆ Pierwiastki i zwiàzki chemiczne wed∏ug Boyle’a.
◆ Prawo stosunków sta∏ych Prousta.
◆ Prawo zachowania masy Lavoisiera.
◆ Teoria atomistyczna Daltona.
◆ Prawo okresowoÊci.
◆ Tablica Mendelejewa.

Przewidywane osiàgni´cia ucznia

Po zakoƒczeniu tego rozdzia∏u uczeƒ powinien:
◆ omówiç zasady bezpiecznej pracy w szkolnej pracowni chemicznej;
◆ nazwaç podstawowy sprz´t laboratoryjny i wyjaÊniç jego przeznaczenie;
◆ ogrzaç zawartoÊç probówki w p∏omieniu palnika gazowego;
◆ zaplanowaç i wykonaç doÊwiadczenie pozwalajàce rozdzieliç mieszanin´ na

sk∏adniki;
◆ zbudowaç zestaw do sàczenia;
◆ opisaç elementy zestawu do prostej destylacji;
◆ wyt∏umaczyç, na czym polega krystalizacja;
◆ wyt∏umaczyç rol´ eksperymentu w rozwoju chemii;
◆ wyjaÊniç ró˝nic´ mi´dzy pierwiastkiem a zwiàzkiem chemicznym;
◆ sformu∏owaç prawo zachowania masy;
◆ wykazaç doÊwiadczalnie spe∏nianie prawa zachowania masy;
◆ dokonaç prostych obliczeƒ na podstawie prawa zachowania masy;
◆ podaç treÊç prawa sta∏oÊci sk∏adu;
◆ na podstawie prawa sta∏oÊci sk∏adu omówiç ró˝nic´ mi´dzy mieszaninà a zwiàz-

kiem chemicznym;
◆ przedyskutowaç postulaty teorii atomistycznej Daltona;
◆ podaç przyk∏ady w∏aÊciwoÊci pierwiastków, które sta∏y si´ podstawà sformu∏o-

wania prawa okresowoÊci;
◆ omówiç zasad´ klasyfikacji pierwiastków przyj´tà przez Mendelejewa;
◆ wskazaç, w uk∏adzie okresowym, pierwiastki o podobnych w∏aÊciwoÊciach.

Procedury osiàgania celów (propozycje do wyboru)

◆ Omówienie regulaminu szkolnej pracowni chemicznej; dyskusja na temat za-
sad bezpiecznej pracy w laboratorium.

◆ Prezentacja podstawowego szk∏a laboratoryjnego; odgadywanie przeznaczenia
wybranych elementów sprz´tu laboratoryjnego.

◆ Rozdzielanie mieszanin na sk∏adniki (doÊwiadczenie 1.1, 1.2, 1.3).
◆ Przedstawienie elementów historii rozwoju chemii w formie pogadanki ilustro-

wanej foliogramami.
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◆ Zapoznanie uczniów z ewolucjà definicji pierwiastka i zwiàzku chemicznego.
◆ Prezentacja kolekcji pierwiastków i zwiàzków chemicznych; wskazywanie przy-

k∏adów pierwiastków i zwiàzków chemicznych wyst´pujàcych w przyrodzie.
◆ Wycieczka do muzeum geologicznego (lub podobnego) albo oglàdanie zdj´ç

wybranych minera∏ów.
◆ Dyskusja nad w∏aÊciwoÊciami substancji pozwalajàcymi zaliczyç je do pierwiast-

ków lub zwiàzków chemicznych.
◆ Eksperymentalne wykazanie, ˝e zwiàzek chemiczny mo˝na roz∏o˝yç na pier-

wiastki, na przyk∏adzie elektrolizy wody (doÊwiadczenie 1.4).
◆ Praca z literaturà – wyszukiwanie danych o sk∏adzie chemicznym popularnych

mieszanin: wody morskiej, gumy do ˝ucia, benzyny, wody mineralnej.
◆ DoÊwiadczalne wykazanie, ̋ e w reakcji chemicznej jest spe∏nione prawo zacho-

wania masy (doÊwiadczenie 1.5).
◆ Przeprowadzenie przyk∏adowych obliczeƒ uwzgl´dniajàcych prawo sta∏oÊci sk∏a-

du i zachowania masy.
◆ Dyskusja o postulatach teorii atomistycznej Daltona w Êwietle wspó∏czesnej wie-

dzy. Ilustracja postulatów odpowiednimi foliogramami.
◆ Przypomnienie (poznanych w gimnazjum) w∏aÊciwoÊci pierwiastków, które mogà

stanowiç ilustracj´ prawa okresowoÊci.
◆ Samodzielne konstruowanie uk∏adu okresowego pierwiastków.
◆ Przedyskutowanie innych mo˝liwoÊci klasyfikacji pierwiastków; prezentacja in-

nych form uk∏adu okresowego.
◆ Porównanie pierwotnej wersji tablicy Mendelejewa z formà d∏ugà uk∏adu; od-

szukiwanie podobieƒstw i ró˝nic.
◆ Eksperymentalne zilustrowanie prawa sta∏oÊci sk∏adu (doÊwiadczenie 1.6).

DoÊwiadczenia (propozycje do wyboru)

1.1. (U) Rozdzielanie mieszaniny piasku i soli.
1.2. (N) Rozdzielanie mieszaniny piasku i jodu metodà sublimacji.
1.3. (N) Destylacja wodnego roztworu siarczanu(VI) miedzi(II).
1.4. (N) Rozk∏ad wody za pomocà pràdu elektrycznego.
1.5. (N) Wykazanie niezmiennoÊci masy w reakcji jodu ze srebrem w bombce

choinkowej.
1.6. (U) Wyznaczenie stosunku masowego miedzi do siarki w produkcie reakcji

miedzi z parami siarki.

Typy zadaƒ rachunkowych

◆ Obliczenia sk∏adu masowego mieszanin.
◆ Obliczenia stosunku masowego pierwiastków w zwiàzku chemicznym na pod-

stawie wyników doÊwiadczeƒ.
◆ Obliczenia mas reagentów na podstawie prawa zachowania masy.
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Nie wszystko co ma∏e mo˝na zaniedbaç i dlatego
powinniÊmy nieco wi´cej wiedzieç o atomie

Zagadnienia dotyczàce budowy atomu, a zw∏aszcza jàdra atomowego, trudno by∏o-
by ilustrowaç szkolnymi doÊwiadczeniami. Uczniowie powinni jednak wiedzieç, ˝e
ten rozdzia∏ chemii nie jest „czystà teorià”, ale o jego rozwoju zdecydowa∏y liczne
eksperymenty, m.in. Josepha J. Thomsona i Ernesta Rutherforda. Dlatego warto
omówiç te doÊwiadczenia, przeanalizowaç ich wyniki oraz przedyskutowaç inter-
pretacj´, zaproponowanà przez uczonych.

Przez ostatnie stulecie wiedza na temat budowy atomu znacznie si´ pog∏´bi∏a,
ale ze wzgl´du na ograniczony czas, jaki mo˝na przeznaczyç na realizacj´ tych tre-
Êci, i koniecznoÊç stosowania daleko idàcych uproszczeƒ, nie zosta∏a tu omówiona
wewn´trzna struktura nukleonu.

Przypomnienie definicji masy atomowej i jej jednostki staje si´ okazjà do zasy-
gnalizowania ró˝nicy mi´dzy masà wolnego protonu a masà nukleonu zwiàzanego
w jàdrze. Poj´cie defektu masy zostanie wprowadzone przy omawianiu energetyki
jàdrowej. Pomi´dzy te dwa rozdzia∏y zosta∏y równie˝ podzielone zagadnienia doty-
czàce trwa∏oÊci jàder atomowych. Podstawowe rodzaje rozpadu promieniotwórcze-
go (α, β, γ ) sà omówione w niniejszym rozdziale, natomiast rozszczepienie jàder –
w rozdziale o energetyce jàdrowej.

Szczegó∏owe cele kszta∏cenia

◆ Zapoznanie uczniów z najwa˝niejszymi odkryciami prowadzàcymi do poznania
struktury atomu.

◆ Przypomnienie i poszerzenie wiadomoÊci o sk∏adzie jàdra atomowego.
◆ Ugruntowanie poj´ç: liczba atomowa, liczba masowa, izotopy.
◆ Wykszta∏cenie umiej´tnoÊci opisywania sk∏adu atomu na podstawie jego liczby

atomowej i masowej.
◆ Zrozumienie koniecznoÊci operowania atomowà jednostkà masy.
◆ UÊwiadomienie osiàgni´ç uczonych – odkrywców promieniotwórczoÊci, w tym

Marii Sk∏odowskiej-Curie.
◆ Poznanie w∏aÊciwoÊci promieni Roentgena.
◆ Przypomnienie i pog∏´bienie wiedzy o w∏aÊciwoÊciach promieniowania jàdro-

wego.
◆ UÊwiadomienie zale˝noÊci mi´dzy sk∏adem jàdra atomowego a jego trwa∏oÊcià

i rodzajem emitowanego promieniowania.
◆ Poszerzenie wiadomoÊci o zastosowaniach izotopów promieniotwórczych.
◆ Kszta∏towanie umiej´tnoÊci korzystania z ró˝norodnych êróde∏ informacji.
◆ Pog∏´bienie wiadomoÊci o wp∏ywie promieniowania na ˝yjàce organizmy.

Zakres treÊci

◆ Odkrycie elektronu – doÊwiadczenie Thomsona.
◆ Powstawanie i w∏aÊciwoÊci promieni Roentgena.

rozdzia∏ 2
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◆ Odkrycie promieniotwórczoÊci.
◆ DoÊwiadczenie Rutherforda – jàdrowy model atomu.
◆ Protony i neutrony jako sk∏adniki jàdra atomowego.
◆ Liczba atomowa i liczba masowa.
◆ Jednostka masy atomowej.
◆ Zjawisko izotopii.
◆ Przyczyny nietrwa∏oÊci jàder atomowych.
◆ Rodzaje promieniowania jàdrowego i ich cechy.
◆ Okres po∏owicznego rozpadu radioizotopu.
◆ Izotopy promieniotwórcze w przyrodzie.
◆ Wykrywanie promieniowania jàdrowego.
◆ Wp∏yw promieniowania jàdrowego na organizmy.
◆ Zastosowania izotopów promieniotwórczych.

Przewidywane osiàgni´cia ucznia

Po zakoƒczeniu tego rozdzia∏u uczeƒ powinien:
◆ przytoczyç argumenty (oparte na poznanych doÊwiadczeniach), ̋ e atom nie jest

niepodzielnà czàstkà;
◆ wyjaÊniç, jakie obserwacje Rutherforda sta∏y si´ podstawà teorii jàdrowego mo-

delu budowy atomu;
◆ wyjaÊniç, dlaczego neutrony zosta∏y wykryte znacznie póêniej ni˝ elektrony

i protony;
◆ wymieniç sk∏adniki jàdra atomowego oraz ustaliç ich liczb´ na podstawie poda-

nej liczby atomowej i liczby masowej;
◆ uzasadniç koniecznoÊç stosowania atomowej jednostki masy;
◆ wyjaÊniç termin: izotop;
◆ wymieniç izotopy wodoru i opisaç ró˝nic´ w sk∏adzie ich jàder;
◆ wyjaÊniç wp∏yw sk∏adu jàdra na jego trwa∏oÊç;
◆ omówiç cechy promieniowania jàdrowego: α, β i γ;
◆ porównaç promieniowanie rentgenowskie z promieniowaniem jàdrowym;
◆ wymieniç przyk∏adowe detektory promieniowania;
◆ wymieniç kilka przyk∏adów izotopów promieniotwórczych wyst´pujàcych w przy-

rodzie;
◆ zdefiniowaç termin: okres po∏owicznego rozpadu, i wyjaÊniç jego znaczenie;
◆ omówiç wp∏yw promieniowania jàdrowego na organizmy;
◆ podaç przyk∏ady zastosowaƒ radioizotopów.

Procedury osiàgania celów (propozycje do wyboru)

◆ Wycieczka do muzeum Marii Sk∏odowskiej-Curie albo oglàdanie fragmentu
filmu przybli˝ajàcego jej dorobek naukowy.

◆ Wyg∏aszanie przez uczniów krótkich wystàpieƒ, przygotowanych na podstawie
dost´pnych êróde∏ informacji, przybli˝ajàcych sylwetki uczonych, którzy wnieÊli
wk∏ad w poznanie budowy atomu.
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◆ Dyskusja nad wyjaÊnieniem wyników doÊwiadczeƒ: Rutherforda oraz Geigera-
-Marsdena ilustrowana fragmentem filmu na temat budowy atomu lub stosow-
nymi foliogramami.

◆ Obliczanie sk∏adu jàdra atomowego na podstawie znajomoÊci liczb A i Z. Od-
najdywanie zwiàzku mi´dzy po∏o˝eniem pierwiastka w uk∏adzie okresowym
a budowà jego jàdra atomowego.

◆ Zapisywanie równaƒ przemian jàdrowych. Modelowanie zmian sk∏adu jàder
atomowych w trakcie przemian promieniotwórczych.

◆ Odnajdywanie w tablicach chemicznych danych o sk∏adzie izotopowym pier-
wiastków i naturalnych szeregach promieniotwórczych.

◆ Próba interpretacji wykresu zmiany aktywnoÊci promieniotwórczej radionukli-
du w czasie; wprowadzenie terminu: okres pó∏rozpadu.

◆ Demonstracja dzia∏ania licznika promieniowania (detektora) na przyk∏adzie wy-
kazania radioaktywnoÊci naturalnego potasu (doÊwiadczenie 2.1).

◆ Oglàdanie fragmentów filmów o zastosowaniu radionuklidów w medycynie,
nauce i technice.

◆ Dyskusja na temat wp∏ywu promieniowania na organizmy – wyszukiwanie da-
nych na ten temat w literaturze popularnonaukowej.

DoÊwiadczenia (propozycje do wyboru)

2.1. (N) Badanie aktywnoÊci promieniotwórczej chlorku potasu licznikiem Gei-
gera-Müllera.

2.2. (N) Badanie przep∏ywu pràdu przez rozrzedzone gazy.

Typy zadaƒ rachunkowych

◆ Szacowanie (na podstawie okresu pó∏rozpadu) czasu, po jakim liczba jàder pier-
wiastka promieniotwórczego zmaleje do podanego poziomu.

◆ Obliczanie sk∏adu izotopowego pierwiastków.

Poznajmy kilka tajemnic laboratorium chemicznego

Rozdzia∏ ten ma na celu zapoznanie uczniów z najwa˝niejszymi narz´dziami wspó∏-
czesnego laboratorium chemicznego. Istotne jest, aby m∏odzie˝ uÊwiadomi∏a sobie
koniecznoÊç stosowania nowoczesnych technik badawczych w celu uzyskiwania
informacji o wewn´trznej budowie materii. Warto pokazaç, jakie zjawisko fizyczne
jest podstawà danej metody, i przedstawiç przyk∏adowe wyniki badaƒ. Mo˝na rów-
nie˝ przedyskutowaç ograniczenia stosowanych technik, uÊwiadamiajàc uczniom
potrzeb´ ich doskonalenia oraz poszukiwania nowych narz´dzi badawczych.

Proponujemy omówienie dzia∏ania mikroskopu elektronowego przez analogi´
do optycznego, a nast´pnie przybli˝enie metod rentgenograficznych, chromatogra-

rozdzia∏ 3
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fii i spektroskopii. Analiza zamieszczonych w podr´czniku rentgenogramów, chro-
matogramu i widm masowych pozwoli uczniom wczuç si´ w rol´ badacza, korzysta-
jàcego z nowoczesnych technik.

Szczegó∏owe cele kszta∏cenia

◆ UÊwiadomienie uczniom ró˝nic w wyposa˝eniu dawnego i wspó∏czesnego labo-
ratorium.

◆ Zapoznanie z nowoczesnymi metodami badania struktury materii: mikrosko-
pem elektronowym, rentgenografià oraz technikami spektroskopowymi.

◆ Wyt∏umaczenie podstaw chromatografii, wykazanie u˝ytecznoÊci tej techniki w
rozdzielaniu mieszanin i identyfikowaniu substancji.

◆ UÊwiadomienie korzyÊci p∏ynàcych ze stosowania nowoczesnych technik anali-
tycznych w badaniach chemicznych, a tak˝e monitorowaniu czystoÊci Êrodowi-
ska naturalnego.

◆ Wykazanie, ̋ e wspó∏czesne techniki badawcze pozwalajà uzyskiwaç informacje
o wewn´trznej strukturze atomu i czàsteczki oraz przestrzennego rozmieszcze-
nia elementów strukturalnych, np. jonów w krysztale.

◆ Wykszta∏cenie umiej´tnoÊci przeprowadzania prostych doÊwiadczeƒ, np. doko-
nania rozdzia∏u chromatograficznego mieszaniny barwników i wykonania pró-
by czystoÊci substancji.

◆ Pog∏´bianie przekonania uczniów o koniecznoÊci rzetelnego i precyzyjnego pro-
wadzenia eksperymentów.

◆ UÊwiadomienie koniecznoÊci w∏aÊciwego doboru metod badawczych (np. roz-
dzielczoÊci przyrzàdów, wype∏nieƒ kolumn chromatograficznych).

◆ Zrozumienie, dlaczego oko ludzkie postrzega niektóre substancje jako barwne.

Zakres treÊci

◆ Ró˝nice mi´dzy dawnym i wspó∏czesnym laboratorium.
◆ Mikroskop optyczny i elektronowy.
◆ Badanie struktury substancji z zastosowaniem promieniowania rentgenow-

skiego.
◆ Chromatografia jako metoda rozdzielcza i analityczna.
◆ Podstawy spektroskopii masowej.
◆ Analiza p∏omieniowa, spektroskop.
◆ Przyczyny postrzegania barwy zwiàzków.

Przewidywane osiàgni´cia ucznia

Po zakoƒczeniu tego rozdzia∏u uczeƒ powinien:
 ◆ podaç przyk∏ady ró˝nic w wyposa˝eniu dawnego i wspó∏czesnego laboratorium;
 ◆ wykazaç koniecznoÊç doboru metod obserwacji do wielkoÊci badanego obiektu;
 ◆ omówiç zastosowanie promieni rentgenowskich w badaniach struktury materii;
 ◆ wyjaÊniç zasad´ metod chromatograficznych;
 ◆ przeprowadziç rozdzielanie mieszaniny barwników kolorowych flamastrów me-

todà chromatograficznà;
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 ◆ wyjaÊniç, dlaczego jesienià liÊcie drzew przebarwiajà si´ na kolor czerwony, po-
maraƒczowy i ˝ó∏ty;

 ◆ wyt∏umaczyç zasad´ dzia∏ania spektrometru masowego;
 ◆ wyjaÊniç przydatnoÊç spektroskopii masowej w udowadnianiu sk∏adu izotopo-

wego pierwiastków;
 ◆ wyt∏umaczyç przydatnoÊç spektroskopii masowej w identyfikacji substancji;
 ◆ wyt∏umaczyç, w jaki sposób producenci fajerwerków osiàgajà barwne efekty p∏o-

mienia;
 ◆ wyjaÊniç, dlaczego oko ludzkie postrzega niektóre substancje jako barwne.

Procedury osiàgania celów (propozycje do wyboru)

◆ Wycieczka do laboratorium chemicznego, oglàdanie wykorzystywanego w nim
wyposa˝enia  albo wyÊwietlenie fragmentu filmu przedstawiajàcego metody pracy
we wspó∏czesnej pracowni chemicznej. Zwrócenie uwagi uczniów na powszech-
noÊç zastosowania komputerów.

◆ Dyskusja o sposobach oglàdania ma∏ych obiektów, nawiàzanie do znanych
z lekcji biologii metod obserwacji obiektów mikroskopowych prowadzonych za
pomocà lupy i mikroskopu optycznego. Prezentacja mikroskopu optycznego.

◆ Wykazanie mo˝liwoÊci dostrze˝enia „du˝ych” czàsteczek za pomocà mikro-
skopu elektronowego oraz pojedynczych atomów za pomocà skaningowego
mikroskopu tunelowego. Oglàdanie zdjàç mikroskopowych zamieszczonych
w podr´czniku lub wyszukiwanie w Internecie zdj´ç pojedynczych czàsteczek
i atomów.

◆ Wyt∏umaczenie zasady metod rentgenograficznych – analiza rentgenogramu
chlorku sodu, powiàzanie plamek rentgenogramu z p∏aszczyznami sieciowymi
kryszta∏u. Modelowanie struktury przestrzennej kryszta∏u soli.

◆ Analiza rozk∏adu elektronów w czàsteczce zwiàzku organicznego na mapie g´-
stoÊci elektronowej zamieszczonej w podr´czniku; powiàzanie obszarów du˝ej
g´stoÊci elektronów z po∏o˝eniem jàder atomowych.

◆ Dyskusja na temat sposobów oceny czystoÊci substancji chemicznych. Ekspery-
mentalne okreÊlenie czystoÊci wybranych zwiàzków chemicznych (doÊwiadcze-
nie 3.1, 3.2).

◆ Dyskusja na temat mechanizmu rozdzia∏u chromatograficznego. Analiza przy-
k∏adowego chromatogramu powietrza. Próba znalezienia odpowiedzi na pyta-
nie: Gdzie mogà byç stosowane metody chromatograficzne?

◆ Przeprowadzenie rozdzia∏u chromatograficznego mieszaniny barwników (do-
Êwiadczenie 3.3).

◆ Oglàdanie zamieszczonego na foliogramie schematu spektrometru masowego;
próba odgadni´cia zasady dzia∏ania przyrzàdu.

◆ Porównywanie widm masowych substancji zamieszczonych w podr´czniku. Wy-
kazanie, ˝e widmo masowe mo˝e stanowiç êród∏o informacji o masie czàstecz-
kowej substancji.

◆ Oglàdanie przyk∏adowych widm emisyjnych i absorpcyjnych pierwiastków, za-
mieszczonych w podr´czniku.



5. Materia∏ nauczania w powiazaniu z celami kszta∏cenia ...

25www.wsip.com.pl

◆ Prezentacja kolekcji barwnych substancji – dyskusja nad przyczynami powsta-
wania zabarwienia. Analizowanie wzoru strukturalnego karotenu.

◆ Eksperymentalne wykazanie skutków zmniejszenia liczby wiàzaƒ wielokrotnych
w czàsteczce zwiàzku organicznego na zmian´ jego zabarwienia (doÊwiadcze-
nie 3.4).

◆ Dyskusja na temat wykorzystania efektu barwienia p∏omienia w produkcji
„sztucznych ogni”.

◆ Przeprowadzenie chromatograficznego rozdzia∏u barwników kolorowych fla-
mastrów (doÊwiadczenie 3.5).

DoÊwiadczenia (propozycje do wyboru)

3.1. (N) Wyznaczanie temperatury wrzenia wody.
3.2. (U) Wyznaczenie temperatury topnienia naftalenu.
3.3. (N) Rozdzia∏ chromatograficzny mieszaniny barwników zielonego liÊcia.
3.4. (N) Reakcja soku pomidorowego z bromem.
3.5. (U) Chromatografia mieszaniny barwników kolorowych flamastrów.

„Mol” wydaje si´ trudny, ale mo˝e warto go polubiç

Wieloletne obserwowanie trudnoÊci, na jakie napotykajà uczniowie rozwiàzujàc za-
dania rachunkowe z chemii, dowodzà, ˝e szczególnie trudnym i abstrakcyjnym po-
j´ciem jest dla nich „mol”. Poniewa˝ nie mo˝na bez operowania poj´ciem mola
analizowaç iloÊciowych aspektów reakcji chemicznych wydaje si´, ˝e nale˝y szcze-
gólnie dok∏adnie uzasadniç cel wprowadzenia przez chemików tej jednostki liczno-
Êci materii. K∏opoty uczniów z rozwiàzywaniem zadaƒ rachunkowych, opartych na
molowej interpretacji równaƒ reakcji, wynikajà g∏ównie z nieumiej´tnoÊci prze∏o-
˝enia treÊci zadania na konkretnà sytuacj´ laboratoryjnà. Wprowadzono wi´c do
programu doÊwiadczenia przybli˝ajàce uczniom t´ problematyk´.

Zadania rachunkowe z wykorzystaniem poj´cia mola, zw∏aszcza w poczàtko-
wym etapie nauczania, zaleca si´ rozwiàzywaç metodà proporcji. Alternatywà jest
korzystanie z gotowych wzorów, co upraszcza prac´, ale cz´sto prowadzi do mecha-
nicznego podstawiania danych, bez zrozumienia istoty problemu.

Szczegó∏owe cele kszta∏cenia

◆ UÊwiadomienie sensu poj´cia mola opartego na liczbie Avogadra.
◆ UÊwiadomienie korzyÊci p∏ynàcych z operowania w laboratorium poj´ciem mola.
◆ Wykszta∏cenie umiej´tnoÊci obliczania mas molowych pierwiastków i zwiàzków

chemicznych.
◆ Wyrobienie umiej´tnoÊci ustalania liczby drobin zawartych w podanej iloÊci (ma-

sie lub obj´toÊci) substancji.
◆ Przyswojenie umiej´tnoÊci interpretacji molowej równania chemicznego.
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◆ Zrozumienie znaczenia prawa Gay-Lussaca (dotyczàcego obj´toÊci reagujàcych
gazów) i jego zwiàzku z prawem Avogadra.

◆ Wykszta∏cenie umiej´tnoÊci dokonywania obliczeƒ z zastosowaniem poj´cia
mola.

◆ Zrozumienie znaczenia stosowania w chemii roztworów, których st´˝enie wy-
ra˝ono w mol/dm3.

◆ Zdobycie umiej´tnoÊci sporzàdzania roztworów o zadanym st´˝eniu molowym.
◆ Wyrobienie umiej´tnoÊci dokonywania obliczeƒ zwiàzanych ze st´˝eniami mo-

lowymi roztworów.
◆ Opanowanie umiej´tnoÊci operowania okreÊlonymi obj´toÊciami roztworów sub-

stratów podczas prowadzenia reakcji w roztworach wodnych.

Zakres treÊci

◆ Liczba Avogadra.
◆ Mol.
◆ Masa molowa pierwiastków i zwiàzków chemicznych.
◆ Obj´toÊç molowa gazów (prawo Gay-Lussaca i prawo Avogadra).
◆ Molowa interpretacja równaƒ reakcji.
◆ St´˝enie molowe roztworu.

Przewidywane osiàgni´cia ucznia

Po zakoƒczeniu tego rozdzia∏u uczeƒ powinien:
◆ podaç definicj´ mola i uzasadniç sens jego stosowania;
◆ wyjaÊniç znaczenie liczby Avogadra;
◆ obliczaç masy molowe pierwiastków oraz zwiàzków chemicznych;
◆ na wybranym przyk∏adzie przedstawiç treÊç prawa Gay-Lussaca i jego interpre-

tacj´ dokonanà przez Avogadra;
◆ interpretowaç równania reakcji w uj´ciu molowym;
◆ obliczaç masy pojedynczych atomów i czàsteczek;
◆ korzystaç w obliczeniach z obj´toÊci molowej gazów;
◆ wyjaÊniç, dlaczego wygodne jest pos∏ugiwanie si´ st´˝eniem molowym roztworu;
◆ przeprowadzaç obliczenia zwiàzane ze st´˝eniem molowym roztworów.

Procedury osiàgania celów (propozycje do wyboru)

◆ Omówienie ró˝nic w wielkoÊciach obiektów mikro- i makroÊwiata. Prezentacja
foliogramu ilustrujàcego te ró˝nice.

◆ Wprowadzenie poj´cia mola na podstawie masy atomowej, czàsteczkowej i liczby
Avogadra.

◆ Dyskusja na temat wielkoÊci zbiorowisk zawierajàcych liczb´ Avogadra drobin
(doÊwiadczenie 4.1).

◆ Sporzàdzanie roztworów o zadanym st´˝eniu molowym (doÊwiadczenie 4.2).
◆ Obliczanie mas molowych pierwiastków i zwiàzków chemicznych.
◆ Zapoznanie uczniów z molowà interpretacjà równaƒ reakcji.
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◆ Ilustracja doÊwiadczalna przebiegu reakcji chemicznej z iloÊciowym opisem prze-
miany (doÊwiadczenie 4.3).

◆ åwiczenie umiej´tnoÊci rachunkowych – rozwiàzywanie zadaƒ zwiàzanych z prze-
liczaniem st´˝eƒ roztworów.

◆ Eksperymentalne wykazanie, ˝e kwasy reagujà z zasadami w okreÊlonych sto-
sunkach molowych (doÊwiadczenie 4.4).

DoÊwiadczenia (propozycje do wyboru)

4.1. (U) Przybli˝one wyznaczanie liczby czàsteczek cukru w os∏odzonej herbacie.
4.2. (U) Sporzàdzanie 250 cm3 roztworu NaCl o st´˝eniu 0,8 mol/dm3.
4.3. (U) Wyznaczanie stosunku obj´toÊciowego, w jakim reagujà równomolowe

roztwory kwasu siarkowego(VI) i wodorotlenku sodu.
4.4. (U) Odró˝nianie roztworów kwasów: solnego od siarkowego(VI), o jednako-

wym st´˝eniu molowym, na podstawie pomiaru iloÊci zasady zu˝ytej w reakcji
zoboj´tniania.

Typy zadaƒ rachunkowych

◆ Obliczanie masy molowej pierwiastków i zwiàzków chemicznych.
◆ Obliczanie obj´toÊci molowej substancji na podstawie znajomoÊci ich masy mo-

lowej i g´stoÊci.
◆ Obliczanie masy pojedynczych atomów i czàsteczek.
◆ Ustalanie stosunku molowego i masowego reagentów z równania reakcji che-

micznej.
◆ Obliczanie masy reagentów ze stechiometrii równania reakcji.
◆ Korzystanie w obliczeniach z obj´toÊci molowej gazów w warunkach normal-

nych.
◆ Ustalanie stosunku obj´toÊciowego gazowych reagentów.
◆ Obliczenia zwiàzane z przygotowaniem, rozcieƒczeniem i zat´˝aniem roztwo-

rów z zastosowaniem definicji st´˝enia molowego.

Struktura elektronowa, czyli to, co w atomie najbardziej
interesuje chemika

TreÊci tego rozdzia∏u sà wcià˝ najtrudniejszymi elementami nauczania chemii. Ich
zrozumienie daje jednak uczniowi klucz do poznania istoty wiàzaƒ chemicznych,
a zatem równie˝ w∏aÊciwoÊci substancji.

Z dydaktycznego punktu widzenia zastosowano w prezentowanym programie
stopniowe uszczegó∏awianie obrazu wewn´trznej struktury materii. Uczniowie po-
znajà kilka modeli teoretycznych, przy czym model kwantowo-mechaniczny stano-
wi najdoskonalszy obraz budowy atomu. Na tym etapie kszta∏cenia wprowadzamy
podstawy tego modelu bez liczb kwantowych, które zostanà omówione w drugiej
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cz´Êci programu. Takie umiejscowienie modelu kwantowo-mechanicznego w struk-
turze treÊci programu pozwoli uczniom zrozumieç podstawy teoretyczne prawa
okresowoÊci i sens uk∏adu okresowego.

TreÊci programowych zawartych w tym rozdziale nie da si´ wprowadziç ogól-
nie przyj´tymi na lekcjach chemii sposobami analizy wyników doÊwiadczeƒ labo-
ratoryjnych i wnioskowania indukcyjnego. Powinno si´ wi´c zastosowaç metody
maksymalnie aktywizujàce uczniów, dyskusje bogato ilustrowane foliogramami,
planszami i filmem. Du˝o uwagi nale˝y przeznaczyç na çwiczenia modelowe. Istot-
ne jest powiàzanie modelu Bohra, wyprowadzonego na podstawie analizy widm
emisyjnych pierwiastków, z modelem kwantowo-mechanicznym. Wa˝na, dla zro-
zumienia tego rozdzia∏u, jest praca z bogato ilustrowanym podr´cznikiem. Cie-
kawe informacje znajdà uczniowie w szerokiej ofercie literatury popularnonauko-
wej przedmiotu.

Szczegó∏owe cele kszta∏cenia

◆ UÊwiadomienie zwiàzku mi´dzy strukturà widma emisyjnego pierwiastka a bu-
dowà jego atomu.

◆ Zapoznanie z postulatami teorii Bohra dotyczàcymi budowy atomu.
◆ Opanowanie umiej´tnoÊci zapisu konfiguracji elektronowej pierwiastków w uj´-

ciu pow∏okowym.
◆ Poszerzenie wiedzy o budowie materii przez poznanie postulatu o falowej natu-

rze czàstek.
◆ UÊwiadomienie koniecznoÊci innego, ni˝ w mechanice klasycznej, opisu zacho-

wania elektronu.
◆ WyjaÊnienie sensu zasady nieoznaczonoÊci.
◆ Zrozumienie koniecznoÊci operowania poj´ciem prawdopodobieƒstwa przy opi-

sie stanu elektronu w atomie.
◆ Powiàzanie uproszczonego modelu Bohra ze wspó∏czesnym modelem kwanto-

wo-mechanicznym. Wprowadzenie terminów: pow∏oka, podpow∏oka, orbital.
◆ Zwrócenie uwagi uczniów na z∏o˝onoÊç ruchu elektronu, wskazanie drugiego,

oprócz orbitalnego, ruchu elektronu, zwanego spinem.
◆ Przyswojenie wiadomoÊci o przestrzennym rozmieszczeniu elektronów w ato-

mie (kontury obszarów orbitalnych).
◆ Zapoznanie uczniów z zakazem Pauliego i regu∏à Hunda.
◆ Wykszta∏cenie umiej´tnoÊci rozpisywania konfiguracji elektronowych pierwiast-

ków wieloelektronowych.
◆ Wprowadzenie podzia∏u uk∏adu okresowego na bloki konfiguracyjne s, p, d i f.
◆ Powiàzanie konfiguracji elektronowej atomu z po∏o˝eniem pierwiastka w uk∏a-

dzie okresowym.

Zakres treÊci

◆ Widmo emisyjne wodoru.
◆ Teoria Bohra – interpretacja widm emisyjnych pierwiastków.
◆ DwoistoÊç natury materii: korpuskularno-falowa natura elektronu.
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◆ Kwantowo-mechaniczny model budowy atomu.
◆ Zasada nieoznaczonoÊci.
◆ Spin elektronu.
◆ Konfiguracje elektronowe pierwiastków.
◆ Bloki s, p, d i f uk∏adu okresowego.

Przewidywane osiàgni´cia ucznia

Po zakoƒczeniu tego rozdzia∏u uczeƒ powinien:
◆ wyjaÊniç, na czym polega kwantowanie energii;
◆ wyt∏umaczyç, dlaczego atom, przechodzàc ze stanu podstawowego w stan wzbu-

dzony, mo˝e absorbowaç tylko okreÊlone porcje energii;
◆ powiàzaç pochodzenie prà˝ków w widmie emisyjnym wodoru z powrotem elek-

tronu ze stanu wzbudzonego do stanu podstawowego;
◆ napisaç konfiguracje elektronowe pierwiastków (do Z = 20) w uj´ciu pow∏oko-

wym;
◆ wskazaç przyk∏adowe zjawisko fizyczne potwierdzajàce dualistycznà natur´ czà-

stek materii;
◆ wyjaÊniç, jak wspó∏czeÊnie opisuje si´ zachowanie elektronu w atomie – wyt∏u-

maczyç zasad´ nieoznaczonoÊci;
◆ wyt∏umaczyç, co to jest pow∏oka, podpow∏oka elektronowa i orbital;
◆ podaç treÊç zakazu Pauliego i regu∏y Hunda;
◆ wyjaÊniç zasady rozmieszczania elektronów w atomach wieloelektronowych;
◆ wyt∏umaczyç, na czym polega przynale˝noÊç pierwiastków do bloków konfigu-

racyjnych: s, p, d i f uk∏adu okresowego;
◆ powiàzaç po∏o˝enie pierwiastka w uk∏adzie okresowym z jego konfiguracjà elek-

tronowà.

Procedury osiàgania celów (propozycje do wyboru)

◆ DoÊwiadczalne wykazanie, ˝e Êwiat∏o bia∏e ma z∏o˝onà natur´ (doÊwiadczenie
5.1), prezentacja planszy lub foliogramu: Widmo promieniowania elektromagne-
tycznego. WyjaÊnienie terminów: d∏ugoÊç fali i cz´stotliwoÊç. Rozmowa na te-
mat zakresów fal elektromagnetycznych stosowanych w ró˝nych dziedzinach
˝ycia codziennego.

◆ Odnajdywanie w dost´pnych êród∏ach, np. w podr´czniku, widm emisyjnych
pierwiastków. Próba odpowiedzi na pytanie o natur´ widma emisyjnego.

◆ Obserwacja widma emisyjnego wodoru za pomocà spektroskopu (doÊwiadcze-
nie 5.2).

◆ Prezentacja i omówienie foliogramu Widmo emisyjne wodoru. Interpretacja wid-
ma emisyjnego wodoru za pomocà pow∏okowego modelu budowy atomu.

◆ Obejrzenie fragmentu filmu na temat wspó∏czesnego modelu budowy atomu.
◆ åwiczenie umiej´tnoÊci zapisywania konfiguracji elektronowych pierwiastków

w uj´ciu pow∏okowym i z uwzgl´dnieniem podpow∏ok.
◆ Praca z uk∏adem okresowym – okreÊlanie szczegó∏ów konfiguracji elektrono-

wej pierwiastka na podstawie jego po∏o˝enia w podanym okresie i grupie.
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◆ Wskazanie mo˝liwoÊci klasyfikacji pierwiastków (przyporzàdkowania do blo-
ków s, p, d oraz f ) na podstawie ich konfiguracji elektronowych.

◆ Badanie sposobu barwienia p∏omienia przez sole niektórych pierwiastków (do-
Êwiadczenie 5.3).

DoÊwiadczenia (propozycje do wyboru)

5.1. (N) Rozszczepienie Êwiat∏a bia∏ego za pomocà pryzmatu.
5.2. (N) Obserwacja widma emisyjnego wodoru za pomocà spektroskopu.
5.3. (U) Barwienie p∏omienia przez: chlorek sodu, potasu i wapnia.

W jaki sposób wià˝à si´ ze sobà atomy,
a jak ca∏e czàsteczki?

Nadrz´dnym celem tego rozdzia∏u jest uÊwiadomienie uczniom zale˝noÊci pomi´-
dzy w∏aÊciwoÊciami substancji a rodzajem wyst´pujàcych w niej wiàzaƒ chemicz-
nych. Poznanie (w ramach poprzedniego rozdzia∏u) podstawowych zagadnieƒ do-
tyczàcych budowy atomu pozwala uczniom zrozumieç mechanizm tworzenia wiàzaƒ
w pierwiastkach (wiàzanie metaliczne i atomowe) oraz zwiàzkach chemicznych (wià-
zania jonowe i kowalencyjne spolaryzowane).

Wprowadzenie poj´cia elektroujemnoÊci powinno u∏atwiç zrozumienie wp∏y-
wu charakteru pierwiastków na rodzaj wiàzaƒ w tworzonym przez nie zwiàzku che-
micznym. Jest to tak˝e okazja do kszta∏towania umiej´tnoÊci korzystania z tablic
i innych êróde∏ informacji oraz interpretowania zamieszczonych w nich danych. TreÊci
dotyczàce geometrii czàsteczek mogà byç traktowane jako nieco trudniejsze, ale
z wielu wzgl´dów zaleca si´ ich realizacj´. Uczniowie ju˝ w gimnazjum mieli okazj´
poznaç w∏aÊciwoÊci wody wynikajàce m.in. z kszta∏tu jej czàsteczek. Obecnie zdoby-
ta wiedza o budowie atomu umo˝liwi im zrozumienie i poszerzenie przyswojonych
wczeÊniej wiadomoÊci.

WyjaÊnienie wp∏ywu oddzia∏ywaƒ mi´dzyczàsteczkowych na w∏aÊciwoÊci sub-
stancji jest przydatne w ca∏ym kursie chemii oraz pomaga zrozumieç wiele zjawisk
obserwowanych w ˝yciu codziennym.

Szczegó∏owe cele kszta∏cenia

◆ Wyrabianie potrzeby poszukiwania przyczyn obserwowanych zjawisk oraz w∏a-
ÊciwoÊci substancji.

◆ Zrozumienie istoty wiàzania metalicznego i jego wp∏ywu na w∏aÊciwoÊci metali.
◆ UÊwiadomienie zale˝noÊci mi´dzy w∏aÊciwoÊciami niemetali a sposobem po-

wiàzania ich atomów.
◆ Wykszta∏cenie umiej´tnoÊci przewidywania rodzaju wiàzania na podstawie kon-

figuracji elektronowej ∏àczàcych si´ atomów.
◆ Ugruntowanie poj´ç: wiàzanie atomowe, wiàzanie jonowe.
◆ Poszerzenie wiadomoÊci o w∏aÊciwoÊciach substancji jonowych.
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◆ Zrozumienie sensu poj´cia elektroujemnoÊci i korzyÊci p∏ynàcych z jego stoso-
wania.

◆ Zrozumienie, na czym polega polaryzacja wiàzaƒ i jakie sà jej konsekwencje.
◆ Pog∏´bienie wiadomoÊci o geometrii prostych czàsteczek.
◆ UÊwiadomienie wp∏ywu geometrii czàsteczek na w∏aÊciwoÊci substancji.
◆ Zrozumienie sposobu tworzenia wiàzaƒ wielokrotnych.
◆ Pog∏´bienie wiedzy o strukturze czàsteczek wody.
◆ Zrozumienie wp∏ywu oddzia∏ywaƒ mi´dzyczàsteczkowych na w∏aÊciwoÊci sub-

stancji.

Zakres treÊci

◆ Wiàzania w pierwiastkach chemicznych: metaliczne i atomowe.
◆ ElektroujemnoÊç pierwiastków i jej zmiany na tle uk∏adu okresowego.
◆ Wiàzania w zwiàzkach chemicznych: jonowe, atomowe, atomowe spolaryzowa-

ne i koordynacyjne.
◆ Zale˝noÊç w∏aÊciwoÊci substancji od rodzaju wyst´pujàcych w niej wiàzaƒ.
◆ Geometria prostych czàsteczek.
◆ Wiàzania σ i π.
◆ Oddzia∏ywania mi´dzyczàsteczkowe: dipol-dipol, wiàzanie wodorowe, dipol

chwilowy-dipol indukowany.

Przewidywane osiàgni´cia ucznia

Po zakoƒczeniu tego rozdzia∏u uczeƒ powinien:
◆ wyt∏umaczyç, w jaki sposób atomy pierwiastków grup g∏ównych osiàgajà trwa∏e

konfiguracje elektronowe najbli˝szego helowca;
◆ wyjaÊniç, na czym polega wiàzanie metaliczne;
◆ wyt∏umaczyç mechanizm przewodzenia pràdu elektrycznego przez metale;
◆ na przyk∏adzie czàsteczek: H2, Cl2, N2, O2, opisaç mechanizm tworzenia wiàza-

nia kowalencyjnego;
◆ przedstawiç zale˝noÊç stanu skupienia niemetali od sposobu powiàzania ich ato-

mów;
◆ podaç definicj´ elektroujemnoÊci;
◆ omówiç zmiany elektroujemnoÊci pierwiastków na tle uk∏adu okresowego;
◆ omówiç, na wybranych przyk∏adach, wp∏yw ró˝nicy elektroujemnoÊci pierwiast-

ków na rodzaj wiàzania w tworzonym przez nie zwiàzku chemicznym;
◆ wyt∏umaczyç natur´ wiàzania koordynacyjnego;
◆ opisaç budow´ kryszta∏ów jonowych i w∏aÊciwoÊci zwiàzków jonowych;
◆ zaproponowaç eksperyment wykazujàcy, ˝e substancja ma budow´ jonowà;
◆ omówiç sposób przewidywania geometrii (kszta∏tu) czàsteczek na przyk∏adzie

CO2, H2O, BF3, NH3;

◆ pos∏ugiwaç si´ terminami: orbital atomowy, czàsteczkowy oraz wiàzanie σ i π;
◆ wyt∏umaczyç, na czym polega ró˝nica mi´dzy wiàzaniami σ i π;
◆ wyjaÊniç, co to jest dipol i kiedy czàsteczka ma charakter dipolowy;
◆ sklasyfikowaç rodzaje oddzia∏ywaƒ mi´dzyczàsteczkowych;



PROGRAM NAUCZANIA

32

◆ omówiç sposób tworzenia wiàzania wodorowego;
◆ wyjaÊniç wp∏yw oddzia∏ywaƒ mi´dzyczàsteczkowych na w∏aÊciwoÊci wody;
◆ omówiç oddzia∏ywania dipol chwilowy–dipol indukowany i przedstawiç ich wp∏yw

na stan skupienia substancji.

Procedury osiàgania celów (propozycje do wyboru)

◆ Dyskusja na temat poznanych w gimnazjum w∏aÊciwoÊci pierwiastków (podzia∏
na metale i niemetale, ró˝na aktywnoÊç chemiczna).

◆ Badanie w∏aÊciwoÊci fizycznych metali (doÊwiadczenie 6.1).
◆ Porównywanie, na podstawie danych z literatury lub odpowiednich programów

komputerowych, w∏aÊciwoÊci fizycznych wybranych metali.
◆ Obejrzenie fragmentu filmu na temat w∏aÊciwoÊci i wyst´powania w przyrodzie

metali i niemetali.
◆ Praca z uk∏adem okresowym – odnajdywanie po∏o˝enia metali i niemetali

oraz okreÊlanie konfiguracji elektronowych pierwiastków. Dostrzeganie ró˝nic
w strukturze elektronowej pow∏oki walencyjnej metali i niemetali.

◆ Badanie w∏aÊciwoÊci fizycznych wybranych niemetali (doÊwiadczenie 6.2).
◆ Porównywanie, na podstawie danych z literatury lub odpowiednich programów

komputerowych, w∏aÊciwoÊci fizycznych przyk∏adowych niemetali.
◆ WyjaÊnienie zale˝noÊci mi´dzy w∏aÊciwoÊciami niemetali a sposobem powiàza-

nia ich atomów. Budowanie modeli czàsteczek niemetali oraz analiza struktury
sieci krystalicznej diamentu i grafitu.

◆ Odnajdywanie danych na temat w∏aÊciwoÊci i zastosowania diamentu, grafitu
i fulerenów. Wprowadzenie poj´cia alotropii pierwiastka.

◆ Rozmowa na temat odmian alotropowych tlenu. Zwrócenie uwagi uczniów na
znaczenie ozonu zawartego w górnych warstwach atmosfery.

◆ Otrzymywanie zwiàzków jonowych (doÊwiadczenie 6.3).
◆ Dyskusja nad w∏aÊciwoÊciami zwiàzków jonowych; eksperymentalna weryfika-

cja hipotez (doÊwiadczenie 6.4). Obejrzenie fragmentu filmu na temat prze-
wodnictwa elektrycznego stopionego NaCl.

◆ Modelowanie mechanizmu powstawania wiàzania kowalencyjnego spolaryzo-
wanego. Wprowadzenie poj´ç: elektroujemnoÊç, dipol.

◆ Otrzymywanie bromowodoru i badanie jego w∏aÊciwoÊci (doÊwiadczenie 6.5).
◆ Modelowanie struktury czàsteczek H2O. Analiza budowy wody za pomocà fo-

liogramów.
◆ Modelowanie struktury czàsteczek NH3. Analiza budowy amoniaku za pomocà

foliogramów.
◆ WyjaÊnienie za pomocà foliogramów ró˝nicy pomi´dzy wiàzaniem σ a π.
◆ Synteza dwutlenku w´gla (doÊwiadczenie 6.6) oraz modelowanie struktury czà-

steczek CO2. Analiza budowy czàsteczek tlenku w´gla(IV) za pomocà foliogra-
mów.

◆ Rozmowa na temat oddzia∏ywaƒ mi´dzyczàsteczkowych oraz przyczyn anomal-
nych w∏aÊciwoÊci wody.
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◆ Wyszukiwanie w dost´pnych êród∏ach informacji danych o znaczeniu wiàzania
wodorowego dla ˝ycia na Ziemi.

◆ Dyskusja na temat wp∏ywu oddzia∏ywaƒ mi´dzyczàsteczkowych na stan skupie-
nia substancji.

DoÊwiadczenia (propozycje do wyboru)

6.1. (U) Badanie kowalnoÊci, przewodnictwa cieplnego i elektrycznego ˝elaza,
o∏owiu i cyny.

6.2. (U) Badanie kowalnoÊci, przewodnictwa cieplnego i elektrycznego siarki
i w´gla.

6.3. (N) Otrzymywanie zwiàzków o budowie jonowej. Reakcja sodu z bromem.
6.4. (U) Wykazanie przewodnictwa elektrycznego wodnego roztworu bromku sodu.
6.5. (N) Otrzymywanie bromowodoru w reakcji bromu z wodorem i badanie jego

rozpuszczalnoÊci w wodzie.
6.6. (N) Otrzymywanie dwutlenku w´gla w reakcji spalania w´gla drzewnego

w tlenie.

Co p∏ywa w wodzie, czyli tajemnice roztworów

TreÊci tego rozdzia∏u stanowià poszerzenie i pog∏´bienie poznanych w gimnazjum
wiadomoÊci o roztworach i zjawiskach, które w nich zachodzà. Podczas jego reali-
zacji istotne jest nawiàzywanie do obserwacji z ˝ycia codziennego (np. dotyczàcych
w∏aÊciwoÊci koloidów lub wp∏ywu temperatury na rozpuszczalnoÊç), wyjaÊnienie ich
istoty i formu∏owanie uogólnieƒ.

Omówienie mechanizmu dysocjacji zwiàzków jonowych i polarnych sprzyja
utrwaleniu wiadomoÊci o rodzajach wiàzaƒ w zwiàzkach chemicznych. Nowym ele-
mentem jest wprowadzenie poj´cia stopnia dysocjacji, które na tym etapie naucza-
nia powinno byç wyjaÊnione w najprostszy sposób – bez uwzgl´dnienia wp∏ywu st´-
˝enia i temperatury. Rozwa˝ania te dajà okazj´ do zapoznania uczniów z poj´ciem
równowagi dynamicznej.

Skal´ pH uczniowie poznajà wczeÊniej w formie jakoÊciowej, a znajomoÊç
wyra˝eƒ pot´gowych umo˝liwia przedstawienie jej w sposób iloÊciowy. Istotna jest,
z punktu widzenia dalszej nauki chemii, analiza procesów przebiegajàcych w roz-
tworach wodnych, takich jak reakcje zoboj´tniania czy wytràcania osadów.

Szczegó∏owe cele kszta∏cenia

◆ Poszerzenie i pog∏´bienie, zdobytych w gimnazjum, wiadomoÊci o roztworach.
◆ Zrozumienie, jakie cechy budowy czàsteczek wody sprawiajà, ̋ e jest ona najpo-

pularniejszym rozpuszczalnikiem.
◆ Wykszta∏cenie umiej´tnoÊci rozró˝niania roztworów w∏aÊciwych, koloidalnych

i zawiesin.

rozdzia∏ 7
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◆ Wyrabianie umiej´tnoÊci korzystania z ró˝nych êróde∏ informacji (tablice itp.)
w celu wyszukiwania danych fizykochemicznych (rozpuszczalnoÊç substancji
w ró˝nych rozpuszczalnikach i przy ró˝nych wartoÊciach temperatury).

◆ Pog∏´bienie zdobytej w gimnazjum wiedzy o reakcji dysocjacji elektrolitycznej.
◆ Zrozumienie mechanizmów dysocjacji substancji jonowych i polarnych.
◆ UÊwiadomienie, ̋ e w∏aÊciwoÊci kwasowo-zasadowe substancji sà funkcjà budo-

wy jej czàsteczki i zale˝à od charakteru wyst´pujàcych w niej wiàzaƒ.
◆ Zrozumienie istoty równowagi chemicznej na przyk∏adzie dysocjacji s∏abego elek-

trolitu.
◆ Wyrobienie umiej´tnoÊci korzystania ze stopnia dysocjacji przy ocenie mocy

elektrolitu.
◆ Pog∏´bienie wiadomoÊci o skali pH i wskaênikach kwasowo-zasadowych.
◆ UÊwiadomienie, ˝e w reakcjach przebiegajàcych w roztworach wodnych biorà

udzia∏ jony.
◆ Zrozumienie powodów nie zawsze oboj´tnego odczynu roztworów soli.
◆ Kszta∏towanie umiej´tnoÊci zapisu równaƒ reakcji w formie jonowej.

Zakres treÊci

◆ Woda jako rozpuszczalnik.
◆ Klasyfikacja roztworów: roztwory w∏aÊciwe, koloidy, zawiesiny.
◆ Mechanizm rozpuszczania zwiàzków jonowych.
◆ Dysocjacja substancji polarnych.
◆ Elektrolity mocne i s∏abe. Stopieƒ dysocjacji.
◆ Sta∏a dysocjacji wody, skala pH, wskaêniki pH.
◆ Reakcje w roztworach wodnych elektrolitów.
◆ Hydroliza soli.

Przewidywane osiàgni´cia ucznia

Po zakoƒczeniu tego rozdzia∏u uczeƒ powinien:
◆ wyt∏umaczyç na podstawie budowy czàsteczki, dlaczego woda stanowi dosko-

na∏y rozpuszczalnik;
◆ wskazaç ró˝nice we w∏aÊciwoÊciach roztworów w∏aÊciwych, koloidalnych i za-

wiesin;
◆ opisaç sposoby rozdzielenia roztworu na sk∏adniki metodà odparowania roz-

puszczalnika lub destylacji;
◆ opisaç sposób rozdzia∏u zawiesiny na sk∏adniki;
◆ podaç przyk∏ady, znanych z ˝ycia codziennego, koloidów i zawiesin;
◆ korzystaç z tabel i wykresów dotyczàcych rozpuszczalnoÊci substancji sta∏ych

cieczy i gazów;
◆ na podstawie danych sporzàdziç wykres rozpuszczalnoÊci substancji;
◆ wyjaÊniç, dlaczego odprowadzanie ogrzanej wody do rzeki lub jeziora jest for-

mà ska˝ania Êrodowiska;
◆ omówiç mechanizm rozpuszczania substancji jonowej w wodzie;
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◆ wyjaÊniç mechanizm dysocjacji substancji polarnych (na przyk∏adzie HCl);
◆ wyjaÊniç, dlaczego roztwory elektrolitów przewodzà pràd elektryczny;
◆ wyt∏umaczyç przyczyn´ kwasowego odczynu roztworów kwasów i zasadowego

odczynu roztworów niektórych wodorotlenków;
◆ wyjaÊniç, w jaki sposób powsta∏a skala pH;
◆ opisaç stan równowagi dynamicznej w roztworze s∏abego elektrolitu;
◆ wskazaç przyk∏ad elektrolitu, który tylko cz´Êciowo dysocjuje na jony;
◆ wyjaÊniç i stosowaç termin: stopieƒ dysocjacji;
◆ omówiç, w jaki sposób przebiegajà reakcje w roztworach wodnych;
◆ zapisaç równania reakcji w formie jonowej;
◆ wyt∏umaczyç, dlaczego roztwór w´glanu sodu ma odczyn zasadowy, chlorku sodu

oboj´tny, a chlorku cynku kwasowy;
◆ korzystaç z tabeli rozpuszczalnoÊci zwiàzków;
◆ zaplanowaç doÊwiadczenie pozwalajàce otrzymaç trudno rozpuszczalny kwas,

wodorotlenek i sól w reakcji stràceniowej.

Procedury osiàgania celów (propozycje do wyboru)

◆ Dyskusja na temat rodzajów roztworów. Przypomnienie terminów: roztwór nie-
nasycony, nasycony i przesycony. Obserwacja procesu rozpuszczania barwnej
soli (doÊwiadczenie 7.1).

◆ Rozmowa na temat czynników wp∏ywajàcych na rozpuszczalnoÊç substancji sta-
∏ych w cieczach. Korzystanie z tablic i wykresów rozpuszczalnoÊci substancji
sta∏ych i gazów w cieczach.

◆ Klasyfikowanie mieszanin pod wzgl´dem stopnia rozproszenia substancji dys-
pergowanej na: zawiesiny, koloidy i roztwory w∏aÊciwe; dyskusja na temat wy-
st´powania tych mieszanin w otoczeniu.

◆ Badanie w∏aÊciwoÊci koloidów i zawiesin (doÊwiadczenie 7.2).
◆ Oglàdanie fragmentu filmu na temat w∏aÊciwoÊci i metod otrzymywania kolo-

idów.
◆ Badanie przebiegu procesu koagulacji soli (doÊwiadczenie 7.3).
◆ Modelowanie procesu rozpuszczania kryszta∏ów jonowych i zwiàzków polar-

nych w wodzie. Wprowadzenie terminów: dysocjacja jonowa i solwatacja.
◆ DoÊwiadczalne potwierdzenie obecnoÊci jonów w roztworach wodnych kwasów,

zasad i soli (doÊwiadczenie 7.4).
◆ Wprowadzenie poj´cia s∏abego elektrolitu i niepe∏nej dysocjacji elektrolitycz-

nej (doÊwiadczenie 7.5).
◆ Wprowadzenie skali pH. Rozmowa o odczynie u˝ywanych przez uczniów pre-

paratów, np. Êrodków czyszczàcych, past do z´bów, gum do ˝ucia. Pomiar pH
roztworów (doÊwiadczenie 7.6).

◆ Wykazanie doÊwiadczalne kwasowego odczynu gleby torfowej i mo˝liwoÊci neu-
tralizacji zawartych w niej kwasów (doÊwiadczenie 7.7).

◆ Próba iloÊciowego opisu stanu równowagi dynamicznej dysocjacji s∏abego elek-
trolitu za pomocà stopnia dysocjacji.



PROGRAM NAUCZANIA

36

◆ Badanie przebiegu reakcji w roztworach wodnych (doÊwiadczenie 7.8, 7.9,
7.10, 7.11).

◆ åwiczenia dotyczàce pisania równaƒ reakcji w formie jonowej.
◆ Eksperymentalne wykazanie, ˝e roztwory soli s∏abych kwasów i mocnych zasad

wykazujà odczyn zasadowy, a mocnych kwasów i s∏abych zasad – kwasowy (do-
Êwiadczenie 7.12).

◆ Dyskusja nad mechanizmem reakcji hydrolizy. Znajdowanie przyk∏adów tej re-
akcji w otoczeniu.

◆ Identyfikacja roztworów kwasów na podstawie przebiegu reakcji stràceniowych
(doÊwiadczenie 7.13).

◆ Identyfikacja jonów w roztworze za pomocà reakcji stràceniowych (doÊwiad-
czenie 7.14).

◆ Wyznaczanie stopnia dysocjacji mocnego i s∏abego kwasu (doÊwiadczenie
7.15).

DoÊwiadczenia (propozycje do wyboru)

7.1. (U) Badanie procesu rozpuszczania chlorku niklu(II) w wodzie.
7.2. (U) Porównanie w∏aÊciwoÊci roztworów w∏aÊciwych, koloidów i zawiesin.
7.3. (U) Badanie koagulacji bia∏ka jaja kurzego.
7.4. (U) Badanie przep∏ywu pràdu przez roztwory: kwasu solnego, wodorotlenku

sodu i chlorku sodu.
7.5. (U) OkreÊlanie ró˝nicy st´˝enia jonów wodorowych w równomolowych roz-

tworach kwasu solnego i kwasu octowego o st´˝eniu 0,1 mol/dm3 za pomocà
papierka wskaênikowego.

7.6. (N) Pomiar pH roztworów HCl i CH3COOH o takich samych st´˝eniach mo-
lowych (za pomocà pehametru).

7.7. (U) Badanie odczynu gleby za pomocà kwasomierza glebowego.
7.8. (U) Reakcja metali z roztworami kwasów, np. cynku z HCl i H2SO4.
7.9. (U) Reakcja zoboj´tniania np. roztworu NaOH (z dodatkiem fenoloftaleiny)

roztworem HNO3.
7.10. (U) Reakcja soli s∏abych kwasów z roztworem mocnego kwasu, np. Na2SO3

z H2SO4.
7.11. (U) Stràcanie osadów trudno rozpuszczalnych kwasów, wodorotlenków i soli,

np. H2SiO3, Ni(OH)2, CaSO4, AgBr i Agl.
7.12. (U) Badanie odczynu wodnych roztworów Na2CO3, Na2S, ZnCl2, Al(NO3)3

za pomocà wskaêników.
7.13. (U) Identyfikacja kwasów: H2SO4, HNO3 i HCl za pomocà reakcji stràcenio-

wych.
7.14. (U) Identyfikacja roztworów: Na2CO3, HNO3, MgSO4, NaOH.
7.15. (U) Wyznaczanie stopnia dysocjacji kwasu octowego w roztworze o st´˝eniu

0,1 mol/dm3 za pomocà papierków wskaênikowych lub pehametru.
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Typy zadaƒ rachunkowych

◆ Obliczenia z u˝yciem wykresów rozpuszczalnoÊci substancji sta∏ych i gazów
w wodzie.

◆ Wiàzanie st´˝enia poczàtkowego i równowagowego s∏abego elektrolitu z jego
stopniem dysocjacji.

◆ Obliczenia stechiometryczne dla reakcji prowadzonych w roztworach wod-
nych.

Dwa bardzo wa˝ne pierwiastki – tlen i wodór
oraz ich najwa˝niejsze reakcje: utleniania-redukcji

Celem realizacji tego rozdzia∏u jest poszerzenie i pog∏´bienie wiadomoÊci pozna-
nych przez uczniów w gimnazjum, zarówno dotyczàcych w∏aÊciwoÊci tlenu i wodo-
ru, jak i charakteru chemicznego tlenków. Ponadto istotnym elementem jest wpro-
wadzenie w tematyk´ reakcji utlenienia-redukcji. Otrzymywanie tlenu i praktyczne
badanie jego w∏aÊciwoÊci oraz reakcji z metalami i niemetalami dostarcza cennych
informacji, które dodatkowo powinny byç uzupe∏nione na podstawie dost´pnej li-
teratury lub wzbogacone obejrzeniem filmu. Omawiajàc w∏aÊciwoÊci ozonu, przy-
pominamy poj´cie alotropii oraz znaczenie jego obecnoÊci w atmosferze. Badanie
reakcji tlenu z metalami i niemetalami jest okazjà do uporzàdkowania wiadomoÊci
o tlenkach i przeprowadzenia ich klasyfikacji na podstawie reakcji z wodà, kwasami
i zasadami.

Wybuchowe w∏aÊciwoÊci mieszaniny wodoru z tlenem nie powinny byç przyczy-
nà rezygnacji z doÊwiadczeƒ, w których otrzymujemy wodór i badamy jego podsta-
wowe w∏aÊciwoÊci. Takie eksperymenty sà okazjà do wykszta∏cenia umiej´tnoÊci
bezpiecznego obchodzenia si´ z niebezpiecznymi substancjami. Podczas realizacji
tego dzia∏u omawiamy najprostsze reakcje utlenienia-redukcji, wskazujàc jedno-
czeÊnie na ich znaczenie w Êrodowisku i naszym otoczeniu. Wa˝ne jest przyswoje-
nie umiej´tnoÊci okreÊlania stopnia utlenienia pierwiastka w zwiàzku oraz bilanso-
wania równaƒ prostych reakcji utleniania-redukcji.

Szczegó∏owe cele kszta∏cenia

◆ Przypomnienie wiadomoÊci o sposobach laboratoryjnego otrzymywania tlenu
i wodoru.

◆ UÊwiadomienie roli tlenu w procesach zachodzàcych w przyrodzie.
◆ Pog∏´bianie umiej´tnoÊci eksperymentalnych poprzez wykonywanie doÊwiad-

czeƒ zwiàzanych z otrzymywaniem i badaniem w∏aÊciwoÊci tlenu i wodoru.
◆ Rozwijanie umiej´tnoÊci wyciàgania wniosków z przeprowadzonych doÊwiad-

czeƒ.
◆ åwiczenie umiej´tnoÊci bezpiecznej pracy w laboratorium szkolnym poprzez

ostro˝ne eksperymentowanie z wodorem.
◆ Pog∏´bienie wiadomoÊci o alotropii pierwiastków (na przyk∏adzie tlenu).

rozdzia∏ 8
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◆ Zrozumienie znaczenia ozonu, zawartego w górnych warstwach atmosfery, dla
funkcjonowania ˝ycia na Ziemi.

◆ Przypomnienie zasad pisania wzorów sumarycznych i nazewnictwa tlenków.
◆ Poznanie sposobów badania charakteru chemicznego tlenków.
◆ Zapoznanie z wyst´powaniem tlenków w przyrodzie i ich najwa˝niejszymi za-

stosowaniami.
◆ Wykszta∏cenie umiej´tnoÊci operowania poj´ciem stopnia utlenienia.
◆ Pog∏´bienie znaczenia poj´ç utleniania i redukcji.
◆ Dostrzeganie procesów utleniania i redukcji zachodzàcych w Êrodowisku.
◆ åwiczenie umiej´tnoÊci bilansowania prostych równaƒ reakcji utleniania-reduk-

cji.

Zakres treÊci

◆ Tlen – wyst´powanie, otrzymywanie i w∏aÊciwoÊci.
◆ Warstwa ozonowa.
◆ Rola tlenu w procesach zachodzàcych w przyrodzie.
◆ Tlenki – nazewnictwo, otrzymywanie i w∏aÊciwoÊci fizyczne.
◆ Charakter kwasowy, zasadowy i oboj´tny tlenków.
◆ Wodór – wyst´powanie, otrzymywanie i w∏aÊciwoÊci.
◆ Stopieƒ utlenienia pierwiastka.
◆ Reakcja wodoru z tlenem jako przyk∏ad reakcji utleniania-redukcji.
◆ Redukcja tlenków metali wodorem.
◆ Proste reakcje utlenienia-redukcji.

Przewidywane osiàgni´cia ucznia

Po zakoƒczeniu tego rozdzia∏u uczeƒ powinien:
◆ omówiç wyst´powanie tlenu w przyrodzie w postaci wolnej i zwiàzanej;
◆ opisaç doÊwiadczenie pozwalajàce otrzymaç tlen w laboratorium;
◆ narysowaç schemat aparatury do laboratoryjnego otrzymywania tlenu;
◆ omówiç w∏aÊciwoÊci fizyczne i chemiczne tlenu;
◆ podaç najwa˝niejsze zastosowania tlenu;
◆ wyjaÊniç, czym si´ ró˝ni reakcja spalania od reakcji utleniania;
◆ omówiç rol´ tlenu w procesach zachodzàcych w przyrodzie;
◆ na przyk∏adzie tlenu wyjaÊniç zjawisko alotropii;
◆ wyjaÊniç funkcje ozonu zawartego w górnych warstwach atmosfery;
◆ nazwaç tlenek pierwiastka, majàc jego wzór sumaryczny;
◆ napisaç wzór sumaryczny tlenku na podstawie jego nazwy;
◆ podaç przyk∏ady zastosowania tlenków;
◆ wykazaç, piszàc odpowiednie równania reakcji, ˝e tlenki metali 1. i 2. grupy

majà charakter zasadowy, a niemetali, np. fosforu, charakter kwaÊny;
◆ zaplanowaç doÊwiadczenie pozwalajàce wykazaç charakter chemiczny tlenku;
◆ zaprojektowaç doÊwiadczenie, w wyniku którego mo˝na otrzymaç wodór w la-

boratorium szkolnym;
◆ naszkicowaç schemat zestawu do otrzymywania wodoru;
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◆ opisaç zasady bezpiecznej pracy z wodorem w laboratorium szkolnym;
◆ zaplanowaç doÊwiadczenie pozwalajàce wykazaç, ˝e wodór ma g´stoÊç mniej-

szà od g´stoÊci powietrza;
◆ uzasadniç, dlaczego wodór i tlen mo˝na zbieraç nad wodà;
◆ wyjaÊniç poj´cie stopnia utlenienia pierwiastka;
◆ obliczyç stopieƒ utlenienia pierwiastka w zwiàzku chemicznym;
◆ wykazaç, ˝e reakcja syntezy wody jest reakcjà utleniania-redukcji;
◆ omówiç rol´ wodoru w reakcjach redukcji tlenków metali wodorem;
◆ wyjaÊniç przebieg prostych procesów utleniania i redukcji zachodzàcych w przyro-

dzie;
◆ dobieraç wspó∏czynniki w prostych równaniach reakcji utleniania-redukcji.

Procedury osiàgania celów (propozycje do wyboru)

◆ Praca z tabelà lub wykresem rozpowszechnienia pierwiastków w przyrodzie.
Ustalanie zawartoÊci wodoru i tlenu w atmosferze, litosferze i hydrosferze oraz
w kosmosie.

◆ Rozpisywanie konfiguracji elektronowych atomów tlenu i wodoru; rozmowa na
temat sposobu uzyskania przez oba atomy trwa∏ej konfiguracji najbli˝szego he-
lowca.

◆ Modelowanie czàsteczek wodoru i tlenu oraz sposobu przekazywania elektro-
nów przez atomy tlenu i wodoru w reakcjach utleniania-redukcji.

◆ Dyskusja o sposobach otrzymywania tlenu w laboratorium z weryfikacjà do-
Êwiadczalnà propozycji uczniów (doÊwiadczenie 8.1, 8.2).

◆ Badanie w∏aÊciwoÊci fizycznych i chemicznych tlenu (doÊwiadczenie 8.3, 8.4).
◆ DoÊwiadczalne wykazanie charakteru chemicznego tlenków w reakcji z wodà

(doÊwiadczenie 8.5).
◆ OkreÊlanie charakteru chemicznego tlenków na podstawie przebiegu ich reak-

cji z kwasem solnym i wodorotlenkiem sodu (doÊwiadczenie 8.6, 8.7).
◆ Oglàdanie fragmentu filmu na temat otrzymywania, nazewnictwa, w∏aÊciwoÊci

i rozpowszechnienia w przyrodzie tlenków. Sporzàdzenie listy tlenków metali
i niemetali znanych uczniom z ˝ycia codziennego.

◆ Dyskusja na temat roli tlenu w procesach spalania, utleniania i oddychania.
◆ Oglàdanie fragmentu filmu na temat roli ozonu w przyrodzie. Przypomnienie

poj´cia alotropii pierwiastka na przyk∏adzie tlenu.
◆ Projektowanie zestawu laboratoryjnego do otrzymywania wodoru w pracowni

szkolnej. Otrzymywanie i badanie w∏aÊciwoÊci wodoru (doÊwiadczenie 8.8, 8.9).
◆ Rozmowa na temat przebiegu reakcji wodoru z tlenem. Wprowadzenie poj´cia

stopnia utlenienia. Wykazanie, ˝e reakcja syntezy wody jest procesem utlenia-
nia-redukcji.

◆ Rozszerzenie definicji reakcji utleniania-redukcji przez wykazanie redukujà-
cych w∏aÊciwoÊci wodoru (doÊwiadczenie 8.10).

◆ Bilansowanie poznanych dotychczas równaƒ reakcji utleniania-redukcji.
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DoÊwiadczenia (propozycje do wyboru):

8.1. (N) Otrzymywanie tlenu w wyniku termicznego rozk∏adu manganianu(VII)
potasu.

8.2. (N) Otrzymywanie tlenu w wyniku katalitycznego rozk∏adu nadtlenku wodoru.
8.3. (N) Spalanie sodu, wapnia, glinu i ˝elaza w tlenie.
8.4. (N) Spalanie siarki i fosforu czerwonego w tlenie.
8.5. (U) Badanie charakteru chemicznego wybranych tlenków, np. wapnia,

niklu(II), krzemu(IV) i fosforu(V) w reakcji z wodà.
8.6. (U) Badanie reakcji wybranych tlenków, np. wapnia, niklu(II), krzemu(IV)

i fosforu(V), z kwasem solnym, wobec oran˝u metylowego.
8.7. (U) Badanie reakcji wybranych tlenków, np. wapnia, niklu(II), krzemu(IV)

i fosforu(V), z wodorotlenkiem sodu, wobec fenoloftaleiny.
8.8. (N) Otrzymywanie wodoru w reakcji cynku z kwasem solnym i badanie jego

w∏aÊciwoÊci.
8.9. (N) Spalanie wodoru w baƒkach mydlanych.
8.10. (N) Redukcja tlenku miedzi(II) wodorem.
8.11. (U) Badanie charakteru chemicznego tlenków.

Metale lekkie, których – wbrew pozorom – jest wi´cej
ni˝ ci´˝kich

Realizacja tego rozdzia∏u powinna stanowiç ilustracj´ i uzupe∏nienie przyswojo-
nych wczeÊniej wiadomoÊci. Nale˝y przyzwyczajaç uczniów do cz´stego korzystania
z uk∏adu okresowego i czerpania z niego mo˝liwie du˝ej liczby informacji. Nad-
rz´dnym celem realizacji tej cz´Êci programu jest ukazanie podobieƒstw w∏aÊciwo-
Êci pierwiastków w grupach i p∏ynnej zmiany w okresach tablicy Mendelejewa. Osià-
gni´cie tego celu b´dzie mo˝liwe tylko wtedy, gdy zwrócimy uwag´ m∏odzie˝y na
korelacj´ mi´dzy budowà atomów i rodzajem wiàzaƒ w tworzonych zwiàzkach a ich
w∏aÊciwoÊciami. Istotne jest tak˝e dostrzeganie zmian aktywnoÊci chemicznej me-
tali w grupach warunkowanych wzrostem promienia atomowego, czyli oddaleniem
elektronów walencyjnych od jàdra.

Zale˝noÊç mi´dzy konfiguracjà elektronowà atomów a w∏aÊciwoÊciami pierwiast-
ków pozwoli zrozumieç g∏´boki sens prawa okresowoÊci. W czasie realizacji treÊci
tego dzia∏u nale˝y po∏o˝yç szczególny nacisk na aktywnoÊç doÊwiadczalnà uczniów
– obserwacje w∏asne powinny stanowiç podstaw´ wyciàgania wniosków i formu∏o-
wania uogólnieƒ. Nale˝y wiàzaç zdobytà wiedz´ i umiej´tnoÊci praktyczne z obser-
wacjami czynionymi w ˝yciu codziennym. Wsz´dzie tam, gdzie to mo˝liwe, ekspo-
nujemy wykorzystanie metali lekkich i ich zwiàzków.

Szczegó∏owe cele kszta∏cenia

◆ Zapoznanie uczniów z po∏o˝eniem metali w uk∏adzie okresowym pierwiastków.
◆ UÊwiadomienie podobieƒstw i ró˝nic we w∏aÊciwoÊciach fizycznych metali. Po-

znanie zasad klasyfikacji metali na lekkie i ci´˝kie.

rozdzia∏ 9
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◆ Wykazanie zwiàzku mi´dzy w∏aÊciwoÊciami fizycznymi a strukturà wewn´trznà
metali.

◆ Zapoznanie uczniów z rozpowszechnieniem i wyst´powaniem metali lekkich
w przyrodzie.

◆ UÊwiadomienie, ˝e z powodu du˝ej aktywnoÊci metale lekkie nie wyst´pujà
w przyrodzie w stanie wolnym, ale w postaci zwiàzków chemicznych.

◆ Poznanie i zrozumienie funkcji biologicznych pierwiastków 1. i 2. grupy.
◆ UÊwiadomienie znaczenia terminów: mikro- i makroelement.
◆ Udowodnienie, ˝e zwiàzki wapnia i magnezu mogà byç u˝yteczne w zmniejsza-

niu zakwaszenia gleb wywo∏anych kwaÊnymi opadami.
◆ Powiàzanie w∏aÊciwoÊci pierwiastków z ich po∏o˝eniem w uk∏adzie okreso-

wym: wykazanie podobieƒstwa w∏aÊciwoÊci w grupach i zmiennoÊci cech w
okresach.

◆ Omówienie w∏aÊciwoÊci sodu i potasu na tle grupy litowców.
◆ Analiza w∏aÊciwoÊci fizycznych i chemicznych wapnia i magnezu, jako najwa˝-

niejszych przedstawicieli grupy berylowców.
◆ Poszerzenie rozumienia zjawiska dysocjacji elektrolitycznej o dysocjacj´ ter-

micznà.
◆ Zrozumienie mechanizmu elektrolizy stopionych soli.
◆ Wykazanie, ˝e skutkiem przep∏ywu pràdu przez stopiony elektrolit jest prze-

bieg reakcji chemicznych na elektrodach.
◆ Zapoznanie uczniów z procesem otrzymywania glinu w przemyÊle.
◆ Poznanie w∏aÊciwoÊci fizycznych i chemicznych glinu.
◆ Udowodnienie aktywnoÊci chemicznej glinu i wyjaÊnienie zjawiska pasywacji

oraz jego konsekwencji w zastosowaniu glinu w technice.
◆ Poznanie amfoterycznych w∏aÊciwoÊci tlenku i wodorotlenku glinu.
◆ Zrozumienie ró˝nic w charakterze wiàzaƒ chlorków litowców, berylowców

 i glinu.

Zakres treÊci

◆ Ogólna charakterystyka metali.
◆ Podzia∏ metali na lekkie i ci´˝kie.
◆ Rozpowszechnienie, wyst´powanie w przyrodzie i funkcje biologiczne metali

lekkich.
◆ Podobieƒstwo w∏aÊciwoÊci pierwiastków w grupach uk∏adu okresowego i zmien-

noÊç w okresach.
◆ Sód i potas jako najwa˝niejsi przedstawiciele litowców.
◆ Magnez i wapƒ – najwa˝niejsze pierwiastki grupy berylowców.
◆ Termoelektroliza jako metoda otrzymywania pierwiastków.
◆ W∏aÊciwoÊci chemiczne glinu. Pasywacja glinu.
◆ AmfoterycznoÊç tlenku i wodorotlenku glinu.
◆ Zastosowanie glinu w technice.
◆ Wa˝niejsze zastosowania zwiàzków chemicznych sodu, wapnia i glinu.
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Przewidywane osiàgni´cia ucznia

Po zakoƒczeniu tego rozdzia∏u uczeƒ powinien:
◆ wskazaç po∏o˝enie metali w uk∏adzie okresowym;
◆ wymieniç podstawowe w∏aÊciwoÊci fizyczne metali i wyjaÊniç je, korzystajàc

z wiedzy na temat wiàzania metalicznego;
◆ korzystajàc z tablic, porównaç w∏aÊciwoÊci fizyczne (np. g´stoÊç i temperatur´

topnienia) podanych metali;
◆ dokonaç podzia∏u metali na lekkie i ci´˝kie;
◆ opisaç rozpowszechnienie metali w przyrodzie;
◆ wyt∏umaczyç, dlaczego metale lekkie nie wyst´pujà w przyrodzie w stanie wol-

nym;
◆ wyjaÊniç zwiàzek mi´dzy budowà atomu, konfiguracjà elektronowà a po∏o˝e-

niem sodu, potasu, magnezu, wapnia i glinu w uk∏adzie okresowym;
◆ opisaç podstawowe w∏aÊciwoÊci sodu i potasu;
◆ znajàc w∏aÊciwoÊci sodu i potasu, przewidywaç w∏aÊciwoÊci innych pierwiast-

ków nale˝àcych do grupy litowców;
◆ napisaç równania reakcji, sodu i potasu z tlenem, chlorem i siarkà;
◆ wyt∏umaczyç, dlaczego wodne roztwory soli litowców ze s∏abymi kwasami wyka-

zujà odczyn zasadowy;
◆ przedyskutowaç charakter chemiczny tlenków litowców;
◆ na podstawie elektroujemnoÊci pierwiastków okreÊliç rodzaj wiàzaƒ chemicz-

nych w tlenkach, chlorkach i siarczkach litowców;
◆ opisaç w∏aÊciwoÊci chemiczne magnezu i wapnia;
◆ na podstawie w∏aÊciwoÊci chemicznych magnezu i wapnia przewidzieç w∏aÊciwo-

Êci innych pierwiastków nale˝àcych do grupy berylowców z wyjàtkiem berylu;
◆ zaplanowaç doÊwiadczenie, w wyniku którego zostanie wykazany zasadowy cha-

rakter tlenków metali 2. grupy;
◆ zapisaç równania reakcji tlenków metali 2. grupy z wodà i kwasem;
◆ omówiç funkcje biologiczne zwiàzków metali 1. i 2. grupy;
◆ przedyskutowaç zastosowanie tlenków, wodorotlenków i w´glanów wapnia oraz

magnezu w walce z zakwaszeniem gleb;
◆ wyjaÊniç, dlaczego stopione sole, wodorotlenki, a tak˝e tlenki przewodzà pràd

elektryczny;
◆ wyt∏umaczyç przebieg termoelektrolizy;
◆ opisaç otrzymywanie glinu w przemyÊle;
◆ omówiç w∏aÊciwoÊci fizyczne i chemiczne glinu;
◆ wyjaÊniç, na czym polega pasywacja glinu;
◆ podaç definicj´ amfoterycznoÊci;
◆ udowodniç doÊwiadczalnie, ˝e tlenek i wodorotlenek glinu wykazujà charakter

amfoteryczny;
◆ napisaç równania reakcji tlenku i wodorotlenku glinu z kwasami i mocnymi

zasadami;
◆ przedyskutowaç, na podstawie w∏aÊciwoÊci glinu, jego zastosowanie w technice;
◆ wymieniç najwa˝niejsze zastosowania zwiàzków chemicznych sodu, wapnia i glinu.
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Procedury osiàgania celów (propozycje do wyboru)

◆ Praca z uk∏adem okresowym, przypomnienie zale˝noÊci mi´dzy budowà atomu
pierwiastka a jego po∏o˝eniem w uk∏adzie okresowym. OkreÊlanie kierunku
zmian promieni atomowych, elektroujemnoÊci itp.

◆ Porównywanie w∏aÊciwoÊci fizycznych ró˝nych metali.
◆ Badanie w∏aÊciwoÊci chemicznych sodu i potasu (doÊwiadczenie 9.1, 9.2).
◆ Dyskusja na temat w∏aÊciwoÊci chemicznych innych pierwiastków grupy litow-

ców.
◆ Badanie w∏aÊciwoÊci chemicznych wodorotlenku sodu i potasu (doÊwiadczenie

9.3).
◆ Próba wyjaÊnienia zasadowego odczynu roztworów wodnych soli litowców ze

s∏abymi kwasami.
◆ Porównanie w∏aÊciwoÊci chemicznych wapnia i magnezu (doÊwiadczenie 9.4,

9.5, 9.6).
◆ Dyskusja na temat podobieƒstw w∏aÊciwoÊci chemicznych strontu, baru i radu.

Zapisywanie równaƒ hipotetycznych reakcji. Próba przewidywania zmian ak-
tywnoÊci berylowców w grupie.

◆ Praca z tabelà rozpuszczalnoÊci zwiàzków. Wyszukiwanie nierozpuszczalnych
w wodzie soli berylowców.

◆ Obejrzenie fragmentu filmu na temat wyst´powania, w∏aÊciwoÊci i zastosowa-
nia soli wapnia i magnezu (wapienie, dolomity, gips itd.). Oglàdanie kolekcji
minera∏ów.

◆ Przewidywanie w∏aÊciwoÊci glinu na podstawie jego po∏o˝enia w uk∏adzie okre-
sowym i poznanych w∏aÊciwoÊci sodu oraz magnezu.

◆ DoÊwiadczalne wykazanie zjawiska pasywacji glinu (doÊwiadczenie 9.8).
◆ Otrzymywanie wodorotlenku glinu i badanie jego w∏aÊciwoÊci (doÊwiadczenie

9.9, 9.10, 9.11). Wprowadzenie poj´cia amfoterycznoÊci.
◆ Badanie reakcji tlenku glinu z kwasem solnym i wodorotlenkiem sodu (9.12).
◆ Zapisywanie równaƒ reakcji tlenku i wodorotlenku glinu z roztworami kwasów

i zasad.
◆ Badanie amfoterycznoÊci metalicznego glinu (doÊwiadczenie 9.13).
◆ Omówienie (z u˝yciem foliogramu lub gabloty – Glin) sposobu otrzymywania

glinu w przemyÊle. WyjaÊnienie uczniom podstaw termoelektrolizy; zapisywa-
nie równaƒ reakcji katodowej i anodowej.

◆ Dyskusja na temat zastosowania glinu i jego stopów w technice; zwrócenie uwa-
gi uczniów na ma∏à g´stoÊç glinu, dobre przewodnictwo elektryczne i odpor-
noÊç korozyjnà wynikajàcà z pasywacji.

DoÊwiadczenia (propozycje do wyboru)

9.1. (N) Spalanie sodu w chlorze.
9.2. (N) Badanie reakcji sodu i potasu z wodà.
9.3. (U) Badanie w∏aÊciwoÊci wodorotlenku sodu lub potasu.
9.4. (N) Spalanie magnezu w powietrzu i w tlenie.
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9.5. (N) Badanie reakcji wapnia i magnezu z wodà.
9.6. (U) Reakcja magnezu z kwasem solnym i rozcieƒczonym kwasem siarko-

wym(VI).
9.7. (U) Badanie zachowania tlenku glinu w wodzie.
9.8. (N) Badanie zachowania glinu w st´˝onym kwasie azotowym(V).
9.9. (U) Otrzymywanie wodorotlenku glinu.
9.10. (U) Reakcja wodorotlenku glinu z kwasem solnym.
9.11. (U) Reakcja wodorotlenku glinu z wodorotlenkiem sodu.
9.12. (U) Reakcja tlenku glinu z kwasem solnym i z wodorotlenkiem sodu.
9.13. (U) Reakcja glinu z kwasem solnym i z wodorotlenkiem sodu.
9.14. (U) Identyfikacja metali i stopów na podstawie ich g´stoÊci.
9.15. (U) Badanie wp∏ywu deficytu makroelementów na rozwój roÊlin.

Któr´dy prowadzi droga od metali lekkich do niemetali?

TreÊci tego rozdzia∏u sà kontynuacjà opisu w∏aÊciwoÊci metali, jednak z powodu
wielu ciekawych i zró˝nicowanych cech pierwiastków bloków d i p oraz ich zwiàz-
ków, postanowiliÊmy omówiç je oddzielnie. Obszerny materia∏ faktograficzny zmu-
sza do dokonania powa˝nej selekcji treÊci. Zdecydowano si´ na zaprezentowanie
przyk∏adów najbardziej typowego zachowania tej grupy pierwiastków. Analiza po-
∏o˝enia pierwiastków przejÊciowych w uk∏adzie okresowym pozwala wyciàgnàç wnio-
sek, ̋ e typowà dla ich atomów jest zabudowa orbitali d przedostatniej (czyli drugiej
liczàc od zewnàtrz) pow∏oki elektronowej. Taka konfiguracja elektronowa umo˝li-
wia pierwiastkom bloku d przyjmowanie wielu ró˝nych stopni utlenienia. Oznacza
to, ˝e wiele reakcji, jakim ulegajà pierwiastki przejÊciowe lub ich zwiàzki, ma cha-
rakter procesów utleniania i redukcji.

Badanie w∏aÊciwoÊci utleniajàcych zwiàzków manganu(VII) i chromu(VI) po-
zwoli uczniom pog∏´biç wiedz´ na temat przebiegu reakcji z przeniesieniem elek-
tronów. Ich opis powinien byç ilustrowany doÊwiadczeniami uczniowskimi, zaÊ prze-
bieg zapisywany równaniami czàsteczkowymi, dla których bilans elektronowy zosta∏
wykonany w formie elementarnej.

Ró˝nic´ aktywnoÊci w obr´bie metali przejÊciowych mo˝emy wykazaç, bada-
jàc reakcje miedzi i cynku z kwasami oraz przeprowadzajàc proces wypierania
miedzi z roztworu soli przez metaliczny cynk. Konieczne jest te˝ zbadanie w∏aÊci-
woÊci ˝elaza, omówienie jego roli w przyrodzie oraz metody przemys∏owej pro-
dukcji.

Ostatnia cz´Êç tego rozdzia∏u poÊwi´cona jest wa˝nym metalom bloku p, jakimi
sà cyna i o∏ów.

rozdzia∏ 10
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Szczegó∏owe cele kszta∏cenia

◆ UÊwiadomienie, w odwo∏aniu do struktury elektronowej atomów, podobieƒstw
i ró˝nic we w∏aÊciwoÊciach fizycznych i chemicznych metali przejÊciowych.

◆ Poznanie najwa˝niejszych wspólnych w∏aÊciwoÊci metali przejÊciowych: du˝ego
zró˝nicowania stopni utlenienia, ∏atwoÊci zmiany stopnia utlenienia, czyli w∏a-
ÊciwoÊci utleniajàco-redukujàcych, barwy zwiàzków, a tak˝e w∏aÊciwoÊci katali-
tycznych.

◆ UÊwiadomienie powszechnoÊci wyst´powania zjawiska amfoterycznoÊci dla tlen-
ków i wodorotlenków metali bloków p i d.

◆ Pog∏´bienie wiedzy na temat przebiegu reakcji utleniania-redukcji poprzez po-
znanie utleniajàcych w∏aÊciwoÊci zwiàzków manganu(VII) i chromu(VI).

◆ WyjaÊnienie przyczyn zabarwienia zwiàzków chemicznych metali bloku d.
◆ Zapoznanie z funkcjami biologicznymi zwiàzków ˝elaza.

Zakres treÊci

◆ Cechy wspólne metali przejÊciowych (pierwiastków bloku d bez skandu i cyn-
ku): zró˝nicowanie stopni utlenienia, w∏aÊciwoÊci utleniajàco-redukujàce, w∏a-
ÊciwoÊci katalityczne, barwa zwiàzków.

◆ Ró˝nice w aktywnoÊci metali bloku d na przyk∏adzie miedzi i cynku.
◆ W∏aÊciwoÊci utleniajàce zwiàzków manganu(VII) i chromu(VI).
◆ Rozpowszechnienie, wyst´powanie i znaczenie ˝elaza w przyrodzie.
◆ W∏aÊciwoÊci fizyczne i chemiczne ˝elaza.
◆ Cyna i o∏ów jako najwa˝niejsze metale ci´˝kie bloku p.
◆ Wa˝niejsze stopy.

Przewidywane osiàgni´cia ucznia

Po zakoƒczeniu tego rozdzia∏u uczeƒ powinien:
◆ odczytaç z tablic chemicznych, które z metali bloku d majà najwy˝sze i najni˝-

sze wartoÊci temperatury topnienia i wrzenia oraz najwi´kszà i najmniejszà
wartoÊç g´stoÊci;

◆ omówiç konfiguracj´ elektronowà pierwiastków przejÊciowych, wskazaç elek-
trony walencyjne;

◆ wyjaÊniç, dlaczego wszystkie pierwiastki bloku d sà metalami;
◆ analizowaç mo˝liwe stopnie utlenienia wybranych metali bloku d w zale˝noÊci

od konfiguracji elektronowych ich atomów;
◆ bioràc pod uwag´ budow´ elektronowà, wyjaÊniç, dlaczego jony metali przej-

Êciowych mogà byç barwne;
◆ zaprojektowaç i wykonaç doÊwiadczenie pozwalajàce porównaç aktywnoÊç che-

micznà miedzi i cynku;
◆ omówiç w∏aÊciwoÊci chemiczne miedzi i jej zwiàzków;
◆ przeprowadziç reakcj´ miedzi z azotanem(V) srebra i wyciàgnàç wnioski doty-

czàce aktywnoÊci miedzi i srebra;
◆ wyjaÊniç, dlaczego srebro nie wypiera miedzi z roztworów jej soli;
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◆ opisaç najwa˝niejsze w∏aÊciwoÊci cynku i jego zastosowania;
◆ zaprojektowaç doÊwiadczenie, którego wynik pozwoli okreÊliç w∏aÊciwoÊci che-

miczne tlenku cynku;
◆ otrzymaç wodorotlenek cynku w reakcji stràceniowej oraz udowodniç jego am-

foteryczny charakter;
◆ wyt∏umaczyç, dlaczego zwiàzki manganu(VII) wykazujà w∏aÊciwoÊci utlenia-

jàce;
◆ zbilansowaç równania reakcji redukcji manganianu(VII) potasu np. siarcza-

nem(VI) ˝elaza(II) w Êrodowisku kwaÊnym;
◆ wyt∏umaczyç zastosowanie manganianu(VII) potasu w laboratorium chemicz-

nym i medycynie;
◆ zaplanowaç doÊwiadczenie dowodzàce, ˝e zwiàzki chromu(VI), np. dichro-

mian(VI) potasu, przejawiajà w∏aÊciwoÊci utleniajàce;
◆ wymieniç zwiàzki chemiczne ˝elaza wyst´pujàce w przyrodzie;
◆ opisaç najwa˝niejsze w∏aÊciwoÊci ˝elaza i jego zwiàzków;
◆ zaprojektowaç doÊwiadczenie pozwalajàce wykazaç redukujàce w∏aÊciwoÊci

zwiàzków ˝elaza(II);
◆ porównaç w∏aÊciwoÊci fizyczne cyny i o∏owiu;
◆ na podstawie konfiguracji elektronowej cyny zaproponowaç ∏adunek jonów cyny;
◆ przewidzieç w∏aÊciwoÊci utleniajàco-redukujàce jonów Sn2+ i Sn4+;
◆ zaplanowaç i wykonaç doÊwiadczenie potwierdzajàce redukujàce w∏aÊciwoÊci

jonów Sn2+;
◆ omówiç najwa˝niejsze zastosowania cyny i o∏owiu.

Procedury osiàgania celów (propozycje do wyboru)

◆ Praca z uk∏adem okresowym. Analiza konfiguracji elektronowych atomów pier-
wiastków bloku d, wyciàgni´cie wniosku o zró˝nicowaniu mo˝liwych stopni utle-
nienia.

◆ Oglàdanie kolekcji barwnych zwiàzków pierwiastków bloku d. WyjaÊnienie,
˝e barwa jest typowa dla jonów zawierajàcych niesparowane elektrony na
orbitalu d .

◆ Eksperymentalne porównanie w∏aÊciwoÊci cynku i miedzi w reakcji obu metali
z kwasem solnym. Wykazanie, ̋ e cynk wypiera miedê z roztworu jej soli, a miedê
nie wypiera cynku z jego soli (doÊwiadczenie 10.1, 10.2).

◆ Porównywanie reaktywnoÊci miedzi i srebra (doÊwiadczenie 10.3). Obserwacja
reakcji miedzi i srebra z kwasem azotowym(V) (doÊwiadczenie 10.4).

◆ Badanie w∏aÊciwoÊci zwiàzków chromu; przemiana chromianu(VI) w dichro-
mian(VI) (doÊwiadczenie 10.5).

◆ DoÊwiadczalne wykazanie utleniajàcych w∏aÊciwoÊci zwiàzków chromu(VI)
w Êrodowisku kwasu siarkowego(VI) (doÊwiadczenie 10.6, 10.7).

◆ DoÊwiadczalne wykazanie utleniajàcych w∏aÊciwoÊci zwiàzków manganu(VII)
 w Êrodowisku kwasu siarkowego(VI) (doÊwiadczenie 10.8).

◆ DoÊwiadczalne wykazanie utleniajàcych w∏aÊciwoÊci zwiàzków manganu(VII)
w Êrodowisku oboj´tnym i zasadowym (doÊwiadczenie 10.9).
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◆ Oglàdanie kolekcji minera∏ów ˝elaza, analiza fragmentu filmu o otrzymywaniu
˝elaza w przemyÊle.

◆ Badanie w∏aÊciwoÊci ˝elaza i jego zwiàzków (doÊwiadczenie 10.10, 10.11).
◆ Omówienie katalitycznych w∏aÊciwoÊci metali bloku d wynikajàcych z ich zdol-

noÊci do zmiany stopni utlenienia.
◆ Oglàdanie fragmentu filmu na temat wyst´powania, otrzymywania i zastosowa-

nia miedzi.
◆ Badanie w∏aÊciwoÊci miedzi i jej zwiàzków (doÊwiadczenie 10.12, 10.13, 10.14,

10.15).
◆ Omówienie w∏aÊciwoÊci cynku i badanie amfoterycznoÊci jego tlenku (doÊwiad-

czenie 10.16).
◆ Wyszukiwanie w literaturze danych na temat w∏aÊciwoÊci metali bloku p.
◆ Otrzymywanie i badanie w∏aÊciwoÊci wybranych zwiàzków chemicznych metali

bloku p (doÊwiadczenie 10.17).
◆ Identyfikacja soli metali bloku d (doÊwiadczenie 10.18).

DoÊwiadczenia (propozycje do wyboru)

10.1. (U) Porównanie aktywnoÊci miedzi i cynku przez badanie dzia∏ania kwasu
solnego na te metale.

10.2. (U) Badanie reakcji cynku z roztworem siarczanu(VI) miedzi(II) i miedzi
z roztworem siarczanu(VI) cynku.

10.3. (N) Badanie reakcji miedzi z roztworem azotanu(V) srebra i srebra z roz-
tworem siarczanu(VI) miedzi(II).

10.4. (N) Reakcja miedzi i srebra ze st´˝onym kwasem azotowym(V).
10.5. (N) Badanie przemiany chromianu(VI) w dichromian(VI) i reakcji odwrotnej.
10.6. (N) Utlenianie siarczanu(IV) sodu za pomocà dichromianu(VI) potasu

w Êrodowisku kwasu siarkowego(VI).
10.7. (N) Utlenianie jonów jodkowych za pomocà dichromianu(VI) potasu w Êro-

dowisku kwasu siarkowego(VI).
10.8. (U) Redukcja manganianu(VII) potasu siarczanem(IV) sodu w Êrodowisku

kwasu siarkowego(VI).
10.9. (U) Redukcja manganianu(VII) potasu siarczanem(IV) sodu w Êrodowisku

oboj´tnym i zasadowym.
10.10. (U) Reakcja ˝elaza z kwasem solnym i rozcieƒczonym kwasem siarko-

wym(VI).
10.11. (U) Stràcanie osadu wodorotlenku ̋ elaza(II) i utlenianie go za pomocà nad-

tlenku wodoru.
10.12. (N) Redukcja tlenku miedzi(II) w´glem drzewnym.
10.13. (U) Utlenianie miedzi w p∏omieniu palnika gazowego. Obserwacja barwy

p∏omienia.
10.14. (U) Stràcanie osadu wodorotlenku miedzi(II) i jego rozk∏ad pod wp∏ywem

ogrzewania.
10.15. (N) Pra˝enie uwodnionego siarczanu(VI) miedzi(II) – otrzymywanie soli

bezwodnej.
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10.16. (U) Badanie amfoterycznoÊci tlenku cynku w jego reakcji z kwasem solnym
i zasadà sodowà.

10.17. (U) Stràcanie osadów wodorotlenków cynku i cyny(II) oraz badanie ich am-
foterycznych w∏aÊciwoÊci.

10.18. (U) Identyfikacja soli w roztworze.

Czy niemetale majà tak samo du˝o wspólnych cech
jak metale?

W rozdziale tym zapoznajemy uczniów z w∏aÊciwoÊciami fizycznymi i chemicznymi
typowych niemetali. Nadrz´dnym celem realizacji tej cz´Êci programu jest pog∏´-
bienie wiadomoÊci uczniów o zale˝noÊciach mi´dzy strukturà elektronowà atomu
pierwiastka a jego w∏aÊciwoÊciami. Wa˝ne na tym etapie kszta∏cenia jest przekona-
nie m∏odzie˝y, ̋ e w przeciwieƒstwie do metali, których atomy w reakcjach chemicz-
nych wykazujà tendencj´ do oddawania elektronów, niemetale uzupe∏niajà luk´
elektronowà pow∏oki walencyjnej, osiàgajàc w ten sposób stan elektronowy naj-
bli˝szego helowca.

Tendencja do przyjmowania elektronów i tworzenia anionów, a wi´c udzia∏ ato-
mów niemetali w reakcjach redukcji pozwala wyciàgnàç wniosek, ̋ e niemetale prze-
jawiajà w wielu reakcjach chemicznych w∏aÊciwoÊci utleniajàce. Podobnie jak
w poprzednich dzia∏ach chemii nieorganicznej, omawiamy podstawowe cechy kilku
najbardziej typowych przedstawicieli ka˝dej grupy pierwiastków, od helowców do
w´glowców. WÊród zwiàzków niemetali du˝à rol´ odgrywajà kwasy, dlatego istotne
jest poznanie ich w∏aÊciwoÊci metodà eksperymentalnà, najbardziej przemawiajàcà
do ucznia.

Wykonujàc doÊwiadczenia, zwracamy uwag´ m∏odzie˝y na zasady bezpiecznej
pracy z chlorem, chlorowodorem, siarkowodorem, amoniakiem i st´˝onymi roz-
tworami kwasów. JeÊli szkolne laboratorium nie jest wyposa˝one w wyciàg, nale˝y
zrezygnowaç z wykonania çwiczeƒ z trujàcymi gazami, prezentujàc m∏odzie˝y od-
powiednie fragmenty filmów.

Szczegó∏owe cele kszta∏cenia

◆ Utrwalenie wiedzy o zwiàzku mi´dzy strukturà elektronowà atomów a w∏aÊci-
woÊciami pierwiastków.

◆ Zrozumienie powodów biernoÊci chemicznej gazów szlachetnych i wynikajà-
cych stàd ich zastosowaƒ.

◆ Wykazanie, ˝e niemetale majà w reakcjach chemicznych tendencj´ do przy∏à-
czania elektronów, czyli sà utleniaczami.

◆ Pog∏´bienie wiedzy o przebiegu reakcji utleniania-redukcji z udzia∏em nieme-
tali.

◆ åwiczenie umiej´tnoÊci korzystania z uk∏adu okresowego pierwiastków przy
ustalaniu tendencji zmian w∏aÊciwoÊci fizycznych i chemicznych niemetali w okre-
sach i grupach.

rozdzia∏ 11
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◆ Przypomnienie i utrwalenie wiadomoÊci o w∏aÊciwoÊciach fizycznych i chemicz-
nych najwa˝niejszych niemetali (fluoru, chloru, siarki, azotu, fosforu, w´gla i
krzemu) oraz ich zwiàzków.

◆ UÊwiadomienie koniecznoÊci zachowywania zasad bezpiecznej pracy w labora-
torium (doÊwiadczenia z fluorowcami).

◆ Pog∏´bienie wiadomoÊci o sposobie klasyfikacji zwiàzków nieorganicznych.
◆ UÊwiadomienie przyczyny ró˝nic we w∏aÊciwoÊciach fluoru i pozosta∏ych pier-

wiastków 17. grupy.
◆ Wykazanie roli krzemu w budowie materii nieo˝ywionej i w´gla w budowie zwiàz-

ków organicznych.
◆ Wskazanie na najwa˝niejsze zastosowania praktyczne niemetali i ich zwiàzków.
◆ Zapoznanie uczniów ze skutkami zanieczyszczenia Êrodowiska tlenkami nie-

metali.

Zakres treÊci

◆ Gazy szlachetne jako przyk∏ad biernych chemicznie niemetali o zamkni´tej po-
w∏oce walencyjnej.

◆ Fluorowce – podobieƒstwa i zmiennoÊç w∏aÊciwoÊci w 17. grupie.
◆ Tlenowe zwiàzki chloru – chlorowanie wody.
◆ Najwa˝niejsze w∏aÊciwoÊci siarki i jej zwiàzków – tlenków siarki(IV) i (VI), kwasu

siarkowego(IV) i (VI), siarkowodoru i ich soli.
◆ Azot i fosfor – podstawowe w∏aÊciwoÊci, zwiàzki chemiczne, wyst´powanie

i znaczenie.
◆ Podobieƒstwa i ró˝nice mi´dzy w´glem a krzemem.
◆ Zwiàzki nieorganiczne w´gla.
◆ Rola w´gla w przyrodzie o˝ywionej i krzemu w przyrodzie nieo˝ywionej – krze-

miany.

Przewidywane osiàgni´cia ucznia

Po zakoƒczeniu tego rozdzia∏u uczeƒ powinien:
◆ wskazaç po∏o˝enie niemetali w uk∏adzie okresowym;
◆ napisaç konfiguracj´ elektronowà wskazanego helowca;
◆ na podstawie budowy elektronowej atomów gazów szlachetnych wyjaÊniç, dla-

czego helowce sà bierne chemicznie;
◆ opisaç wyst´powanie gazów szlachetnych w przyrodzie;
◆ wyjaÊniç êród∏o pochodzenia helu w przyrodzie;
◆ wyt∏umaczyç, dlaczego w reakcjach chemicznych niemetale wykazujà tendencj´

do przyjmowania elektronów;
◆ omówiç tendencj´ zmian elektroujemnoÊci oraz promienia jonowego niemetali

w grupach i okresach tablicy Mendelejewa;
◆ wyjaÊniç kierunek zmian aktywnoÊci chemicznej fluorowców;
◆ opisaç przebieg procesu sublimacji jodu;
◆ zaplanowaç i wykonaç doÊwiadczenie, którego przebieg udowodni, ̋ e brom jest

aktywniejszy od jodu, a mniej aktywny od chloru;
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◆ wyjaÊniç przyczyny wyjàtkowej aktywnoÊci fluoru i ró˝nic mi´dzy w∏aÊciwoÊcia-
mi fluoru i pozosta∏ych pierwiastków 17. grupy;

◆ omówiç w∏aÊciwoÊci fizyczne i chemiczne chloru;
◆ opisaç zasady bezpiecznej pracy z chlorem w pracowni szkolnej;
◆ zaproponowaç sposób otrzymywania chlorowodoru w laboratorium szkolnym;
◆ wykazaç doÊwiadczalnie dobrà rozpuszczalnoÊç chlorowodoru w wodzie;
◆ przedyskutowaç zmiany mocy kwasów fluorowcowodorowych;
◆ napisaç równania reakcji chloru z metalami i wskazaç w nich reduktor i utle-

niacz;
◆ podaç wzory oraz nazwy tlenków i kwasów tlenowych chloru;
◆ przedyskutowaç zmiany mocy tlenowych kwasów chloru;
◆ wyjaÊniç zjawisko alotropii w´gla (diament, grafit, fulereny);
◆ podaç wzory przyk∏adowych nieorganicznych zwiàzków w´gla;
◆ wyjaÊniç znaczenie zdolnoÊci atomów w´gla do ∏àczenia si´ mi´dzy sobà w ∏aƒ-

cuchy i pierÊcienie;
◆ wskazaç przyk∏ady reakcji potwierdzajàcych redukujàce w∏aÊciwoÊci tlenku w´-

gla(II);
◆ zaproponowaç sposób otrzymywania tlenku w´gla(II) z kwasu mrówkowego;
◆ wyt∏umaczyç przyczyn´ ró˝nic we w∏aÊciwoÊciach chemicznych w´gla i krzemu;
◆ napisaç równania reakcji: w´gla, krzemu, fosforu i siarki z tlenem;
◆ zapisaç równania ilustrujàce charakter chemiczny tlenków: SO2, SO3, P4O10,

SiO2, CO2;
◆ napisaç równania reakcji: azotu, siarki i chloru z wodorem;
◆ wyjaÊniç, piszàc odpowiednie równania reakcji, ró˝nice w odczynach roztwo-

rów wodnych: amoniaku, siarkowodoru i fluorowcowodorów;
◆ wyjaÊniç budow´ czàsteczek: N2, F2, Cl2, Br2, I2, NH3, CO2;
◆ wyt∏umaczyç wp∏yw ma∏ej aktywnoÊci chemicznej azotu na w∏aÊciwoÊci powie-

trza;
◆ omówiç funkcje biologiczne zwiàzków chemicznych azotu i fosforu oraz ich sto-

sowanie w rolnictwie;
◆ sklasyfikowaç poznane kwasy ze wzgl´du na ich sk∏ad (kwasy tlenowe i beztle-

nowe), moc i w∏aÊciwoÊci utleniajàce;
◆ zapisywaç równania reakcji ilustrujàce otrzymywanie kwasów tlenowych siarki,

fosforu, azotu i chloru w reakcjach odpowiedniego tlenku kwasowego z wodà;
◆ zilustrowaç, stosownymi równaniami reakcji, utleniajàce w∏aÊciwoÊci st´˝onego

i rozcieƒczonego kwasu azotowego(V);
◆ wyjaÊniç przyczyny i skutki obecnoÊci w powietrzu tlenków azotu i siarki;
◆ oceniç wp∏yw zanieczyszczeƒ powietrza na zmian´ odczynu wody deszczowej,

wód powierzchniowych i gleb.

Procedury osiàgania celów (propozycje do wyboru)

◆ OkreÊlanie po∏o˝enia niemetali w uk∏adzie okresowym. åwiczenia w pisaniu
konfiguracji elektronowych pierwiastków. Ustalanie tendencji zmian promieni
atomowych, elektroujemnoÊci itd. w okresach i grupach tablicy Mendelejewa.
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◆ Dyskusja na temat wyjàtkowej struktury elektronowej pow∏oki walencyjnej ga-
zów szlachetnych; zwrócenie uwagi uczniów na trwa∏oÊç takiej konfiguracji.

◆ Obejrzenie fragmentu filmu omawiajàcego najwa˝niejsze w∏aÊciwoÊci gazów szla-
chetnych i ich wyst´powanie w przyrodzie.

◆ Otrzymywanie i badanie w∏aÊciwoÊci fizycznych i chemicznych chloru (doÊwiad-
czenie 11.1, 11.2). Wykazanie, ˝e reakcja syntezy chlorków jest procesem utle-
niania-redukcji, w którym atom chloru przy∏àcza elektrony – jest wi´c utlenia-
czem.

◆ Dyskusja o zasadach bezpiecznej pracy z fluorowcami.
◆ Rozmowa o zmianach aktywnoÊci chemicznej fluorowców. Projektowanie do-

Êwiadczeƒ pozwalajàcych wykazaç, ˝e chlor jest aktywniejszy od bromu i jodu.
DoÊwiadczalna weryfikacja hipotez (doÊwiadczenie 11.3).

◆ Odszukiwanie w rocznikach statystycznych danych na temat wielkoÊci Êwiato-
wej emisji dwutlenku w´gla, tlenków siarki i tlenków azotu.

◆ Modelowanie budowy czàsteczek halogenowodorów; zwrócenie uwagi uczniów
na konsekwencje wyst´powania w nich wiàzania atomowego spolaryzowanego.

◆ Otrzymywanie chlorowodoru i badanie jego reakcji z wodà (doÊwiadczenie 11.4,
11.5).

◆ Rozmowa o zmianach mocy kwasów halogenowodorowych, ewentualnie roz-
wiàzywanie zadaƒ, w których wyst´puje stopieƒ dysocjacji s∏abego kwasu flu-
orowodorowego.

◆ Krótkie omówienie tlenowych zwiàzków chloru. Badanie w∏aÊciwoÊci wody chlo-
rowej (doÊwiadczenie 11.6).

◆ Opis w∏aÊciwoÊci fizycznych siarki; badanie zachowania siarki podczas jej ogrze-
wania (doÊwiadczenie 11.7). Modelowanie struktury czàsteczek S8.

◆ Badanie w∏aÊciwoÊci fizycznych i chemicznych zwiàzków siarki (doÊwiadczenie
11.8, 11.9).

◆ Badanie w∏aÊciwoÊci st´˝onego kwasu siarkowego(VI) (doÊwiadczenie 11.10,
11.11, 11.12).

◆ Otrzymywanie azotu i badanie jego w∏aÊciwoÊci (doÊwiadczenie 11.13).
◆ Otrzymywanie i badanie w∏aÊciwoÊci amoniaku (doÊwiadczenie 11.14).
◆ Omówienie przemys∏owej metody otrzymywania kwasu azotowego(V).
◆ Badanie w∏aÊciwoÊci st´˝onego kwasu azotowego(V) (doÊwiadczenie 11.15).
◆ Badanie utleniajàcych w∏aÊciwoÊci azotanów(V) (doÊwiadczenie 11.16).
◆ Przewidywanie w∏aÊciwoÊci chemicznych fosforu na podstawie podobieƒstwa

jego konfiguracji (porównanie z azotem). Zapisywanie równaƒ odpowiednich
reakcji chemicznych.

◆ Obserwacja ró˝nic we w∏aÊciwoÊciach fizycznych i chemicznych odmian alotro-
powych fosforu czerwonego i bia∏ego (doÊwiadczenie 11.17). Zwrócenie uwagi
na toksycznoÊç i aktywnoÊç chemicznà fosforu bia∏ego. Wyszukiwanie informa-
cji na temat produkcji zapa∏ek.

◆ Prezentacja foliogramów ilustrujàcych struktur´ i w∏aÊciwoÊci odmian alotro-
powych w´gla.
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◆ Modelowanie struktury czàsteczek CO2 i CO. Otrzymywanie tlenku w´gla(II)
i badanie jego w∏aÊciwoÊci (doÊwiadczenie 11.18, 11.19).

◆ Rozmowa na temat przyczyn trwa∏oÊci wiàzaƒ C–C i Si–O–Si, wyprowadzenie
wniosku o budowie zwiàzków organicznych i mineralnych.

◆ Badanie w∏aÊciwoÊci krzemianów (doÊwiadczenie 11.20).

DoÊwiadczenia (propozycje do wyboru)

11.1. (N) Otrzymywanie chloru i badanie jego w∏aÊciwoÊci fizycznych.
11.2. (N) Reakcja chloru z miedzià, ˝elazem, wodorem i wodà.
11.3. (N) Porównanie aktywnoÊci chemicznej chloru, bromu i jodu w reakcji wody

chlorowej z jodkiem potasu i bromkiem potasu.
11.4. (N) Otrzymywanie chlorowodoru w reakcji soli kamiennej ze st´˝onym kwa-

sem siarkowym(VI).
11.5. (N) Badanie rozpuszczalnoÊci chlorowodoru w wodzie i odczynu otrzyma-

nego kwasu solnego.
11.6. (N) Badanie w∏aÊciwoÊci wybielajàcych wody chlorowej w jej reakcji z barw-

nikami tkanin.
11.7. (U) Badanie zmian w∏aÊciwoÊci siarki podczas jej ogrzewania.
11.8. (N) Badanie reakcji siarki z wodorem.
11.9. (N) Otrzymywanie tlenku siarki(IV) w reakcji siarczanu(IV) sodu z kwasem

siarkowym(VI) i badanie jego w∏aÊciwoÊci.
11.10. (N) Badanie w∏aÊciwoÊci st´˝onego kwasu siarkowego(VI).
11.11. (N) Badanie dzia∏ania kwasu siarkowego(VI) na cukier (sacharoz´).
11.12. (N) Utlenianie miedzi i w´gla st´˝onym kwasem siarkowym(VI).
11.13. (N) Otrzymywanie azotu w reakcji chlorku amonu z azotanem(III) sodu

i badanie jego w∏aÊciwoÊci chemicznych.
11.14. (N) Otrzymywanie amoniaku w reakcji chlorku amonu lub innej soli amo-

nowej ze st´˝onym roztworem wodorotlenku sodu. Badanie rozpuszczalno-
Êci amoniaku w wodzie i jego reakcji z chlorowodorem.

11.15. (N) Badanie oddzia∏ywania st´˝onego kwasu azotowego(V) na tkaniny, pa-
pier i bia∏ko.

11.16. (N) Reakcja saletry potasowej z w´glem.
11.17. (N) Porównanie w∏aÊciwoÊci fosforu bia∏ego i czerwonego.
11.18. (N) Otrzymywanie tlenku w´gla(II) przez odwodnienie HCOOH.
11.19. (N) Reakcja tlenku w´gla(II) z tlenkiem miedzi(II).
11.20. (U) Otrzymywanie barwnych krzemianów w reakcji szk∏a wodnego z solami

miedzi(II), kobaltu(II), niklu(II) i manganu(II) – ogród chemiczny.
11.21. (U) Identyfikacja jonów chlorkowych, bromkowych i jodkowych.
11.22. (U) Badanie wp∏ywu SO2 na roÊliny zielone.
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Czy nie szkoda spalaç w´glowodorów?

Sta∏y wzrost zapotrzebowania na energi´, dramatycznie wyczerpujàce si´ zasoby su-
rowców, rosnàce nagromadzenie odpadów oraz zagro˝enia ekologiczne zmuszajà do
poruszenia tej problematyki tak˝e na lekcjach chemii. Rozdzia∏ ten stanowi wprowa-
dzenie w zagadnienia chemii organicznej, a jego g∏ównym celem jest zapoznanie
uczniów z budowà i w∏aÊciwoÊciami w´glowodorów. UÊwiadomienie mo˝liwoÊci prze-
kszta∏cenia w´glowodorów w substancje o cennych w∏aÊciwoÊciach, np. tworzywa
sztuczne, ma prowokowaç refleksj´ uczniów, ̋ e nie warto spalaç surowców organicz-
nych, skoro mo˝na z nich wytwarzaç u˝yteczne substancje. Jest to szczególnie istotne
ze wzgl´du na ograniczone zasoby kopalin organicznych. Realizacj´ treÊci rozpoczy-
namy od przypomnienia, jak na przestrzeni dziejów zmienia∏y si´ sposoby pozyskiwa-
nia energii przez ludzi. Przeróbka ropy naftowej – destylacja frakcjonowana pozwala
zapoznaç m∏odzie˝ z ró˝norodnoÊcià w´glowodorów zawartych w ropie.

Systematyk´ zwiàzków w´gla i wodoru omawiamy na podstawie za∏o˝eƒ teorii
strukturalnej budowy zwiàzków organicznych. åwiczenia w modelowaniu struktury
czàsteczek alkanów pozwalajà uczniom zrozumieç poj´cie izomerii (izomeri´ cis-
-trans metrycznà alkenów nale˝y potraktowaç fakultatywnie). Poznanie zjawiska
izomerii stwarza okazj´ do zapoznania uczniów z podstawami nazewnictwa w´glo-
wodorów.

Analiz´ w∏aÊciwoÊci alkanów, alkenów i alkinów prowadzimy w kontekÊcie ró˝-
nic w ich aktywnoÊci. Po zapoznaniu uczniów z w´glowodorami ∏aƒcuchowymi przy-
st´pujemy do opisu budowy i w∏aÊciwoÊci benzenu. Analiza wzoru sumarycznego
tego zwiàzku mo˝e sugerowaç jego silnie nienasycony charakter. Poniewa˝ benzen
nie reaguje z wodà bromowà, stwierdzamy, ˝e nie jest on typowym zwiàzkiem nie-
nasyconym. Zmiana warunków prowadzenia reakcji pozwala jednak otrzymaç bro-
mobenzen. Z uwagi na szkodliwe w∏aÊciwoÊci benzenu nie nale˝y wykonywaç z nim
˝adnych doÊwiadczeƒ, w podr´czniku znajdà si´ zdj´cia zestawów doÊwiadczalnych
wraz z ich opisem.

Zachowanie benzenu wobec bromu powinno stanowiç podstaw´ definicji zwiàz-
ków aromatycznych. W rozdziale tym nale˝y zwróciç uwag´ uczniów na sposób kla-
syfikowania reakcji w chemii organicznej.

Szczegó∏owe cele kszta∏cenia

◆ Wykazanie powszechnoÊci stosowania kopalin organicznych jako êróde∏ energii.
◆ UÊwiadomienie zagro˝eƒ wynikajàcych z nadmiernej eksploatacji zasobów z∏ó˝

organicznych.
◆ Wykazanie, ˝e sk∏adnikami kopalin w´glowych sà zwiàzki organiczne.
◆ Rozbudzanie zainteresowania problematykà w∏aÊciwego korzystania z zasobów

Ziemi.
◆ Zapoznanie z podstawowymi za∏o˝eniami teorii strukturalnej budowy zwiàz-

ków organicznych.

rozdzia∏ 12



PROGRAM NAUCZANIA

54

◆ Wyprowadzenie, na podstawie postulatów teorii strukturalnej, wzorów najwa˝-
niejszych rodzajów w´glowodorów.

◆ Zapoznanie z podstawami izomerii konstytucyjnej i izometrii cis-trans.
◆ Pog∏´bienie, zdobytych w gimnazjum, wiadomoÊci o alkanach, alkenach i alki-

nach.
◆ Zapoznanie z zasadami nazewnictwa systematycznego najwa˝niejszych grup w´-

glowodorów.
◆ Wprowadzenie elementarnych wiadomoÊci o benzenie i   alkilowych pochodnych

benzenu.
◆ UÊwiadomienie ró˝nic w aktywnoÊci chemicznej w´glowodorów nasyconych, nie-

nasyconych i aromatycznych.
◆ Rozwijanie umiej´tnoÊci eksperymentalnych w wyniku badania w∏aÊciwoÊci w´-

glowodorów alifatycznych.
◆ Zapoznanie z zasadami bezpiecznego pos∏ugiwania si´ ∏atwo palnymi substan-

cjami organicznymi: gazem ziemnym, benzynà i naftà.

Zakres treÊci

◆ Kopaliny organiczne: w´giel kamienny, ropa naftowa, gaz ziemny.
◆ Destylacja frakcjonowana ropy naftowej.
◆ Teoria strukturalna budowy zwiàzków organicznych.
◆ Izomeria szkieletowa.
◆ W´glowodory nasycone, szereg homologiczny alkanów.
◆ Zasady nazewnictwa weglowodorów nasyconych.
◆ Budowa i nazewnictwo w´glowodorów nienasyconych (alkeny i alkiny).
◆ Polimeryzacja etylenu. Polimery.
◆ Benzen jako przedstawiciel w´glowodorów aromatycznych.
◆ Zasady nazewnictwa dimetylowych pochodnych benzenu.
◆ Benzyna. Liczba oktanowa paliw.
◆ Kraking i reforming.
◆ Zanieczyszczenie Êrodowiska naturalnego substancjami zawartymi w spali-

nach.

Przewidywane osiàgni´cia ucznia

Po zakoƒczeniu tego rozdzia∏u uczeƒ powinien:
◆ wymieniç wyst´pujàce w przyrodzie êród∏a w´glowodorów i okreÊliç ich pocho-

dzenie;
◆ omówiç zasady destylacji frakcjonowanej ropy naftowej i wymieniç g∏ówne jej

produkty;
◆ zinterpretowaç chromatogram gazowy, np. benzyny, wykazujàc, ˝e stanowi ona

mieszanin´ w´glowodorów;
◆ wyjaÊniç poj´cie liczby oktanowej paliwa;
◆ wyt∏umaczyç, na czym polega kraking oraz reforming, i uzasadniç koniecznoÊç

prowadzenia tych procesów w przemyÊle;
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◆ wymieniç produkty spalania paliw, stanowiàce zagro˝enie dla Êrodowiska,
i przedstawiç metody zapobiegania ich emisji do Êrodowiska;

◆ omówiç za∏o˝enia teorii strukturalnej budowy zwiàzków organicznych;
◆ na podstawie wzoru sumarycznego narysowaç wzory strukturalne i zbudowaç

modele izomerów konstytucyjnych w´glowodoru;
◆ wyt∏umaczyç, na czym polega izomeria;
◆ wskazaç, w podanej grupie wzorów, izomery szkieletowe;
◆ zdefiniowaç poj´cie szeregu homologicznego i prawid∏owo si´ nim pos∏ugiwaç;
◆ okreÊliç tendencj´ zmian w∏aÊciwoÊci fizycznych (stanu skupienia, temperatury

topnienia itp.) w´glowodorów nasyconych w szeregu homologicznym;
◆ nazwaç, wed∏ug zasad okreÊlonych przez IUPAC, w´glowodór o podanym wzo-

rze strukturalnym;
◆ narysowaç wzór strukturalny i zbudowaç model w´glowodoru, znajàc jego nazw´;
◆ napisaç równania reakcji spalania podanych w´glowodorów, uwzgl´dniajàc ró˝ny

dost´p tlenu;
◆ obliczyç iloÊç tlenu lub powietrza potrzebnà do spalenia podanej iloÊci okreÊlo-

nego w´glowodoru;
◆ wyjaÊniç zasady bezpiecznego pos∏ugiwania si´ kuchenkà gazowà i turystycz-

nym palnikiem na gaz propan-butan;
◆ zaprojektowaç i przeprowadziç doÊwiadczenia ilustrujàce ró˝nice mi´dzy w∏a-

ÊciwoÊciami w´glowodorów nasyconych i nienasyconych;
◆ otrzymaç w pracowni szkolnej metan, etylen i acetylen;
◆ wyt∏umaczyç, dlaczego benzen, w przeciwieƒstwie do alkenów, nie odbarwia

wody bromowej ani roztworu KMnO4.

Procedury osiàgania celów (propozycje do wyboru)

◆ Dyskusja na temat sposobów pozyskiwania energii przez cz∏owieka.
◆ Odnajdywanie na mapach z∏ó˝ surowców energetycznych w Polsce i na Êwiecie.
◆ Wyszukiwanie z dost´pnych êróde∏ informacji: Internetu, roczników statystycz-

nych, literatury popularnonaukowej i podr´cznika, danych o wielkoÊci zu˝ycia
kopalin organicznych.

◆ Próba oszacowania (na podstawie danych zawartych w podr´czniku), po jakim
czasie mogà si´ wyczerpaç Êwiatowe rezerwy kopalin w´glowych.

◆ Przeprowadzenie (w szkolnej pracowni) procesu destylacji ropy naftowej (do-
Êwiadczenie 12.1). Prezentacja kolekcji produktów przerobu ropy naftowej,
ewentualnie badanie ich w∏aÊciwoÊci (doÊwiadczenie 12.2).

◆ Obejrzenie fragmentu filmu omawiajàcego przeróbk´ ropy naftowej w prze-
myÊle.

◆ Omówienie procesów przerobu i ulepszania produktów destylacji (doÊwiadcze-
nie 12.3).

◆ Szacowanie globalnych iloÊci dwutlenku w´gla i o∏owiu, emitowanych do at-
mosfery podczas eksploatacji samochodów, w ciàgu jednego roku.

◆ Wykazanie wp∏ywu CO2 na efekt cieplarniany (doÊwiadczenie 12.4).
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◆ Dyskusja na temat sposobów zmniejszenia emisji zanieczyszczeƒ do atmosfery;
stosowanie katalizatorów samochodowych, u˝ywanie benzyny bezo∏owiowej
i alternatywnych paliw (doÊwiadczenie 12.5).

◆ Przedstawienie za pomocà modeli charakterystycznych cech budowy zwiàzków
organicznych, rysowanie wzorów strukturalnych w´glowodorów.

◆ Modelowanie czàsteczek w´glowodorów za pomocà modeli czaszowych lub pr´-
cikowych. Wprowadzenie poj´cia izomerii.

◆ Omówienie zasad nazewnictwa w´glowodorów wed∏ug systemu IUPAC.
◆ Otrzymywanie i badanie w∏aÊciwoÊci metanu (doÊwiadczenie 12.6 lub 12.7). Wy-

kazanie nasyconego charakteru alkanów (doÊwiadczenie 12.8).
◆ Badanie produktów spalania alkanów (doÊwiadczenie 12.9).
◆ Analiza tablic zawierajàcych dane o w∏aÊciwoÊciach fizycznych alkanów. Spo-

rzàdzanie wykresów temperatury topnienia i wrzenia n-alkanów w zale˝noÊci
od d∏ugoÊci ∏aƒcucha w´glowego.

◆ Dyskusja nad sposobami otrzymywania alkenów z eksperymentalnà weryfika-
cjà hipotez. Otrzymywanie i badanie w∏aÊciwoÊci etylenu (doÊwiadczenie 12.10
lub 12.11).

◆ Otrzymywanie acetylenu (doÊwiadczenie 12.12).
◆ Porównywanie w∏aÊciwoÊci etylenu i acetylenu (doÊwiadczenie 12.13, 12.14).
◆ Wykazanie, ˝e w´giel kamienny mo˝e stanowiç cenne êród∏o w´glowodorów,

m.in. aromatycznych (doÊwiadczenie 12.15).
◆ Dyskusja nad przyczynami wyjàtkowych w∏aÊciwoÊci benzenu. Modelowanie czà-

steczek benzenu i jego alkilowych pochodnych.
◆ åwiczenie umiej´tnoÊci obliczeniowych – wyznaczanie wzorów sumarycz-

nych  zwiàzków  organicznych,  obliczenia  na  podstawie  stechiometrii  równaƒ
reakcji.

DoÊwiadczenia (propozycje do wyboru)

12.1. (N) Destylacja frakcjonowana ropy naftowej.
12.2. (N) Wyznaczanie temperatury zap∏onu benzyny, nafty i olejów.
12.3. (N) Kraking ci´˝szych frakcji destylacji ropy naftowej.
12.4. (N) Wykazanie wp∏ywu CO2 na efekt cieplarniany.
12.5. (N) Wykrywanie tlenku w´gla w samochodowych gazach spalinowych.
12.6. (N) Otrzymywanie metanu w reakcji octanu sodu z wodorotlenkiem sodu.
12.7. (N) Otrzymywanie metanu w reakcji w´gliku glinu z kwasem solnym.
12.8. Badanie oddzia∏ywania wody bromowej i roztworu KMnO4 na metan (N)

i wybrane alkany (U).
12.9. (N) Badanie produktów spalania metanu, butanu i parafiny.
12.10. (U) Otrzymywanie etylenu w wyniku depolimeryzacji polietylenu.
12.11. (N) Otrzymywanie etylenu przez odwodnienie etanolu st´˝onym kwasem

siarkowym(VI).
12.12. (N) Otrzymywanie acetylenu w reakcji karbidu z wodà.
12.13. (N) Badanie nienasyconego charakteru etylenu i acetylenu w ich reakcji

z wodà bromowà i roztworem manganianu(VII) potasu.
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12.14. (N) Porównanie sposobu spalania acetylenu i etylenu.
12.15. (N) Sucha destylacja w´gla kamiennego.
12.16. (U) Badanie obecnoÊci zwiàzków o∏owiu w glebie pobranej w ró˝nych odle-

g∏oÊciach od ruchliwej jezdni.

Typy zadaƒ rachunkowych

◆ Obliczanie sk∏adu procentowego zwiàzku organicznego na podstawie podane-
go wzoru sumarycznego.

◆ Ustalanie obj´toÊci tlenu lub powietrza potrzebnej do spalenia zadanej obj´to-
Êci albo masy w´glowodoru (bàdê mieszaniny w´glowodorów o podanym sk∏a-
dzie).

◆ Ustalenie wzoru zwiàzku organicznego na podstawie jego sk∏adu i masy molowej.

Skàd jeszcze mo˝emy czerpaç energi´?

Poszukiwanie alternatywy dla paliw organicznych przynios∏o kilka rozwiàzaƒ, wska-
zujàcych na mo˝liwoÊç czerpania energii z innych êróde∏. Nale˝à do nich m.in. pro-
cesy elektrochemiczne i reakcje jàdrowe. Problematyka pozyskiwania energii jest
we wspó∏czesnym Êwiecie na tyle istotna, ˝e powinni si´ z nià zapoznaç równie˝
uczniowie koƒczàcy edukacj´ chemicznà na etapie kszta∏cenia podstawowego (ogól-
nego).

Realizacj´ rozdzia∏u rozpoczynamy od zapoznania uczniów z elementami elek-
trochemii, co wymaga nawiàzania do zdobytej wczeÊniej wiedzy o aktywnoÊci me-
tali i o procesie dysocjacji. Dzia∏anie ogniw wyjaÊniamy na przyk∏adzie ogniwa
Daniella. Zrozumienie zachodzàcych w nim procesów jest podstawà do omówienia
wa˝nego w ˝yciu codziennym zjawiska korozji. Niezb´dne wydaje si´ równie˝ przy-
bli˝enie uczniom zasady dzia∏ania ogniw paliwowych, w nawiàzaniu do poznanych
wczeÊniej w∏aÊciwoÊci wodoru i tlenu.

Realizacja treÊci zwiàzanych z energetykà jàdrowà musi byç poprzedzona uzu-
pe∏nieniem wiadomoÊci o budowie i trwa∏oÊci jàder atomowych. Szczególnie istot-
ny jest przy tym bilans energetyczny reakcji jàdrowych. Oprócz reakcji rozszczepie-
nia jàder potencjalnym êród∏em energii jest synteza termojàdrowa, co sk∏ania do
przybli˝enia uczniom zasady tego procesu. Nadrz´dnym celem tej cz´Êci programu
jest uÊwiadomienie uczniom, ˝e w przysz∏oÊci, przy aktualnej strukturze metod po-
zyskiwania energii, trudno b´dzie znaleêç alternatyw´ dla energetyki jàdrowej.

Rozdzia∏ zamykajà treÊci zwiàzane z innymi sposobami pozyskiwania energii,
np. budowà elektrowni wodnych, wiatrowych i s∏onecznych.

Szczegó∏owe cele kszta∏cenia

◆ Utrwalenie wiadomoÊci o zró˝nicowanej aktywnoÊci chemicznej metali.
◆ åwiczenie umiej´tnoÊci korzystania z szeregu aktywnoÊci metali przy przewidy-

waniu przebiegu reakcji metali z kwasami i roztworami soli.

rozdzia∏ 13
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◆ Zapoznanie z budowà ogniwa galwanicznego i reakcjami zachodzàcymi pod-
czas czerpania z niego pràdu.

◆ Zrozumienie idei dzia∏ania ogniw paliwowych.
◆ Zapoznanie z przyczynami korozji i wp∏ywem ró˝nych czynników na jej prze-

bieg.
◆ Pog∏´bienie zdobytych wczeÊniej wiadomoÊci na temat budowy jàdra atomo-

wego.
◆ Poznanie czynników wp∏ywajàcych na trwa∏oÊç jàdra atomowego.
◆ Wprowadzenie prawa zachowania materii.
◆ UÊwiadomienie ogromnych rezerw energii drzemiàcych w jàdrze atomowym.
◆ Zapoznanie z przebiegiem reakcji rozszczepienia jàdra atomowego i bronià jà-

drowà.
◆ WyjaÊnienie zasad funkcjonowania elektrowni jàdrowej.
◆ Wyt∏umaczenie mechanizmu wyzwalania energii na S∏oƒcu.
◆ Poznanie alternatywnych metod pozyskiwania energii, np.: energii potencjalnej

spi´trzonej wody, energii s∏onecznej, geotermicznej (inaczej geotermalnej) oraz
energii wiatru.

Zakres treÊci

◆ AktywnoÊç chemiczna metali, szereg aktywnoÊci.
◆ Ogniwo galwaniczne.
◆ Ogniwa paliwowe.
◆ Korozja elektrochemiczna.
◆ Budowa jàdra atomowego, energia jàdrowa.
◆ Równowa˝noÊç masy i energii.
◆ Reakcja rozszczepienia jàdrowego, energetyka jàdrowa.
◆ Synteza termojàdrowa.
◆ Alternatywne êród∏a energii.

Przewidywane osiàgni´cia ucznia

Po zakoƒczeniu tego rozdzia∏u uczeƒ powinien:
◆ opisaç doÊwiadczenie pozwalajàce porównaç aktywnoÊç chemicznà dwóch me-

tali;
◆ umieç korzystaç z szeregu aktywnoÊci metali podczas przewidywania przebiegu

reakcji metali z kwasami i roztworami soli;
◆ wyt∏umaczyç mechanizm przep∏ywu pràdu przez metale, roztwory elektrolitów

i elektrolity stopione;
◆ opisaç budow´ ogniwa galwanicznego;
◆ skonstruowaç ogniwo Daniella;
◆ zapisaç równania reakcji przebiegajàcych podczas pracy ogniwa Daniella;
◆ omówiç mechanizm korozji elektrochemicznej stali oraz metody zapobiegania

korozji;
◆ przedstawiç krótkà charakterystyk´ budowy jàdra atomowego;
◆ omówiç czynniki wp∏ywajàce na trwa∏oÊç jàdra atomowego;
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◆ wskazaç w uk∏adzie okresowym pierwiastki, których jàdra nie sà trwa∏e;
◆ omówiç proces rozszczepienia ci´˝kich jàder atomowych;
◆ opisaç reakcj´ syntezy termojàdrowej. WyjaÊniç pochodzenie energii s∏onecz-

nej;
◆ opisaç prac´ elektrowni jàdrowej;
◆ scharakteryzowaç alternatywne êród∏a energii. Opisaç sposób przekszta∏cania

w energi´ elektrycznà energii potencjalnej i kinetycznej wody, energii wiatru,
S∏oƒca i wn´trza Ziemi.

Procedury osiàgania celów (propozycje do wyboru)

◆ Korzystanie z szeregu aktywnoÊci metali, przewidywanie mo˝liwoÊci przebiegu
reakcji metali z rozcieƒczonymi kwasami tlenowymi, kwasami beztlenowymi oraz
solami metali.

◆ Omówienie budowy i dzia∏ania ogniwa Daniella za pomocà foliogramu. Kon-
struowanie ogniwa Daniella (doÊwiadczenie 13.1).

◆ Oglàdanie fragmentu filmu pt. „AktywnoÊç chemiczna metali”, dotyczàcego kon-
strukcji i dzia∏ania ogniw.

◆ Konstruowanie ogniw z zastosowaniem warzyw i owoców (doÊwiadczenie 13.2).
◆ Badanie dzia∏ania ogniw paliwowych (doÊwiadczenie 13.3).
◆ Dyskusja na temat mechanizmu korozji elektrochemicznej ̋ elaza (doÊwiadcze-

nie 13.4, 13.5).
◆ Wyszukiwanie w dost´pnych êród∏ach informacji danych na temat metod zapo-

biegania korozji elektrochemicznej.
◆ Badanie czynników zmniejszajàcych szybkoÊç korozji (doÊwiadczenie 13.6).
◆ Dyskusja na temat budowy jàdra atomowego i czynników wp∏ywajàcych na jego

trwa∏oÊç.
◆ PrzeÊledzenie diagramów (zamieszczonych w podr´czniku) ilustrujàcych me-

chanizm reakcji rozszczepienia jàder ci´˝kich pierwiastków.
◆ Omówienie budowy elektrowni jàdrowej oraz przedyskutowanie warunków, ja-

kie muszà byç spe∏nione, aby elektrownie te by∏y bezawaryjne i bezpieczne dla
Êrodowiska. Dyskusja na temat „Tak lub nie energetyce jàdrowej”.

◆ Obejrzenie fragmentu filmu na temat reakcji termojàdrowych zachodzàcych na
S∏oƒcu.

◆ Przygotowanie przez uczniów krótkich wystàpieƒ o alternatywnych êród∏ach
energii.

◆ Wycieczka do najbli˝szej si∏owni wiatrowej, geotermalnej lub hydroelektrowni.

DoÊwiadczenia (propozycje do wyboru)

13.1. (N) Konstruowanie ogniwa Daniella.
13.2. (U) Budowanie ogniw galwanicznych z kwaszonego ogórka, ziemniaka, poma-

   raƒczy oraz dwóch ró˝nych metali, np. cynku i miedzi lub ˝elaza i srebra.
13.3. (N) Elektroliza roztworu kwasu siarkowego(VI) z u˝yciem elektrod grafito-

wych. Badanie dzia∏ania ogniwa wodorowo-tlenowego.
13.4. (U) Badanie korozji stali i czynników wp∏ywajàcych na jej szybkoÊç.
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13.5. (U) Obserwacja przebiegu korozji stali w kropli s∏onej wody wobec substan-
cji wykazujàcych obecnoÊç jonów Fe2+ i OH-.

13.6. (U) Wykazanie ochronnego dzia∏ania pow∏ok antykorozyjnych.

Typy zadaƒ rachunkowych

◆ Równowa˝noÊç masy i energii. Szacowanie iloÊci energii, którà mo˝na uzyskaç
z podanej iloÊci masy.

O negatywnych dla atmosfery skutkach u˝ywania
niektórych dezodorantów

Realizacj´ treÊci tego rozdzia∏u rozpoczynamy od wprowadzenia definicji jedno-
funkcyjnych pochodnych w´glowodorów. Nale˝y wyeksponowaç ró˝nice we w∏a-
ÊciwoÊciach zwiàzków nale˝àcych do ró˝nych jednofunkcyjnych pochodnych w´-
glowodorów i podobieƒstwa substancji tego samego szeregu homologicznego.
Nast´pnie modelujemy struktur´ czàsteczek niektórych fluorowcopochodnych w´-
glowodorów alifatycznych i aromatycznych oraz zapoznajemy uczniów z ich na-
zewnictwem.

W∏aÊciwoÊci fluorowcopochodnych w´glowodorów uczniowie poznajà, wyko-
nujàc proste doÊwiadczenia. Szczególnà uwag´ nale˝y zwróciç na opis reakcji sub-
stytucji i eliminacji, pomijajàc jednak ich mechanizmy – tym problemom poÊwieco-
no czas w rozszerzeniu. Nale˝y tak˝e zaakcentowaç, ˝e w reakcji substytucji
fluorowcopochodne w´glowodorów aromatycznych sà mniej reaktywne ni˝ fluorow-
copochodne w´glowodorów alifatycznych. Opis w∏aÊciwoÊci chemicznych fluorow-
copochodnych powinien pokazywaç mo˝liwoÊç ich przekszta∏cenia w inne grupy
zwiàzków.

TreÊci tego rozdzia∏u nawiàzujà do wa˝nych problemów ekologicznych, takich
jak stosowanie Êrodków owadobójczych, freonów oraz zagro˝enia dioksynami.

Szczegó∏owe cele kszta∏cenia

◆ Zapoznanie z budowà jednofunkcyjnych pochodnych w´glowodorów, wykaza-
nie wp∏ywu grupy funkcyjnej na w∏aÊciwoÊci pochodnych.

◆ Ugruntowanie i poszerzenie umiej´tnoÊci poprawnego stosowania nomenkla-
tury zwiàzków organicznych.

◆ Poznanie metod otrzymywania i w∏aÊciwoÊci fluorowcopochodnych w´glowo-
dorów alifatycznych i aromatycznych.

◆ WyjaÊnienie przebiegu, podstawowych w chemii organicznej, reakcji substytu-
cji, addycji i eliminacji.

◆ Poszerzanie umiej´tnoÊci eksperymentalnych przez otrzymywanie i badanie w∏a-
ÊciwoÊci fluorowcopochodnych w´glowodorów.

◆ UÊwiadomienie korzyÊci i zagro˝eƒ wynikajàcych ze stosowania fluorowcopo-
chodnych w´glowodorów w przemyÊle oraz w ˝yciu codziennym.

rozdzia∏ 14
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Zakres treÊci

◆ Klasyfikacja jednofunkcyjnych pochodnych w´glowodorów.
◆ Grupy w´glowodorowe i grupy funkcyjne.
◆ Nazewnictwo fluorowcopochodnych w´glowodorów.
◆ Otrzymywanie i w∏aÊciwoÊci fluorowcopochodnych w´glowodorów.
◆ Zastosowanie fluorowcopochodnych.
◆ Freony i ich wp∏yw na powstawanie tzw. dziury ozonowej.
◆ Dioksyny.

Przewidywane osiàgni´cia ucznia

Po zakoƒczeniu tego rozdzia∏u uczeƒ powinien:
◆ poprawnie stosowaç nomenklatur´ chemicznà w odniesieniu do fluorowcopo-

chodnych w´glowodorów;
◆ omówiç metody otrzymywania fluorowcopochodnych w´glowodorów;
◆ opisaç przebieg reakcji chlorowania metanu pod wp∏ywem Êwiat∏a;
◆ wyjaÊniç, na czym polega reakcja substytucji i podaç jej przyk∏ad;
◆ ustaliç produkty reakcji przy∏àczenia bromowodoru i bromu do alkenów;
◆ omówiç ró˝nice mi´dzy reakcjami substytucji i addycji;
◆ podaç treÊç regu∏y Markownikowa;
◆ na podstawie regu∏y Markownikowa przewidywaç produkty reakcji przy∏àcze-

nia halogenowodoru do niesymetrycznych alkenów;
◆ ustaliç produkty reakcji chlorowania toluenu, gdy przebiega ona na Êwietle

i z u˝yciem katalizatora ˝elazowego;
◆ przewidzieç produkt reakcji chlorowania pochodnych benzenu prowadzonej wo-

bec katalizatora ˝elazowego;
◆ napisaç równania reakcji fluorowcopochodnych w´glowodorów alifatycznych

z wodà, amoniakiem i zasadà;
◆ wyjaÊniç, na czym polega reakcja eliminacji;
◆ wymieniç niebezpieczeƒstwa p∏ynàce z niew∏aÊciwego stosowania Êrodków owa-

dobójczych, np. DDT;
◆ wyjaÊniç, co oznacza termin: freony, i uzasadniç ich szkodliwoÊç dla ozonosfery;
◆ wyjaÊniç, dlaczego powstawanie dziury ozonowej jest niebezpieczne dla ˝ycia

na Ziemi;
◆ odró˝niaç dost´pne na rynku preparaty niezawierajàce w swym sk∏adzie tzw.

twardych freonów.

Procedury osiàgania celów (propozycje do wyboru)

◆ Budowanie modeli jednofunkcyjnych pochodnych w´glowodorów.
◆ Zilustrowanie za pomocà foliogramu klasyfikacji jednofunkcyjnych pochodnych

w´glowodorów. Zwrócenie szczególnej uwagi na to, ˝e w∏aÊciwoÊci zwiàzku za-
le˝à g∏ównie od rodzaju grupy funkcyjnej zawartej w jego czàsteczce.

◆ Dyskusja na temat nazewnictwa fluorowcopochodnych w´glowodorów; konfron-
tacja pomys∏ów uczniów z zasadami nomenklatury zwiàzków organicznych.



PROGRAM NAUCZANIA

62

◆ Wykrywanie chloru w zwiàzkach organicznych (doÊwiadczenie 14.1).
◆ Wykazanie niepalnoÊci CCl4 (doÊwiadczenie 14.2). Rozmowa na temat zastoso-

waƒ tetry.
◆ Otrzymywanie wybranych fluorowcopochodnych w´glowodorów (doÊwiadcze-

nie 14.3).
◆ Badanie w∏aÊciwoÊci chemicznych wybranych halogenków alkilów (doÊwiadcze-

nie 14.4, 14.5, 14.6).
◆ Omówienie dzia∏ania fizjologicznego niektórych fluorowcopochodnych w´glo-

wodorów, np. DDT, i wynikajàcego stàd jego zastosowania jako Êrodka owado-
bójczego.

◆ Analiza diagramów zmian st´˝enia ozonu w górnych warstwach atmosfery. Wy-
szukiwanie w literaturze popularnonaukowej, czasopismach i Internecie infor-
macji na temat szkodliwoÊci freonów i mo˝liwoÊci zast´powania ich innymi –
bezpieczniejszymi dla Êrodowiska – substancjami.

◆ Obejrzenie fragmentu filmu omawiajàcego problematyk´ ubytku ozonu w gór-
nych warstwach atmosfery.

◆ Rozmowa na temat sposobów ograniczenia wp∏ywu szkodliwego promieniowa-
nia ultrafioletowego na organizm cz∏owieka.

◆ Zwrócenie uwagi na oznakowanie towarów, niezawierajàcych tzw. twardych fre-
onów. Kolekcjonowanie opakowaƒ po artyku∏ach niezawierajàcych twardych
freonów.

◆ Wyszukiwanie (w podr´czniku) danych na temat szkodliwoÊci dioksyn.
◆ Rozwiàzywanie zadaƒ dotyczàcych stechiometrii reakcji substytucji, addycji

i eliminacji.

DoÊwiadczenia (propozycje do wyboru)

14.1. (U) Wykrywanie chloru w zwiàzkach organicznych.
14.2. (N) Wykazanie niepalnoÊci tetry (CCl4) i porównanie jej z tlenkiem w´gla(IV).
14.3. (N) Otrzymywanie bromku heksylu.
14.4. (N) Reakcja 1-bromopropanu lub innej fluorowcopochodnej alkanu z alko-

holowym roztworem KOH.
14.5. (N) Reakcja etylenu z bromem.
14.6. (N) Reakcja 1,2-dibromoetanu z cynkiem.

Typy zadaƒ rachunkowych

◆ Obliczenia zwiàzane ze stechiometrià reakcji przebiegajàcych z udzia∏em halo-
genopochodnych w´glowodorów.
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Alkohole, czyli kilka s∏ów o tajnikach produkcji
dobrego wina

G∏ównym celem realizacji tego rozdzia∏u jest poszerzenie zdobytej w gimnazjum
wiedzy uczniów na temat budowy alkoholi, ich nazewnictwa i w∏aÊciwoÊci oraz przy-
swojenie elementarnych wiadomoÊci z zakresu chemii aldehydów, ketonów i fenoli.
Omówienie produkcji spirytusu powinno poprzedzaç analiz´ budowy czàsteczki
etanolu. Niezb´dne jest zaakcentowanie problematyki negatywnego oddzia∏ywa-
nia alkoholu na organizm cz∏owieka. Mechanizm utleniania alkoholu w organizmie
stanowi punkt wyjÊcia do zapoznania uczniów z aldehydami i ketonami, jest to jed-
noczeÊnie okazja do omówienia rz´dowoÊci alkoholi.

Zaproponowana koncepcja dydaktyczna zak∏ada, ˝e m∏odzie˝ przewiduje, na
podstawie charakteru wiàzaƒ, w∏aÊciwoÊci chemiczne zwiàzków, a nast´pnie ekspe-
rymentalnie weryfikuje sformu∏owane hipotezy. W dziale tym eksponowane sà
treÊci dotyczàce struktury czàsteczek oraz wp∏ywu grup funkcyjnych i oddzia∏ywaƒ
mi´dzyczàsteczkowych na w∏aÊciwoÊci substancji. Kszta∏càce jest wyszukiwanie po-
znanych elementów struktury (np. grup hydroksylowych) w z∏o˝onych czàsteczkach
zwiàzków o znaczeniu biologicznym, takich jak cholesterol.

WiadomoÊci o budowie i w∏aÊciwoÊciach fenoli nale˝y ograniczyç do benzeno-
lu. Wyniki przeprowadzonych doÊwiadczeƒ powinny uÊwiadomiç uczniom, ̋ e mimo
obecnoÊci w czàsteczkach alkoholi i fenoli wspólnego elementu (grupy hydroksylo-
wej) nale˝à one do odr´bnych typów zwiàzków.

Podsumowaniem rozdzia∏u mo˝e byç wycieczka nad rzek´, staw lub jezioro
w celu oznaczenia zawartoÊci w wodzie szkodliwych fenoli.

Szczegó∏owe cele kszta∏cenia

◆ Ugruntowanie umiej´tnoÊci stosowania nomenklatury zwiàzków organicznych
i poszerzenie jej o alkohole, aldehydy, ketony oraz fenole.

◆ Dostrzeganie wp∏ywu oddzia∏ywaƒ mi´dzyczàsteczkowych na w∏aÊciwoÊci fizycz-
ne substancji, na przyk∏adzie alkoholi i aldehydów.

◆ Zapoznanie z historià produkcji etanolu i metanolu. Poznanie laboratoryjnych
i przemys∏owych metod otrzymywania alkoholu etylowego i metylowego.

◆ Pog∏´bienie, zdobytej w gimnazjum, wiedzy o budowie alkoholi i jej wp∏ywie na
ich w∏aÊciwoÊci fizyczne i chemiczne.

◆ Rozwijanie umiej´tnoÊci eksperymentalnych poprzez badanie w∏aÊciwoÊci
fizycznych i chemicznych alkoholi.

◆ Analizowanie negatywnego wp∏ywu alkoholu na organizm cz∏owieka.
◆ Zrozumienie mechanizmu usuwania trujàcego etanolu z organizmu cz∏owieka.
◆ Zapoznanie z budowà produktów utleniania alkoholi – aldehydów i ketonów.
◆ Poznanie w∏aÊciwoÊci i zastosowaƒ glikolu etylenowego i glicerolu.
◆ Wykazanie, ˝e niektóre substancje o du˝ym znaczeniu biologicznym, np. stery-

dy, sà alkoholami.
◆ Udowodnienie ró˝nic we w∏aÊciwoÊciach alkoholi i fenoli.

rozdzia∏ 15
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◆ Wykszta∏cenie umiej´tnoÊci przewidywania wp∏ywu pierÊcienia aromatycznego
na w∏aÊciwoÊci fenoli.

◆ Wykszta∏cenie umiej´tnoÊci stosowania regu∏y podstawników do przewidywa-
nia produktów reakcji podstawienia w pierÊcieniu aromatycznym, np. chloro-
wania fenolu.

◆ Poznanie wp∏ywu fenoli na Êrodowisko naturalne.

Zakres treÊci

◆ Budowa i nazewnictwo alkoholi.
◆ Przyk∏ady alkoholi o znaczeniu biologicznym (sterydy, cholesterol).
◆ Rz´dowoÊç alkoholi.
◆ Metanol i etanol – otrzymywanie, w∏aÊciwoÊci i zastosowanie.
◆ Trujàce w∏aÊciwoÊci alkoholi, choroba alkoholowa.
◆ Ogólne metody otrzymywania alkoholi.
◆ W∏aÊciwoÊci fizyczne alkoholi – wiàzanie wodorowe.
◆ Utlenianie alkoholi do aldehydów i ketonów.
◆ Glikol etylenowy i glicerol, w∏aÊciwoÊci i zastosowanie.
◆ Fenol – budowa, w∏aÊciwoÊci i zastosowanie.

Przewidywane osiàgni´cia ucznia

Po zakoƒczeniu tego dzia∏u uczeƒ powinien:
◆ nazwaç proste alkohole jedno- i wielowodorotlenowe, aldehydy, ketony i fe-

nole;
◆ omówiç najwa˝niejsze metody otrzymywania metanolu i etanolu;
◆ zbadaç w∏aÊciwoÊci fizyczne i chemiczne etanolu;
◆ wyjaÊniç, dlaczego wodny roztwór alkoholu ma odczyn oboj´tny i nie przewodzi

pràdu elektrycznego;
◆ wyt∏umaczyç, dlaczego etanol jest szkodliwy dla zdrowia;
◆ w podanej grupie zwiàzków wskazaç alkohole I-, II- i III-rz´dowe;
◆ wyjaÊniç ró˝nice w przebiegu reakcji utlenienia alkoholi o ró˝nej rz´dowo-

Êci;
◆ majàc podany wzór cholesterolu, wykazaç, ˝e nale˝y on do grupy alkoholi;
◆ opisaç budow´ aldehydu octowego jako produktu utleniania etanolu;
◆ wyjaÊniç, na czym polega wykrywanie alkoholu we krwi kierowców;
◆ wykazaç ró˝nice i podobieƒstwa w budowie aldehydu octowego i acetonu;
◆ porównaç w∏aÊciwoÊci fizyczne i chemiczne etanolu, glikolu etylenowego i gli-

cerolu;
◆ podaç przyk∏ad reakcji, za pomocà której mo˝na odró˝niç alkohole od fenoli;
◆ wyjaÊniç ró˝nice we w∏aÊciwoÊciach chemicznych alkoholi i fenoli;
◆ przewidzieç produkty reakcji chlorowania fenolu;
◆ opisaç najwa˝niejsze zastosowania metanolu, etanolu i fenolu;
◆ wyt∏umaczyç negatywny wp∏yw fenoli na stan jakoÊci wód powierzchniowych;
◆ obliczyç iloÊç tlenu lub powietrza potrzebnà do spalenia podanej iloÊci alko-

holu.
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Procedury osiàgania celów (propozycje do wyboru)

◆ Próba opracowania sposobu nazywania alkoholi jedno- i wielowodorotlenowych,
aldehydów, ketonów i fenoli. Weryfikacja propozycji uczniów na podstawie za-
sad nomenklatury IUPAC.

◆ Otrzymywanie etanolu (doÊwiadczenie 15.1) i wykazanie ruchliwoÊci jednego
z szeÊciu atomów wodoru jego czàsteczki (doÊwiadczenie 15.2).

◆ Badanie w∏aÊciwoÊci fizycznych alkoholi (doÊwiadczenie 15.3).
◆ Analiza w∏aÊciwoÊci fizycznych alkoholi I-rz´dowych (od metanolu do dekano-

lu) i próba wyt∏umaczenia zaobserwowanej zale˝noÊci.
◆ Modelowanie budowy czàsteczek alkoholi i oddzia∏ywaƒ mi´dzyczàsteczkowych.

Dyskusja nad przyczynami dobrej rozpuszczalnoÊci w wodzie ni˝szych alkoholi
i z∏ej – wy˝szych.

◆ Udowodnienie obecnoÊci metanolu w produktach suchej destylacji drewna (do-
Êwiadczenie 15.4).

◆ Badanie w∏aÊciwoÊci chemicznych alkoholi (doÊwiadczenie 15.5, 15.6, 15.7).
◆ Obejrzenie fragmentu filmu o oddzia∏ywaniu etanolu na organizm cz∏owieka.
◆ Utlenianie alkoholi i analiza struktury ich produktów (doÊwiadczenia 15.8, 15.9).
◆ Dyskusja na temat: Alkohol – przyjaciel czy wróg cz∏owieka?
◆ Badanie w∏aÊciwoÊci metanalu i acetonu (doÊwiadczenie 15.10).
◆ Badanie w∏aÊciwoÊci fizycznych i chemicznych glicerolu (doÊwiadczenie 15.11,

15.12, 15.13).
◆ Próba przewidywania w∏aÊciwoÊci fizycznych i chemicznych fenolu. DoÊwiad-

czalna weryfikacja hipotez uczniowskich (doÊwiadczenie 15.14, 15.15, 15.16).
◆ Omówienie zastosowania fenolu do produkcji ˝ywic fenolowo-formaldehydo-

wych (doÊwiadczenie 15.17).
◆ Oznaczanie zawartoÊci fenoli w wodach powierzchniowych i Êciekach (doÊwiad-

czenie 15.18).
◆ Rozwiàzywanie zadaƒ rachunkowych – obliczenia na podstawie stechiometrii

równaƒ reakcji, np. spalania alkoholi.

DoÊwiadczenia (propozycje do wyboru)

15.1. (N) Destylacja wina. Wykrywanie obecnoÊci etanolu w winie lub w piwie.
15.2. (N) Reakcja etanolu z sodem.
15.3. (U) Badanie w∏aÊciwoÊci fizycznych alkoholi.
15.4. (N) Sucha destylacja drewna.
15.5. (N) Reakcja metanolu lub etanolu z bromowodorem.
15.6. (N) Otrzymywanie boranu trimetylu (lub trietylu).
15.7. (U) Wykrywanie dwutlenku w´gla i wody w produktach spalania etanolu.
15.8. (N) Utlenianie etanolu tlenkiem miedzi(II).
15.9. (N) Utlenianie alkoholi dichromianem(VI) potasu.
15.10. (N) Badanie w∏aÊciwoÊci metanalu (redukujàcych w∏aÊciwoÊci) i acetonu.
15.11. (U) Badanie w∏aÊciwoÊci fizycznych glicerolu.
15.12. (N) Reakcja glicerolu z sodem.
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15.13. (U) Reakcja glicerolu z wodorotlenkiem miedzi(II). Wykrywanie glicerolu
w preparatach kosmetycznych.

15.14. (N) Badanie w∏aÊciwoÊci fizycznych fenolu (benzenolu).
15.15. (N) Badanie w∏aÊciwoÊci kwasowych fenolu.
15.16. (N) Bromowanie fenolu.
15.17. (N) Otrzymywanie ˝ywicy fenolowo-formaldehydowej.
15.18. (U) Wykrywanie fenoli w wodach powierzchniowych i Êciekach w reakcji

z solami ˝elaza(III).

Typy zadaƒ rachunkowych

◆ Obliczenia zwiàzane ze stechiometrià reakcji przebiegajàcych z udzia∏em alko-
holi, fenoli, aldehydów i ketonów.

OpowieÊç o mrówkach, pszczo∏ach i pokrzywach,
czyli w królestwie kwasów karboksylowych

Dane faktograficzne tego rozdzia∏u ograniczamy do wiadomoÊci o najwa˝niejszych,
znanych uczniom z ̋ ycia codziennego, przedstawicielach alifatycznych i aromatycz-
nych kwasów karboksylowych. Realizacj´ treÊci rozpoczynamy od dyskusji na te-
mat kwaÊnienia wina i doÊwiadczenia, w którym utleniamy alkohol etylowy manga-
nianem(VII) potasu, stwierdzajàc w produktach obecnoÊç kwasu octowego. Reakcja
utleniania etanolu stanowi klamr´ ∏àczàcà poznane wczeÊniej alkohole z aldehyda-
mi i kwasami karboksylowymi. Analizujàc budow´ czàsteczki kwasu octowego,
uczniowie powinni dostrzec, ̋ e bezpoÊrednie sàsiedztwo grupy karbonylowej wp∏y-
wa na wiàzanie –O–H, tj. zwi´ksza jego jonowy charakter, a zatem umo˝liwia dyso-
cjacj´ kwasu w roztworze wodnym.

Dalsze doÊwiadczenia: badanie odczynu, przewodnictwa elektrycznego oraz
reakcje z metalami, tlenkami i wodorotlenkami metali dowodzà podobieƒstwa w∏a-
ÊciwoÊci kwasów karboksylowych do kwasów nieorganicznych. Reakcja kwasu octo-
wego z w´glanem sodu przekonuje uczniów, ˝e kwas octowy jest mocniejszy ni˝
w´glowy. DoÊwiadczenie to stanowi tak˝e pretekst do postawienia pytania o moc
kwasów karboksylowych. W tym miejscu mo˝na odwo∏aç si´ do opisu reakcji dyso-
cjacji s∏abych elektrolitów z uwzgl´dnieniem stopnia dysocjacji.

Niezb´dne jest przyswojenie przez uczniów nomenklatury kwasów karboksylo-
wych, czemu powinno towarzyszyç poznanie pochodzenia nazw zwyczajowych.

Wy˝sze kwasy t∏uszczowe powinny byç omówione w kontekÊcie znaczenia ich
soli. Istotnà treÊcià tego dzia∏u jest mechanizm mycia i prania, jego ogromne zna-
czenie w ˝yciu codziennym zmusza do wyjaÊnienia go uczniom. Modelowanie dzia-
∏ania Êrodków powierzchniowo czynnych i obejrzenie fragmentu filmu na ten temat
u∏atwi m∏odzie˝y zrozumienie tych problemów.

Badanie odczynu i smaku kwaÊnego mleka, kwaszonych ogórków i kiszonej ka-
pusty pozwala zapoznaç uczniów z kwasem mlekowym. Zwiàzek ten jest przyk∏a-

rozdzia∏ 16
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dem dwufunkcyjnej pochodnej w´glowodorów, gdy˝ w jego czàsteczce oprócz gru-
py karboksylowej znajduje si´ tak˝e grupa hydroksylowa. Warto omówiç inne przy-
k∏ady zwiàzków o znaczeniu biologicznym lub ciekawych zastosowaniach, nale˝à-
cych do grupy hydroksykwasów i kwasów dikarboksylowych.

Szczegó∏owe cele kszta∏cenia

◆ Ugruntowanie umiej´tnoÊci stosowania nomenklatury zwiàzków organicznych
i poszerzenie jej o kwasy karboksylowe i ich sole.

◆ Zwrócenie uwagi na powszechnà obecnoÊç kwasów karboksylowych w otocze-
niu cz∏owieka.

◆ Rozwijanie umiej´tnoÊci przewidywania w∏aÊciwoÊci chemicznych zwiàzków
organicznych na podstawie znajomoÊci budowy ich czàsteczek.

◆ Porównanie w∏aÊciwoÊci chemicznych kwasów karboksylowych i kwasów nie-
organicznych.

◆ Zapoznanie z budowà, w∏aÊciwoÊciami i funkcjami biologicznymi hydroksy-
kwasów.

◆ åwiczenie umiej´tnoÊci eksperymentalnych poprzez badanie w∏aÊciwoÊci fizycz-
nych i chemicznych kwasów karboksylowych.

◆ Rozwijanie umiej´tnoÊci korzystania z poj´cia stopnia dysocjacji i stosowania
go w obliczeniach.

◆ Poznanie mechanizmu dzia∏ania substancji powierzchniowo czynnych.
◆ Zrozumienie mechanizmu oddzia∏ywania myd∏a z twardà wodà.

Zakres treÊci:

◆ Budowa i nazewnictwo prostych kwasów karboksylowych.
◆ Kwas mrówkowy i octowy.
◆ Hydroksykwasy – kwas mlekowy i salicylowy.
◆ W∏aÊciwoÊci fizyczne i chemiczne kwasów karboksylowych.
◆ Sole kwasów karboksylowych.
◆ Kwasy t∏uszczowe, myd∏a.
◆ Mechanizm mycia i prania.

Przewidywane osiàgni´cia ucznia

Po zakoƒczeniu tego rozdzia∏u uczeƒ powinien:
◆ wymieniç êród∏a kwasów karboksylowych w przyrodzie;
◆ wyjaÊniç przyczyn´ kwaÊnienia wina;
◆ stosowaç nomenklatur´ chemiczn´ w odniesieniu do kwasów karboksylowych

i ich soli;
◆ wskazaç grup´ karboksylowà i reszt´ kwasowà we wzorach kwasów karboksylo-

wych;
◆ pisaç równania dysocjacji elektrolitycznej kwasów karboksylowych;
◆ wyt∏umaczyç, dlaczego wodny roztwór kwasu octowego ma odczyn kwasowy;
◆ zaprojektowaç i przeprowadziç doÊwiadczenia ilustrujàce podobieƒstwa w∏a-

ÊciwoÊci kwasów nieorganicznych i kwasów karboksylowych;
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◆ zaprojektowaç i wykonaç doÊwiadczenie dowodzàce, ˝e kwas octowy jest s∏ab-
szy od kwasu siarkowego(VI) i mocniejszy od w´glowego;

◆ wyt∏umaczyç, dlaczego reakcj´ dysocjacji kwasu octowego zaliczamy do reakcji
odwracalnych;

◆ znajàc stopieƒ dysocjacji, obliczyç st´˝enie jonów wodorowych w roztworze kwa-
su karboksylowego o podanym st´˝eniu;

◆ na przyk∏adzie hydroksykwasów wyjaÊniç budow´ dwufunkcyjnych pochodnych
w´glowodorów;

◆ omówiç wyst´powanie kwasu mlekowego w przyrodzie i jego funkcje w organi-
zmach;

◆ wyt∏umaczyç przyczyn´ zasadowego odczynu wodnego roztworu octanu sodu
i myd∏a;

◆ opisaç budow´ myde∏;
◆ wyjaÊniç mechanizm mycia i prania.

Procedury osiàgania celów (propozycje do wyboru)

◆ Oglàdanie fragmentu filmu na temat wyst´powania kwasów karboksylowych
w przyrodzie.

◆ Przypomnienie budowy poznanych w gimnazjum kwasów – kwasu mrówkowe-
go i octowego. Tworzenie wzorów strukturalnych kolejnych zwiàzków szeregu
homologicznego kwasów karboksylowych.

◆ Modelowanie czàsteczek ni˝szych kwasów karboksylowych; próba wyró˝nienia
grupy w´glowodorowej, karboksylowej i reszty kwasowej.

◆ Udowodnienie, ̋ e produktami utleniania alkoholi mogà byç kwasy karboksylo-
we (doÊwiadczenie16.1).

◆ Badanie w∏aÊciwoÊci fizycznych kwasu octowego (doÊwiadczenie 16.2); próba
wyjaÊnienia obserwacji. Modelowanie równania reakcji dysocjacji elektrolitycz-
nej ni˝szych kwasów karboksylowych.

◆ åwiczenie umiej´tnoÊci rachunkowych – rozwiàzywanie prostych zadaƒ rachun-
kowych z uwzgl´dnieniem stopnia dysocjacji.

◆ Analiza charakteru wiàzaƒ w czàsteczkach kwasów karboksylowych; dyskusja
na temat zdolnoÊci kwasów do reagowania z zaproponowanymi przez uczniów
substancjami. DoÊwiadczalna weryfikacja hipotez (doÊwiadczenie 16.3).

◆ Rozmowa na temat mocy kwasu octowego i siarkowego(VI) (doÊwiadczenie 16.4).
◆ Zestawienie w∏aÊciwoÊci chemicznych kwasów nieorganicznych i organicznych.
◆ Analiza danych fizykochemicznych dotyczàcych w∏aÊciwoÊci kwasów karboksy-

lowych.
◆ Rozmowa na temat przyczyn redukujàcych w∏aÊciwoÊci kwasu mrówkowego (do-

Êwiadczenie 16.5).
◆ Badanie w∏aÊciwoÊci kwasów t∏uszczowych (doÊwiadczenie 16.6, 16.7).
◆ Opis zachowania myd∏a w twardej wodzie (doÊwiadczenie 16.8).
◆ Wyszukiwanie w dost´pnych êród∏ach informacji danych na temat twardoÊci

wody.
◆ Referaty uczniów na temat sposobów zmniejszania twardoÊci wody.
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◆ Oglàdanie fragmentu filmu na temat mechanizmu mycia i prania.
◆ Modelowanie procesu dzia∏ania Êrodków powierzchniowo czynnych; wyró˝nie-

nie fragmentu hydrofilowego i hydrofobowego w czàsteczce myd∏a.
◆ Stwierdzenie obecnoÊci kwasu w zsiad∏ym mleku, kwaszonych ogórkach i kiszo-

nej kapuÊcie. Rozmowa na temat w∏aÊciwoÊci zwiàzku chemicznego, w którego
czàsteczkach znajdujà si´ dwie grupy funkcyjne.

◆ Otrzymywanie hydroksykwasów i badanie ich w∏aÊciwoÊci (doÊwiadczenie 16.9,
16.10).

DoÊwiadczenia (propozycje do wyboru)

16.1. (U) Utlenianie etanolu manganianem(VII) potasu w Êrodowisku kwasu siar-
kowego(VI).

16.2. (N) Badanie przewodnictwa elektrycznego i odczynu wodnego roztworu kwa-
su octowego.

16.3. (U) Reakcja kwasu octowego z magnezem, tlenkiem miedzi(II), wodorotlen-
kiem sodu i w´glanem sodu.

16.4. (U) Porównanie mocy kwasu octowego i siarkowego(VI).
16.5. (U) Utlenianie kwasu mrówkowego manganianem(VII) potasu.
16.6. (U) Reakcja kwasu stearynowego z wodorotlenkiem sodu i tlenkiem mie-

dzi(II).
16.7. (U) Porównanie w∏aÊciwoÊci nasyconych i nienasyconych kwasów t∏uszczo-

wych o tej samej d∏ugoÊci ∏aƒcucha w´glowego.
16.8. (U) Otrzymywanie nierozpuszczalnych myde∏ wapnia, magnezu i ̋ elaza(III).
16.9. (U) Utlenianie kwasu mlekowego manganianem(VII) potasu.
16.10. (U) Otrzymywanie kwasu salicylowego w wyniku utleniania kwasu benzo-

esowego nadtlenkiem wodoru.

Typy zadaƒ rachunkowych

◆ Obliczenia z uwzgl´dnieniem stopnia i sta∏ej dysocjacji. Ustalanie st´˝enia jo-
nów wodorowych w roztworze kwasu karboksylowego o zadanym st´˝eniu.

◆ Obliczenia zwiàzane ze stechiometrià reakcji przebiegajàcych z udzia∏em kwa-
sów karboksylowych.

W Êwiecie zapachów, czyli co ka˝dy z nas powinien
wiedzieç o estrach

W tym rozdziale zapoznajemy m∏odzie˝ z pochodnymi w´glowodorów o znaczeniu
biologicznym. G∏ównym jego celem jest przybli˝enie uczniom budowy i funkcji gli-
cerydów. Stworzeniem sytuacji problemowej b´dzie postawienie pytania: Czy kwa-
sy karboksylowe reagujà z alkoholami? Wynik doÊwiadczenia, w którym kwas octowy
reaguje z etanolem wobec st´˝onego kwasu siarkowego(VI), pomo˝e uczniom udzie-
liç w∏aÊciwej odpowiedzi. Zmiana zabarwienia bezwodnego siarczanu(VI) miedzi,
dodanego do mieszaniny reakcyjnej, z koloru bia∏ego na niebieski i charaktery-

rozdzia∏ 17
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styczny zapach produktu dowodzi tworzenia nowego zwiàzku o odmiennych w∏a-
ÊciwoÊciach.

Modelowanie przebiegu reakcji kwasu z alkoholem u∏atwi dodatkowo zrozu-
mienie budowy estrów i struktury wiàzania estrowego. W dalszej cz´Êci zapoznaje-
my m∏odzie˝ z charakterystycznym zapachem estrów i zach´camy do dyskusji na
temat wyst´powania estrów w przyrodzie i ich zastosowaƒ. Teraz uczniowie powin-
ni poznaç sk∏ad kosmetyków i zasady tworzenia kompozycji zapachowych, czemu
s∏u˝y obszerny fragment podr´cznika.

Kolejnym elementem realizacji programu jest omówienie w∏aÊciwoÊci estrów,
ze szczególnym zaakcentowaniem reakcji ich rozk∏adu pod wp∏ywem wodnego roz-
tworu zasady sodowej. Kluczowym momentem tego dzia∏u jest poznanie budowy
glicerydów. Przeprowadzenie reakcji zmydlania t∏uszczu i badanie jej produktów
(za pomocà wczeÊniej poznanych reakcji) pozwala stwierdziç obecnoÊç glicerolu
i myd∏a.

Rozdzia∏ zamyka opis budowy i w∏aÊciwoÊci estrów tlenowych kwasów nieorga-
nicznych.

Szczegó∏owe cele kszta∏cenia

◆ Ugruntowanie umiej´tnoÊci nazywania zwiàzków chemicznych i poszerzenie jej
o estry kwasów karboksylowych i nieorganicznych kwasów tlenowych.

◆ Wykazanie powszechnoÊci wyst´powania estrów w przyrodzie w postaci wosków
i glicerydów.

◆ Rozwijanie umiej´tnoÊci opisu reakcji odwracalnych na przyk∏adzie reakcji
estryfikacji.

◆ Zapoznanie z budowà i w∏aÊciwoÊciami aspiryny.
◆ Omówienie budowy estrów glicerolu i kwasów t∏uszczowych oraz reakcji glice-

rydów z zasadami prowadzàcej do otrzymywania myde∏.
◆ Poznanie sposobu przemys∏owego przekszta∏cania t∏uszczów ciek∏ych w sta∏e.
◆ WyjaÊnienie mechanizmu je∏czenia t∏uszczów.
◆ Zapoznanie z w∏aÊciwoÊciami detergentów; zrozumienie przyczyn skutecznoÊci

ich dzia∏ania tak˝e w twardej wodzie.
◆ åwiczenie umiej´tnoÊci rachunkowych poprzez rozwiàzywanie zadaƒ stechio-

metrycznych opartych na równaniach reakcji, których substratami lub produk-
tami sà estry.

◆ Poznanie roli trójazotanu(V) glicerolu i dynamitu w historii cywilizacji.
◆ Poznanie przyk∏adowych zastosowaƒ estrów kwasu azotowego(V) w medy-

cynie.
◆ Przybli˝enie sylwetki Alfreda Nobla i idei jego nagrody.

Zakres treÊci

◆ Budowa, w∏aÊciwoÊci i zastosowanie estrów.
◆ Reakcja estryfikacji.
◆ Aspiryna.
◆ Glicerydy jako estry glicerolu i kwasów t∏uszczowych.
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◆ T∏uszcze roÊlinne i zwierz´ce.
◆ W∏aÊciwoÊci glicerydów, reakcje zmydlania i utwardzania t∏uszczów.
◆ Estry kwasu siarkowego(VI) – detergenty.
◆ Estry kwasu azotowego(V) – nitrogliceryna, dynamit.

Przewidywane osiàgni´cia ucznia

Po zakoƒczeniu tego rozdzia∏u uczeƒ powinien:
◆ nazwaç proste estry kwasów karboksylowych i tlenowych kwasów nieorganicz-

nych;
◆ znajàc nazw´ estru, narysowaç jego wzór strukturalny i zbudowaç model czà-

steczki;
◆ napisaç równanie reakcji estryfikacji podanego kwasu i alkoholu oraz nazwaç

otrzymany ester;
◆ w podanym wzorze strukturalnym estru wskazaç wiàzanie estrowe;
◆ napisaç równania reakcji spalania estru;
◆ omówiç najwa˝niejsze zastosowania estrów;
◆ podaç przyk∏ady estrów wyst´pujàcych w przyrodzie;
◆ narysowaç wzór strukturalny aspiryny;
◆ opisaç budow´ glicerydów;
◆ zaplanowaç i wykonaç doÊwiadczenie wykazujàce nienasycony charakter oleju

jadalnego;
◆ opisaç proces utwardzania t∏uszczów ciek∏ych;
◆ wyjaÊniç przebieg reakcji zmydlania t∏uszczów;
◆ wyt∏umaczyç proces je∏czenia t∏uszczów;
◆ wyt∏umaczyç przyczyn´ w∏aÊciwoÊci powierzchniowo czynnych detergentów;
◆ odró˝niç wzory zwiàzków nitrowych od wzorów estrów kwasu azotowego(V)

i kwasu azotowego(III).

Procedury osiàgania celów (propozycje do wyboru)

◆ Dyskusja na temat mo˝liwoÊci zbadania przebiegu reakcji kwasu z alkoholem.
DoÊwiadczalna weryfikacja hipotez (doÊwiadczenie 17.1, 17.2).

◆ Oglàdanie fragmentu filmu na temat przebiegu reakcji estryfikacji. Modelowa-
nie reakcji kwasu karboksylowego z alkoholem.

◆ Badanie reakcji estru z wodà wobec zasad i kwasów (doÊwiadczenie 17.3).
◆ Badanie zapachu wybranych estrów. Rozmowa na temat sk∏adu i dzia∏ania per-

fum.
◆ Dyskusja na temat dzia∏ania farmakologicznego kwasu salicylowego i jego po-

chodnych.
◆ Udowodnienie budowy glicerydów na podstawie sk∏adu produktów ich zmydla-

nia (doÊwiadczenie 17.4).
◆ Badanie w∏aÊciwoÊci fizycznych t∏uszczów (doÊwiadczenie 17.5).
◆ Badanie nienasyconego charakteru t∏uszczu roÊlinnego (doÊwiadczenie 17.6).
◆ Odnajdywanie w literaturze danych na temat wyst´powania estrów w przy-

rodzie.
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◆ Analiza sk∏adu preparatów do mycia i prania. Stwierdzenie obecnoÊci w nich
estrów kwasu siarkowego(VI).

◆ Czy wszystkie Êrodki powierzchniowo czynne ulegajà biodegradacji? Przygotowa-
nie referatu na podstawie dost´pnych êróde∏ informacji.

◆ Badanie struktury czàsteczki aspiryny (doÊwiadczenie 17.7).

DoÊwiadczenia (propozycje do wyboru)

17.1. (N) Wykrywanie estru i wody w produktach reakcji etanolu z kwasem octo-
wym.

17.2. (U) Otrzymywanie benzoesanu etylu.
17.3. (U) Reakcja octanu etylu z roztworem wodorotlenku sodu i kwasem siarko-

wym(VI).
17.4. (N) Zmydlanie t∏uszczów. Wykrywanie glicerolu i myd∏a w produktach reak-

cji.
17.5. (U) Badanie rozpuszczalnoÊci t∏uszczów w wodzie i wybranych rozpuszczal-

nikach organicznych.
17.6. (U) Reakcja oleju jadalnego z wodà bromowà i roztworem manganianu(VII)

potasu.
17.7. (U) Badanie struktury aspiryny na podstawie produktów jej reakcji z wodà

wobec H2SO4 i NaOH.

Typy zadaƒ rachunkowych

◆ Obliczenia zwiàzane ze stechiometrià reakcji przebiegajàcych z udzia∏em es-
trów.

Z wizytà w aptece, czyli troch´ wi´cej poplàtanej  chemiirozdzia∏ 18

W tym rozdziale omawiane sà zwiàzki organiczne zawierajàce azot. Realizacj´ tre-
Êci rozpoczynamy od przypomnienia budowy i zasadowych w∏aÊciwoÊci amoniaku.
Modelowanie czàsteczek metyloaminy i aniliny powinno pozwoliç uczniom dostrzec
podobieƒstwo struktury oraz w∏aÊciwoÊci amin i amoniaku.

Problematyk´ uzale˝nieƒ od narkotyków omawiamy, odwo∏ujàc si´ do budowy
alkaloidów z grupy morfiny. Analizujàc wzór czàsteczki aniliny, m∏odzie˝ powinna
dojÊç do wniosku, ˝e o jej w∏aÊciwoÊciach decydujà grupa aminowa oraz pierÊcieƒ
benzenowy. Redukcja z kwasem i wodà bromowà potwierdza ten wniosek.

Po omówieniu amin przyst´pujemy do opisu budowy i w∏aÊciwoÊci aminokwa-
sów, które traktujemy jako dwufunkcyjne pochodne w´glowodorów. Kluczowà tre-
Êcià tej cz´Êci programu jest amfoteryczny charakter tych zwiàzków. ObecnoÊç dwóch
grup funkcyjnych o przeciwstawnym charakterze kwasowo-zasadowym powinna
sk∏oniç uczniów do przypuszczenia, ˝e zwiàzki te mogà reagowaç zarówno z kwa-
sem, jak i z zasadà.
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Modelowanie reakcji kondensacji czàsteczek aminokwasów pozwala wprowa-
dziç uczniów w tematyk´ chemii peptydów. W tym miejscu zapoznajemy m∏odzie˝
z funkcjami biologicznymi najprostszych peptydów hormonalnych. Amidy kwarco-
we omawiamy na przyk∏adzie acetamidu i mocznika.

Rozdzia∏ zamykajà treÊci potrzebne do zrozumienia budowy i funkcji kwasów
nukleinowych, czyli informacje o najprostszych zwiàzkach heterocyklicznych. Na-
uczyciel prezentuje za pomocà foliogramów wzory m.in. puryny i pirymidyny, zwra-
cajàc uwag´ uczniów, ˝e trwa∏y pierÊcieƒ organiczny mo˝e zawieraç inne ni˝ w´giel
atomy, np. azotu. Wa˝ne jest nie to, by uczniowie zapami´tali wzory tych zwiàzków,
ale aby analizujàc ich budow´, umieli ustaliç w∏aÊciwoÊci.

Szczegó∏owe cele kszta∏cenia

◆ Zapoznanie z niektórymi zwiàzkami organicznymi zawierajàcymi azot.
◆ Poznanie wa˝niejszych osiàgni´ç chemii organicznej na przyk∏adzie syntezy

antybiotyków.
◆ Poszerzenie umiej´tnoÊci nazywania zwiàzków organicznych o aminy, amidy

i aminokwasy.
◆ Rozwijanie umiej´tnoÊci przewidywania w∏aÊciwoÊci zwiàzków organicznych na

podstawie znajomoÊci budowy ich czàsteczek.
◆ UÊwiadomienie, ˝e aminy sà pochodnymi amoniaku i ˝e ich w∏aÊciwoÊci sà po-

dobne do w∏aÊciwoÊci tego zwiàzku.
◆ Wykazanie, ˝e alkaloidy morfinowe, wyst´pujàce w przyrodzie, sà aminami.
◆ Zapoznanie z budowà najwa˝niejszych zwiàzków heterocyklicznych i ich po-

chodnych. Przedstawienie budowy nikotyny.
◆ UÊwiadomienie niebezpieczeƒstw zwiàzanych z uzale˝nieniem od narkotyków

i nikotyny.
◆ Ugruntowanie wiedzy o dwufunkcyjnych pochodnych w´glowodorów; pozna-

nie budowy i w∏aÊciwoÊci najprostszych aminokwasów.
◆ Wykazanie zdolnoÊci aminokwasów do ulegania reakcji kondensacji, w wyniku

której otrzymuje si´ dipeptydy i polipeptydy.
◆ Zapoznanie z wa˝niejszymi hormonami peptydowymi.
◆ Zrozumienie budowy amidów kwasowych.
◆ Poznanie w∏aÊciwoÊci i zastosowaƒ mocznika.
◆ Przybli˝enie sylwetki Aleksandra Fleminga. Przedstawienie budowy i biologicz-

nego dzia∏ania penicyliny.

Zakres treÊci

◆ Metyloamina i anilina jako przedstawiciele najprostszych amin.
◆ Amidy kwasów karboksylowych.
◆ Mocznik jako najwa˝niejszy amid kwasu nieorganicznego.
◆ Wewnàtrzczàsteczkowe amidy – budowa penicyliny.
◆ Budowa i nazewnictwo aminokwasów.
◆ Aminokwasy bia∏kowe.
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◆ W∏aÊciwoÊci fizyczne i chemiczne aminokwasów.
◆ Kondensacja aminokwasów, wiàzanie peptydowe.
◆ Wa˝niejsze hormony peptydowe.
◆ Zwiàzki heterocykliczne i ich pochodne.
◆ Nikotyna.
◆ Nikotynizm i narkomania.

Przewidywane osiàgni´cia ucznia

Po zakoƒczeniu tego rozdzia∏u uczeƒ powinien:
◆ podaç nazwy systematyczne najprostszych amin, amidów kwasowych i amino-

kwasów;
◆ rozpoznawaç wzory amin, amidów kwasowych i aminokwasów;
◆ omówiç budow´ grupy aminowej i amidowej;
◆ wyjaÊniç, dlaczego amidy kwasowe sà jednofunkcyjnymi, a aminokwasy dwu-

funkcyjnymi pochodnymi w´glowodorów;
◆ wyjaÊniç, piszàc odpowiednie równania reakcji, podobieƒstwo amin do amo-

niaku;
◆ wskazaç przyk∏ady reakcji chemicznych aniliny przebiegajàcych w pierÊcieniu

benzenowym i z udzia∏em grupy aminowej;
◆ obliczyç st´˝enie jonów wodorotlenkowych w roztworze aminy z uwzgl´dnie-

niem stopnia i sta∏ej dysocjacji;
◆ wyjaÊniç, dlaczego niektóre aminokwasy nazywamy bia∏kowymi;
◆ wykazaç, piszàc odpowiednie równania reakcji, amfoteryczny charakter amino-

kwasów;
◆ napisaç równanie reakcji kondensacji dwóch czàsteczek aminokwasów i wska-

zaç wiàzanie peptydowe w otrzymanym produkcie;
◆ zaplanowaç i wykonaç doÊwiadczenie, pozwalajàce wykryç w badanym zwiàzku

obecnoÊç wiàzania peptydowego;
◆ zapisaç równania reakcji acetamidu z wodà w Êrodowisku kwaÊnym i Êrodowi-

sku zasadowym;
◆ przeprowadziç reakcj´ kondensacji mocznika i stwierdziç obecnoÊç wiàzania

peptydowego w otrzymanym produkcie;
◆ wyjaÊniç, dlaczego mocznik u˝ywany jest jako nawóz sztuczny;
◆ na podstawie budowy czàsteczki penicyliny, wyt∏umaczyç jej aktywnoÊç biolo-

gicznà;
◆ majàc wzór nikotyny, wyt∏umaczyç, dlaczego zaliczamy jà do zwiàzków hetero-

cyklicznych.

Procedury osiàgania celów (propozycje do wyboru)

◆ Przypomnienie budowy i w∏aÊciwoÊci amoniaku. Modelowanie struktury
czàsteczek amin alifatycznych i aromatycznych oraz próba przewidywania ich
w∏aÊciwoÊci. Sprawdzenie doÊwiadczalne s∏usznoÊci przewidywaƒ (doÊwiadcze-
nie 18.1).
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◆ åwiczenie umiej´tnoÊci rachunkowych – rozwiàzywanie zadaƒ z uwzgl´dnie-
niem stopnia dysocjacji amin.

◆ Odnajdywanie grup aminowych we wzorach alkaloidów morfinowych.
◆ Przedyskutowanie ró˝nic we w∏aÊciwoÊciach amin alifatycznych i aromatycznych.

Potwierdzenie obecnoÊci pierÊcienia benzenowego w czàsteczce aniliny (doÊwiad-
czenie 18.2).

◆ Obejrzenie fragmentu filmu na temat budowy aminokwasów i ich podzia∏u na
bia∏kowe i niebia∏kowe.

◆ Badanie w∏aÊciwoÊci aminokwasów; wyprowadzenie wniosku, ˝e sà to zwiàzki
o budowie jonowej (doÊwiadczenie 18.3, 18.4). Zapisywanie wzorów aminokwa-
sów w postaci jonowej.

◆ Modelowanie reakcji kondensacji aminokwasów. Próba zapisania równania
reakcji kondensacji dwóch czàsteczek glicyny oraz jednej czàsteczki glicyny
i jednej czàsteczki alaniny. Dyskusja na temat iloÊci mo˝liwych produktów
reakcji. Wskazanie wiàzania peptydowego w uzyskanych produktach.

◆ Przeczytanie z podr´cznika tekstu na temat budowy i funkcji peptydów hormo-
nalnych.

◆ Analiza budowy amidów kwasów karboksylowych i mocznika.
◆ Badanie w∏aÊciwoÊci amidu kwasu octowego (doÊwiadczenie 18.5, 18.6).
◆ Badanie w∏aÊciwoÊci fizycznych i chemicznych mocznika (doÊwiadczenie 18.7,

18.8, 18.9).
◆ Obliczenie zawartoÊci procentowej azotu w moczniku. Wykazanie skutecznoÊci

stosowania mocznika jako nawozu sztucznego zawierajàcego ∏atwo przyswajal-
ny przez roÊliny azot.

◆ Przedstawienie, za pomocà foliogramu, budowy prostych zwiàzków heterocy-
klicznych. Analiza budowy czàsteczki nikotyny, podanie informacji o jej wyjàt-
kowej szkodliwoÊci dla zdrowia.

◆ Rozmowa na temat uzale˝nieƒ od narkotyków i nikotyny. DoÊwiadczalne wy-
kazanie szkodliwoÊci palenia papierosów (doÊwiadczenie 18.10, 18.11).

DoÊwiadczenia (propozycje do wyboru)

18.1. (N) Reakcja aniliny z kwasem solnym.
18.2. (N) Reakcja aniliny z wodà bromowà.
18.3. (U) Badanie w∏aÊciwoÊci fizycznych glicyny.
18.4. (U) Reakcja glicyny z kwasem solnym i wodorotlenkiem sodu.
18.5. (U) Badanie w∏aÊciwoÊci fizycznych acetamidu.
18.6. (U) Reakcja acetamidu z wodà w obecnoÊci kwasu  siarkowego(VI) i zasady

sodowej.
18.7. (U) Badanie w∏aÊciwoÊci fizycznych mocznika.
18.8. (U) Reakcja mocznika z wodà w obecnoÊci kwasu siarkowego(VI) i zasady

sodowej.
18.9. (U) Kondensacja mocznika. Wykrywanie obecnoÊci wiàzania peptydowego

w produkcie.
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18.10. (N) Wykazanie obecnoÊci substancji szkodliwych dla zdrowia w dymie pa-
pierosowym.

18.11. (N) Sucha destylacja tytoniu.
18.12. (U) Identyfikacja zwiàzków organicznych na podstawie ich reakcji charak-

terystycznych.

Typy zadaƒ rachunkowych

◆ Obliczenia z uwzgl´dnieniem stopnia i sta∏ej dysocjacji amin.
◆ Obliczenia zwiàzane ze stechiometrià reakcji przebiegajàcych z udzia∏em: amin,

amidów kwasowych i aminokwasów.

Jak zbudowane sà najwa˝niejsze czàsteczki ˝ycia?

TreÊci tego rozdzia∏u dotyczà m.in. wielkoczàsteczkowych zwiàzków o znaczeniu
biologicznym. Realizacj´ rozdzia∏u rozpoczynamy od opisu budowy i zbadania
w∏aÊciwoÊci najwa˝niejszych cukrów prostych (monosacharydów). Zwracamy
uwag´ uczniów, ˝e cukry proste zawierajà w czàsteczkach grup´ aldehydowà albo
ketonowà i co najmniej dwie grupy hydroksylowe. M∏odzie˝, analizujàc wzór ∏aƒ-
cuchowy glukozy, powinna sama przewidzieç, jakim reakcjom mo˝e ulegaç ten
zwiàzek. Reakcja z wodorotlenkiem miedzi(II) i amoniakalnym roztworem tlen-
ku srebra potwierdza te przewidywania. Nast´pnie przypominamy przebieg pro-
cesu fotosyntezy jako najwa˝niejszego êród∏a glukozy w przyrodzie i stwierdzamy
doÊwiadczalnie obecnoÊç cukrów redukujàcych w owocach.

Przypominamy budow´ zwiàzków wielkoczàsteczkowych, np. polietylenu, aby
uzmys∏owiç uczniom mo˝liwoÊç podobnego ∏àczenia czàsteczek glukozy w dwu-
cukry i wielocukry. Po omówieniu w∏aÊciwoÊci najwa˝niejszych disacharydów opi-
sujemy budow´ i w∏aÊciwoÊci polisacharydów. Celuloza i skrobia stanowià natu-
ralne zwiàzki wielkoczàsteczkowe, analizujàc ich wzory strukturalne, uczniowie
powinni wskazaç powtarzajàce si´ elementy (jednostki glukozy) oraz dostrzegaç
ró˝nice w sposobie ich po∏àczenia. Reakcja disacharydów i polisacharydów z wodà
powinna potwierdziç opisanà wczeÊniej budow´.

Podobnie jak w wypadku cukrów, wprowadzamy treÊci zwiàzane z w∏aÊciwo-
Êciami bia∏ek. B´dzie to o tyle ∏atwiejsze, ̋ e uczniowie poznali w poprzednim dziale
budow´ aminokwasów i prostych peptydów. O wielkoczàsteczkowym charakterze
bia∏ek przekonujemy m∏odzie˝, pokazujàc zachowanie wiàzki Êwiat∏a w roztworze
albuminy jaja kurzego. Stwierdzenie obecnoÊci wiàzania peptydowego w bia∏kach
w reakcji z wodorotlenkiem miedzi(II) u∏atwi zrozumienie struktury pierwszorz´-
dowej bia∏ek. Z kolei ich zachowanie pod wp∏ywem wysokiej temperatury i soli
metali ci´˝kich pozwala nawiàzaç do drugorz´dowej i trzeciorz´dowej struktury
oraz zwiàzanych z nià funkcji.

Rozdzia∏ zamykajà podstawowe wiadomoÊci na temat budowy kwasów nukle-
inowych, które nale˝y omówiç w kontekÊcie ich funkcji biologicznych.

rozdzia∏ 19
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Szczegó∏owe cele kszta∏cenia

◆ UÊwiadomienie, ˝e wi´kszoÊç cukrów jest w´glowodanami.
◆ Zapoznanie z wzorami najwa˝niejszych cukrów prostych: rybozy, glukozy i fruk-

tozy.
◆ Wykazanie, ˝e monosacharydy nale˝à do wielofunkcyjnych pochodnych w´glo-

wodorów, w których czàsteczkach znajdujà si´ grupy wodorotlenowe i grupa
aldehydowa lub ketonowa.

◆ Wykazanie zale˝noÊci mi´dzy budowà a w∏aÊciwoÊciami cukrów prostych; zro-
zumienie przyczyny redukujàcych w∏aÊciwoÊci rybozy i glukozy.

◆ Uzmys∏owienie powszechnoÊci wyst´powania glukozy w przyrodzie i wykazanie
jej funkcji biologicznych.

◆ Przypomnienie sposobu powstawania glukozy w procesie fotosyntezy.
◆ Wykazanie koniecznoÊci przekszta∏cenia w roÊlinie rozpuszczalnej w wodzie glu-

kozy w s∏abo rozpuszczalne cukry, b´dàce jej rezerwà energetycznà.
◆ Poznanie budowy i w∏aÊciwoÊci najwa˝niejszych disacharydów: maltozy, celo-

biozy i sacharozy.
◆ Zapoznanie z budowà polisacharydów: skrobi, glikogenu i celulozy.
◆ Wykazanie, ˝e skrobia jest mieszaninà dwóch polisacharydów: amylozy i amy-

lopektyny.
◆ Uzmys∏owienie znaczenia celulozy w rozwoju cywilizacji. Zapoznanie z produkcjà

papieru.
◆ Poznanie wa˝niejszych metod chemicznej modyfikacji celulozy i w∏aÊciwoÊci ich

produktów.
◆ Poszerzenie umiej´tnoÊci opisu budowy polipeptydów o bia∏ka.
◆ Wykazanie, ˝e w czàsteczkach bia∏ek wyst´pujà wiàzania peptydowe.
◆ Omówienie elementów budowy czàsteczek kwasów nukleinowych.
◆ UÊwiadomienie znaczenia kwasów nukleinowych w funkcjonowaniu ˝yjàcych

organizmów.
◆ Przypomnienie zasad racjonalnego ˝ywienia i roli witamin w organizmie.

Zakres treÊci

◆ Monosacharydy jako wielofunkcyjne pochodne w´glowodorów.
◆ Wzory ∏aƒcuchowe i taflowe cukrów: rybozy, glukozy i fruktozy.
◆ W∏aÊciwoÊci chemiczne cukrów prostych.
◆ Maltoza, celobioza i sacharoza – budowa i w∏aÊciwoÊci disacharydów.
◆ Produkcja cukru z buraków cukrowych.
◆ Skrobia, glikogen, celuloza – budowa, wyst´powanie, w∏aÊciwoÊci i zastosowa-

nie polisacharydów.
◆ Produkcja papieru.
◆ Chemiczne metody modyfikacji celulozy.
◆ Budowa i funkcje biologiczne bia∏ek.
◆ W∏aÊciwoÊci fizyczne i chemiczne bia∏ek.
◆ Witaminy.
◆ Kwasy nukleinowe.
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Przewidywane osiàgni´cia ucznia

Po zakoƒczeniu tego rozdzia∏u uczeƒ powinien:
◆ majàc wzór glukozy i fruktozy udowodniç, ˝e monosacharydy sà wielofunkcyj-

nymi pochodnymi w´glowodorów;
◆ wyjaÊniç pochodzenie cukrów prostych w owocach;
◆ zaproponowaç i wykonaç doÊwiadczenie potwierdzajàce obecnoÊç w czàstecz-

kach cukrów prostych grup –OH zwiàzanych z sàsiednimi atomami w´gla;
◆ zaproponowaç i wykonaç doÊwiadczenie potwierdzajàce obecnoÊç grupy alde-

hydowej w czàsteczce glukozy;
◆ wyjaÊniç, dlaczego glukoza wykazuje w∏aÊciwoÊci redukujàce;
◆ wyt∏umaczyç, w jaki sposób czàsteczki monosacharydów (cukrów prostych) mogà

∏àczyç si´, tworzàc disacharydy i polisacharydy;
◆ wskazaç wiàzanie O-glikozydowe w czàsteczkach maltozy, celobiozy i sacharo-

zy oraz wyjaÊniç, dlaczego jest to wiàzanie eterowe;
◆ wskazaç we wzorze maltozy fragment odpowiadajàcy za w∏aÊciwoÊci redukujà-

ce tego disacharydu;
◆ wyjaÊniç, dlaczego sacharoza nie wykazuje w∏aÊciwoÊci redukujàcych;
◆ omówiç produkcj´ cukru buraczanego w przemyÊle;
◆ zaplanowaç i wykonaç doÊwiadczenie pozwalajàce przekszta∏ciç sacharoz´

w cukry proste;
◆ wykryç obecnoÊç skrobi w produktach spo˝ywczych;
◆ narysowaç wzór amylozy i amylopektyny, wyjaÊniç ró˝nice w ich budowie uza-

sadniajàce odmienne w∏aÊciwoÊci fizyczne;
◆ wskazaç podobieƒstwa w strukturze amylopektyny i glikogenu oraz wyjaÊniç ich

funkcje biologiczne;
◆ porównaç budow´ amylozy i celulozy. Wskazaç w obu wzorach sekwencje cha-

rakterystyczne dla maltozy i celobiozy;
◆ wyt∏umaczyç sposób przekszta∏cenia polisacharydów w cukry proste;
◆ opisaç sposób wykrywania bia∏ek w artyku∏ach spo˝ywczych;
◆ opisaç struktur´ pierwszorz´dowà bia∏ek;
◆ porównaç budow´ bia∏ek i peptydów;
◆ wymieniç czynniki powodujàce wysalanie i denaturacj´ bia∏ka;
◆ wyjaÊniç, na czym polega proces trawienia pokarmów;
◆ omówiç rol´ witamin w racjonalnej diecie;
◆ opisaç budow´ i funkcje kwasów nukleinowych.

Procedury osiàgania celów (proponowane do wyboru)

◆ Analiza przedstawionych na foliogramach wzorów ∏aƒcuchowych rybozy, glu-
kozy i fruktozy. Wykazanie, ˝e monosacharydy sà wielofunkcyjnymi pochodny-
mi w´glowodorów. Zwrócenie uwagi uczniów na fakt, ˝e glukoza i fruktoza sà
izomerami.

◆ Przewidywanie w∏aÊciwoÊci chemicznych cukrów prostych, doÊwiadczalna we-
ryfikacja hipotez (doÊwiadczenie 19.1, 19.2).



5. Materia∏ nauczania w powiazaniu z celami kszta∏cenia ...

79www.wsip.com.pl

◆ Analizowanie wzorów taflowych cukrów prostych.
◆ Oglàdanie fragmentu filmu na temat mechanizmu fotosyntezy i wyst´powania

cukrów w przyrodzie.
◆ Stwierdzenie braku charakteru redukujàcego sacharozy (doÊwiadczenie 19.3).

Przeprowadzenie reakcji sacharozy z wodà oraz udowodnienie obecnoÊci cu-
krów prostych w uzyskanym roztworze (doÊwiadczenie 19.4).

◆ Udowodnienie, ˝e niektóre dwucukry (disacharydy) wykazujà w∏aÊciwoÊci re-
dukujàce (doÊwiadczenie 19.5).

◆ Wykrywanie skrobi w ziarnach zbó˝, ziemniakach i w chlebie (doÊwiadczenie
19.6).

◆ Rozmowa na temat pochodzenia skrobi zawartej w roÊlinach. Oglàdanie za-
mieszczonych w podr´czniku zdj´ç mikroskopowych ziaren skrobi ró˝nych
roÊlin.

◆ Badanie w∏aÊciwoÊci fizycznych skrobi oraz przeprowadzenie jej rozk∏adu (do-
Êwiadczenie 19.7, 19.8).

◆ Analizowanie wzorów strukturalnych: amylozy, amylopektyny, glikogenu i ce-
lulozy. Stwierdzenie, ˝e cukry te zbudowane sà z czàsteczek glukozy po∏àczo-
nych w ró˝ny sposób.

◆ Odnajdowanie w dost´pnych êród∏ach informacji danych na temat funkcji bio-
logicznych skrobi i glikogenu.

◆ Omówienie zastosowaƒ celulozy (doÊwiadczenie 19.9).
◆ Badanie w∏aÊciwoÊci albuminy jaja kurzego (doÊwiadczenie 19.10).
◆ Wykrywanie bia∏ek w produktach spo˝ywczych (doÊwiadczenie 19.11, 19.12).
◆ Porównywanie budowy bia∏ek ze sznurem, na który nanizano koraliki w 21 ko-

lorach w ÊciÊle okreÊlonej kolejnoÊci. Analiza wzorów i struktury wybranych
bia∏ek.

◆ Przybli˝enie sylwetki Linusa Paulinga, który otrzyma∏ Nagrod´ Nobla za usta-
lenie budowy przestrzennej bia∏ek.

◆ Sporzàdzenie wzorcowego jad∏ospisu z uwzgl´dnieniem wartoÊci energetycz-
nej sk∏adników oraz zawartoÊci cukrów (w´glowodanów), bia∏ek i witamin.

◆ Odnajdywanie, w dost´pnych êród∏ach, informacji o budowie i funkcjach naj-
wa˝niejszych witamin.

◆ Oglàdanie fragmentu filmu na temat budowy i funkcji kwasów nukleinowych.
◆ Przybli˝enie sylwetek Francisa Cricka i Jamesa D. Watsona – laureatów Nagro-

dy Nobla za odkrycie struktury DNA.
◆ Badanie sk∏adu mleka krowiego (doÊwiadczenie 19.13) lub wydzielanie skrobi

z ziemniaka i badanie jej w∏aÊciwoÊci (doÊwiadczenie 19.14).

DoÊwiadczenia (propozycje do wyboru)

19.1. (U) Reakcja glukozy z wodorotlenkiem miedzi(II).
19.2. (U) Badanie redukujàcych w∏aÊciwoÊci glukozy w reakcji z Cu(OH)2 i z amo-

niakalnym roztworem Ag2O. Wykrywanie cukrów prostych w owocach i mio-
dzie.

19.3. (U) Wykazanie braku w∏aÊciwoÊci redukujàcych sacharozy.
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19.4. (U) Reakcja sacharozy z wodà wobec HCl. Wykazanie redukujàcych w∏aÊci-
woÊci produktów reakcji.

19.5. (U) Reakcja maltozy z Cu(OH)2 i z amoniakalnym roztworem Ag2O z u˝y-
ciem roztworu jodu.

19.6. (U) Wykrywanie skrobi w artyku∏ach spo˝ywczych.
19.7. (U) Badanie w∏aÊciwoÊci fizycznych skrobi.
19.8. (N) Rozpad skrobi pod wp∏ywem roztworu H2SO4. Badanie redukujàcych

w∏aÊciwoÊci produktów reakcji.
19.9. (N) Rozpuszczanie celulozy w odczynniku Schweitzera.
19.10. (N) Badanie w∏aÊciwoÊci fizycznych (efekt Tyndalla) i chemicznych (wysala-

nie i denaturacja) albuminy jaja kurzego.
19.11. (N) Wykrywanie bia∏ek za pomocà st´˝onego kwasu azotowego(V) – reak-

cja ksantoproteinowa.
19.12. (U) Wykrywanie bia∏ek za pomocà Cu(OH)2 – reakcja biuretowa.
19.13. (U) Wykrywanie kazeiny i laktozy w mleku krowim.
19.14. (U) Wykrywanie obecnoÊci skrobi w ziemniakach i badanie jej w∏aÊciwoÊci.

Typy zadaƒ rachunkowych

◆ Obliczenia zwiàzane ze stechiometrià reakcji przebiegajàcych z udzia∏em w´-
glowodanów.

◆ Obliczanie wartoÊci energetycznej pokarmów.

Cz´Êç druga
KSZTA¸CENIE W ZAKRESIE ROZSZERZONYM

Wp∏yw struktury atomu i czàsteczki na w∏aÊciwoÊci
substancji

Celem tego modu∏u jest przyswojenie przez uczniów bardziej zaawansowanych tre-
Êci dotyczàcych struktury materii, co powinno zaowocowaç lepszym zrozumieniem
jej w∏aÊciwoÊci. Na podstawie wiadomoÊci o sk∏adzie jàdra atomowyego, które
uczniowie zdobyli na wczeÊniejszych etapach kszta∏cenia, nale˝y szerzej omówiç
zagadnienie trwa∏oÊci jàder atomowych. Problematyka tego modu∏u le˝y u podstaw
wiedzy o promieniotwórczoÊci i energetyce jàdrowej. Poznawanie zagro˝eƒ zwiàza-
nych ze ska˝eniami promieniotwórczymi powinno opieraç si´ na znajomoÊci prawa
rozpadu promieniotwórczego i regu∏ rzàdzàcych przemianami jàdrowymi.

Struktur´ elektronowà atomu omawiamy, opierajàc si´ na podstawowych zasa-
dach mechaniki kwantowej. Nie wnikajàc w istot´ równania Schrödingera, nale˝y
przedstawiç niektóre wnioski p∏ynàce z falowego opisu stanu elektronu w atomie,
np. warunki na liczby kwantowe. ZnajomoÊç tych warunków, jak równie˝ zakazu
Pauliego i regu∏y Hunda, pozwala uczniom rozpisywaç konfiguracje elektronowe

modu∏ I
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atomów wi´kszoÊci pierwiastków, co przyczynia si´ do lepszego zrozumienia ich
w∏aÊciwoÊci. Konieczne jest tak˝e zwrócenie uwagi na periodycznoÊç w∏aÊciwoÊci
nie tylko samych pierwiastków, ale te˝ ich zwiàzków, takich jak wodorki, tlenki czy
chlorki. W tym celu nale˝y przypomnieç zdobyte przez uczniów wiadomoÊci o ro-
dzajach wiàzaƒ chemicznych i uzupe∏niç je, opierajàc si´ na podstawowych za∏o˝e-
niach teorii orbitali molekularnych. Wa˝ne jest równie˝ wyjaÊnienie zjawiska delo-
kalizacji elektronów w sprz´˝onym uk∏adzie wiàzaƒ wielokrotnych i pierÊcieniach
aromatycznych.

Kluczowe dla dalszej nauki chemii sà, poruszane w tym module, zagadnienia
budowy przestrzennej drobin, niezb´dne do zrozumienia wielu problemów, np.
z zakresu chemii organicznej.

Modu∏ zamykajà treÊci dotyczàce izomerii zwiàzków organicznych.

Szczegó∏owe cele kszta∏cenia

◆ Poszerzenie i pog∏´bienie wiedzy o strukturze i trwa∏oÊci jàder atomowych.
◆ Przybli˝enie aktualnych poglàdów na struktur´ materii.
◆ UÊwiadomienie znaczenia przemian promieniotwórczych w przyrodzie.
◆ Wykszta∏cenie umiej´tnoÊci operowania terminami: aktywnoÊç radionuklidu,

okres po∏owicznego rozpadu.
◆ Zapoznanie z problematykà ska˝eƒ promieniotwórczych.
◆ Pog∏´bienie wiedzy o strukturze elektronowej atomów.
◆ Wykszta∏cenie umiej´tnoÊci zapisywania konfiguracji elektronowych atomów

z uwzgl´dnieniem podpow∏ok.
◆ Ugruntowanie i poszerzenie wiedzy o zale˝noÊci mi´dzy konfiguracjà elektro-

nowà atomów a w∏aÊciwoÊciami pierwiastków.
◆ Zapoznanie z poj´ciem hybrydyzacji orbitali.
◆ Wykszta∏cenie umiej´tnoÊci okreÊlania rodzaju hybrydyzacji orbitali atomowych

w prostych czàsteczkach zwiàzków chemicznych.
◆ Zrozumienie ró˝nic w pochodzeniu i w∏aÊciwoÊciach orbitali σ i π.
◆ UÊwiadomienie wp∏ywu delokalizacji wiàzaƒ w czàsteczkach zwiàzku chemicz-

nego na jego w∏aÊciwoÊci.
◆ Wykszta∏cenie umiej´tnoÊci operowania terminem: delokalizacja, aromatycz-

noÊç.
◆ Zapoznanie z podstawowymi rodzajami izomerii w czàsteczkach zwiàzków or-

ganicznych.

Zakres treÊci

◆ Czynniki wp∏ywajàce na trwa∏oÊç jàder atomowych.
◆ Si∏y jàdrowe.
◆ Czàstki elementarne, model standardowy.
◆ Naturalne i sztuczne przemiany promieniotwórcze.
◆ Regu∏a przesuni´ç Fajansa i Soddy’ego.
◆ Sk∏ad izotopowy pierwiastków.
◆ Prawo rozpadu promieniotwórczego.
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◆ Ska˝enia promieniotwórcze.
◆ Budowa atomów wieloelektronowych, zasada nieoznaczonoÊci.
◆ Liczby kwantowe, zakaz Pauliego, regu∏a Hunda.
◆ PeriodycznoÊç zmian w∏aÊciwoÊci pierwiastków i ich zwiàzków w uk∏adzie okre-

sowym.
◆ Hybrydyzacja orbitali atomowych.
◆ Orbitale molekularne σ i π.
◆ Delokalizacja wiàzaƒ, aromatycznoÊç.
◆ Izomeria konstytucyjna i konfiguracyjna (geometryczna i enancjomeria).

Przewidywane osiàgni´cia ucznia

Po zakoƒczeniu tego modu∏u uczeƒ powinien:
◆ omówiç czynniki wp∏ywajàce na trwa∏oÊç jàder atomowych;
◆ wyjaÊniç, co nazywamy czàstkami elementarnymi;
◆ okreÊliç liczb´ czàstek elementarnych w atomie oraz sk∏ad jàdra atomowego na

podstawie zapisu   Z
A X ;

◆ omówiç podstawowe za∏o˝enia modelu standardowego;
◆ omówiç najwa˝niejsze cechy si∏ jàdrowych;
◆ wyjaÊniç istot´ naturalnych przemian promieniotwórczych (α, β i γ);
◆ opisywaç odpowiednimi równaniami przemiany promieniotwórcze, przewidu-

jàc ich produkty na podstawie regu∏y przesuni´ç Fajansa i Soddy’ego;
◆ porównywaç trwa∏oÊç izotopów promieniotwórczych na podstawie ich okresów

po∏owicznego rozpadu;
◆ zinterpretowaç wykres zale˝noÊci iloÊci radionuklidu od czasu;
◆ wyjaÊniç zwiàzek mi´dzy masà atomowà pierwiastka a jego sk∏adem izotopo-

wym;
◆ obliczyç Êrednià mas´ atomowà pierwiastka na podstawie procentowego sk∏a-

du izotopowego;
◆ opisaç mo˝liwe przyczyny ska˝eƒ promieniotwórczych;
◆ wyjaÊniç sens zasady nieoznaczonoÊci;
◆ uzasadniç, ˝e modelu Bohra nie mo˝na stosowaç do opisu struktury atomów

wieloelektronowych;
◆ okreÊliç mo˝liwe kombinacje liczb kwantowych dla n = 1, 2, 3;
◆ podaç treÊç zakazu Pauliego;
◆ stosowaç zasady zabudowy orbitali do zapisu konfiguracji elektronowych pier-

wiastków o Z od 1 do 40;
◆ przedstawiaç konfiguracje elektronowe w formie skróconej z rdzeniem o struk-

turze helowca i w zapisie klatkowym;
◆ okreÊliç przynale˝noÊç pierwiastków do bloków s, p, d uk∏adu okresowego na

podstawie konfiguracji elektronowej;
◆ wskazaç elektrony walencyjne pierwiastka i przewidywaç jego stopnie utlenie-

nia w ró˝nych zwiàzkach;
◆ wyjaÊniç na odpowiednich przyk∏adach przyczyn´ periodycznych zmian w∏aÊci-

woÊci pierwiastków;
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◆ omówiç zmiany w∏aÊciwoÊci tlenków, wodorków i chlorków, pierwiastków 3. okre-
su;

◆ wyjaÊniç przyczyny ró˝nic we w∏aÊciwoÊciach wodorków 16. grupy;
◆ zaplanowaç doÊwiadczenia dowodzàce podobieƒstwa w∏aÊciwoÊci sodu i potasu

oraz chloru i bromu;
◆ okreÊliç rodzaj hybrydyzacji orbitali atomowych w czàsteczkach: H2O, NH3, CO2,

CH4, C2H4 i C2H2;
◆ okreÊliç rodzaj wiàzaƒ na podstawie teorii orbitali molekularnych (wiàzania σ

i wiàzania π);
◆ przewidywaç w∏aÊciwoÊci fizyczne i chemiczne substancji na podstawie struktu-

ry elektronowej jej czàsteczek;
◆ wyjaÊniç, na czym polega delokalizacja wiàzaƒ;
◆ wskazaç charakterystyczne cechy zwiàzków aromatycznych;
◆ opisaç przestrzennà struktur´ w´glowodorów ∏aƒcuchowych i pierÊcieniowych;
◆ wyjaÊniç poj´cie izomerii geometrycznej i poj´cie enancjomerii;
◆ opisaç warunki wyst´powania izomerii geometrycznej i enancjomerii;
◆ w podanej grupie zwiàzków wskazaç izomery geometryczne;
◆ nazwaç izomery geometryczne w systemie cis, trans;
◆ wyjaÊniç rol´ izomerii geometrycznej we w∏aÊciwoÊciach i funkcjach biologicz-

nych zwiàzków chemicznych, np. kwasów t∏uszczowych;
◆ podaç przyk∏ady enancjomerów i diastereoizomerów;
◆ narysowaç wzór perspektywiczny najprostszego w´glowodoru, alkoholu i hy-

droksyaldehydu wykazujàcego czynnoÊç optycznà;
◆ zbudowaç modele pary enancjomerów aldehydu glicerynowego, wskazaç enan-

cjomer L i D;
◆ znaleêç centra asymetrii w podanych czàsteczkach;
◆ na wybranym przyk∏adzie opisaç ró˝nic´ funkcji biologicznych enancjome-

rów.

Procedury osiàgania celów (propozycje do wyboru)

◆ Prezentacja i omówienie tablicy modelu standardowego.
◆ Wyszukiwanie w êród∏ach informacji danych o trwa∏oÊci i rozpowszechnieniu

izotopów o ró˝nym sk∏adzie jàder (parzystoÊç, liczby magiczne).
◆ Wyszukiwanie w dost´pnych êród∏ach informacji aktualnych danych o struktu-

rze materii.
◆ Obejrzenie filmu ilustrujàcego rodzaje przemian promieniotwórczych i skutki

ich oddzia∏ywania na ˝yjàce organizmy.
◆ Zapisywanie równaƒ przemian jàdrowych i okreÊlanie ich produktów na pod-

stawie regu∏y przesuni´ç Fajansa i Soddy’ego.
◆ Prezentacja, za pomocà foliogramów, rozszczepienia elektronowych poziomów

energetycznych w atomach wieloelektronowych.
◆ Obejrzenie fragmentu filmu przedstawiajàcego doÊwiadczenia dowodzàce fa-

lowej natury elektronów lub oglàdanie zdj´ç pokazujàcych interferencj´ wiàzki
elektronów.
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◆ Wykazanie, ˝e wielkoÊci fizyczne, opisujàce zachowanie elektronów w atomie,
podlegajà kwantowaniu.

◆ WyjaÊnienie sensu zasady nieoznaczonoÊci oraz zakazu Pauliego.
◆ Dyskutowanie zwiàzku mi´dzy wartoÊciami liczb kwantowych a liczbà elektro-

nów na danej pow∏oce.
◆ Prezentacja kszta∏tów orbitali atomowych za pomocà foliogramów.
◆ åwiczenie zapisu konfiguracji elektronowych pierwiastków o Z do 40, z uwzgl´d-

nieniem podpow∏ok.
◆ Praca z uk∏adem okresowym: okreÊlanie konfiguracji elektronowej pierwiastka

na podstawie jego po∏o˝enia w uk∏adzie okresowym i po∏o˝enia pierwiastka na
podstawie jego konfiguracji.

◆ Modelowanie czàsteczek izomerów konstytucyjnych i konfiguracyjnych; okre-
Êlanie konfiguracji absolutnej asymetrycznych atomów w´gla.

◆ Wyszukiwanie w dost´pnej literaturze danych na temat ró˝nicy we w∏aÊciwo-
Êciach fizjologicznych enancjomerów. Omówienie historii talidomidu.

Typy zadaƒ rachunkowych

◆ Obliczanie sk∏adu izotopowego pierwiastków na podstawie ich mas atomowych.
◆ Obliczenia uwzgl´dniajàce prawo rozpadu promieniotwórczego.

Energetyka chemiczna

Opanowanie treÊci tego modu∏u pozwoli uczniom zrozumieç przyczyny przebiegu
reakcji chemicznych i zjawisk fizycznych. Realizacj´ tej cz´Êci programu rozpoczy-
namy od wprowadzenia definicji uk∏adu, otoczenia i parametrów stanu. Analiza
mikroskopowego modelu uk∏adu, np. zamkni´tej korkiem kolby zawierajàcej mie-
szanin´ wodoru i tlenu, pozwala wnioskowaç, jakie czynniki decydujà o jego ca∏ko-
witej energii. Uczniowie ∏atwo domyÊlà si´, w jaki sposób czàsteczki wodoru i tlenu
gromadzà energi´. Warto nawiàzaç do poznanych na lekcjach fizyki poj´ç: energii
kinetycznej ruchu post´powego, energii kinetycznej ruchu obrotowego, energii ru-
chu drgajàcego (energii oscylacji) oraz energii elektronowej. Rozwa˝ania te powin-
niÊmy zakoƒczyç okreÊleniem energii wewn´trznej jako funkcji stanu, której dzie-
dzinà sà parametry stanu. Istotne jest zaakcentowanie koniecznoÊci operowania
zmianà energii wewn´trznej, a nie jej wartoÊcià bezwzgl´dnà.

Dyskusja na temat sposobów wymiany energii mi´dzy uk∏adem i otoczeniem
pozwala zapoznaç uczniów z przyj´tà w termodynamice konwencjà znakowania
i wprowadziç treÊç pierwszej zasady termodynamiki. Nast´pnie zwracamy uwag´,
˝e przemiany samorzutne, znane uczniom z ˝ycia codziennego, oraz niektóre reak-
cje chemiczne, prowadzone w laboratorium, zachodzà zwykle z wydzieleniem ener-
gii do otoczenia. Obserwacja zjawiska topnienia lodu, które jest procesem samo-
rzutnym, ale zachodzi z pobraniem, a nie wydzieleniem energii, stwarza sytuacj´
problemowà umo˝liwiajàcà wprowadzenie poj´cia entropii. Mikroskopowa inter-

modu∏ II
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pretacja entropii pozwoli znaleêç uzasadnienie operowania tà funkcjà stanu oraz
umo˝liwi dostrzec g∏´boki sens drugiej zasady termodynamiki.

Modu∏ zamykajà problemy zwiàzane z ocenà samorzutnoÊci przemian. Ko-
niecznoÊç uwzgl´dnienia dwóch si∏ ,,nap´dowych” – czynnika entalpowego i en-
tropowego, uzasadnia operowanie funkcjà optymalizujàcà zwanà potencja∏em ter-
modynamicznym. Realizacja treÊci tej cz´Êci programu wymaga rozwiàzywania
wielu problemów rachunkowych, nale˝y przy tym po∏o˝yç szczególny nacisk na
obliczenia efektów cieplnych przemian znanych m∏odzie˝y z ˝ycia codziennego,
np. ustaliç, jakà iloÊç gazu ziemnego trzeba spaliç, aby zagotowaç szklank´ wody
na herbat´.

Szczegó∏owe cele kszta∏cenia

◆ UÊwiadomienie, ˝e przemianom fizycznym i reakcjom chemicznym towarzyszà
efekty energetyczne.

◆ Wprowadzenie poj´cia uk∏adu otwartego, zamkni´tego, izolowanego.
◆ Zrozumienie, ˝e energia mo˝e byç przekazywana na sposób ciep∏a i na sposób

pracy, np. zmiany obj´toÊci.
◆ Wykszta∏cenie umiej´tnoÊci dostrzegania efektów energetycznych procesów zna-

nych z ˝ycia codziennego.
◆ Pog∏´bienie wiedzy o podziale reakcji chemicznych na procesy egzoenergetycz-

ne i endoenergetyczne.
◆ Uzmys∏owienie, ˝e efekty energetyczne przemiany sà g∏ównym, ale nie jedy-

nym czynnikiem decydujàcym o jej kierunku.
◆ åwiczenie umiej´tnoÊci rachunkowych poprzez rozwiàzywanie zadaƒ dotyczà-

cych efektów cieplnych przemian chemicznych.
◆ Zrozumienie poj´cia funkcji stanu.
◆ UÊwiadomienie, ˝e entropia jest funkcjà stanu, która opisuje dà˝noÊç uk∏adu

do zapewnienia mo˝liwie najwi´kszej ró˝norodnoÊci podzia∏u zawartej w nim
energii.

◆ Wprowadzenie poj´cia potencja∏u termodynamicznego jako funkcji stanu opty-
malizujàcej dwie si∏y nap´dowe przemian – czynnik entalpowy i entropowy.

◆ Poznanie kryteriów samorzutnoÊci przemian fizycznych i reakcji chemicznych.
◆ Poznanie sposobów pomiarów kalorymetrycznych stosowanych w termoche-

mii.
◆ Kszta∏towanie przekonania, ˝e efekty energetyczne przemian chemicznych sà

wynikiem rozrywania wiàzaƒ w czàsteczkach substratów i tworzenia nowych wià-
zaƒ w czàsteczkach produktów.

Zakres treÊci

◆ Uk∏ad, funkcje stanu.
◆ Energia wewn´trzna, pierwsza zasada termodynamiki.
◆ Entalpia, reakcje egzotermiczna i endotermiczne.
◆ Entalpia tworzenia i spalania.
◆ Prawo Hessa, cykle termodynamiczne.
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◆ Energia wiàzaƒ.
◆ Entropia, druga zasada termodynamiki.
◆ Potencja∏ termodynamiczny.
◆ SamorzutnoÊç przemian.

Przewidywane osiàgni´cia ucznia

Po zakoƒczeniu tego modu∏u uczeƒ powinien:
◆ operowaç podstawowymi poj´ciami termodynamiki, takimi jak: uk∏ad, otocze-

nie uk∏adu, parametry stanu;
◆ omówiç sposoby gromadzenia energii przez moleku∏y sk∏adajàce si´ na uk∏ad;
◆ klasyfikowaç uk∏ady jako otwarte, zamkni´te i izolowane;
◆ wyjaÊniç definicj´ funkcji stanu jako funkcji, której dziedzinà sà parametry

stanu;
◆ podaç treÊç pierwszej zasady termodynamiki;
◆ wyt∏umaczyç, na czym polega wymiana energii mi´dzy uk∏adem a otoczeniem

na sposób pracy obj´toÊciowej i na sposób ciep∏a;
◆ opisaç zmiany energii wewn´trznej uk∏adu podczas przemiany egzoenergetycz-

nej i endoenergetycznej;
◆ zaplanowaç i wykonaç doÊwiadczenie dowodzàce, ˝e reakcja np. rozk∏adu w´-

glanu sodu jest procesem endotermicznym;
◆ zdefiniowaç entalpi´ przemiany;
◆ wyt∏umaczyç poj´cie entalpii tworzenia i entalpii spalania;
◆ stosowaç prawo Hessa w konstruowaniu tzw. cykli termodynamicznych;
◆ obliczyç, znajàc entalpi´ spalania metanu, ile gazu ziemnego nale˝y zu˝yç, aby

np. zagotowaç szklank´ wody na herbat´;
◆ odnaleêç w tablicach energi´ podanych wiàzaƒ chemicznych;
◆ oszacowaç, na podstawie wartoÊci energii wiàzaƒ, entalpi´ podanej reakcji che-

micznej;
◆ przedstawiç molekularnà interpretacj´ entropii;
◆ podaç treÊç drugiej zasady termodynamiki;
◆ zdefiniowaç potencja∏ termodynamiczny;
◆ zastosowaç kryterium energetyczne i entropowe do okreÊlania samorzutnoÊci

przemiany;
◆ zaplanowaç i wykonaç doÊwiadczenie dowodzàce, ̋ e np. reakcja katalitycznego

rozk∏adu nadtlenku wodoru zachodzi samorzutnie;
◆ wykazaç doÊwiadczalnie i wyt∏umaczyç, dlaczego rozk∏ad NH4HCO3, zawartego

w proszku do pieczenia, jest procesem wymuszonym.

Procedury osiàgania celów (propozycje do wyboru)

◆ Dyskusja nad budowà uk∏adu otwartego, zamkni´tego i izolowanego. Próby kon-
struowania ró˝nych uk∏adów. Rozmowa na temat warunków izobarycznych, izo-
termicznych i izochorycznych prowadzenia przemian.

◆ Wprowadzenie mikroskopowego modelu uk∏adu oraz próba zdefiniowania ener-
gii wewn´trznej uk∏adu. WyjaÊnienie za pomocà modeli gromadzenia energii
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przez moleku∏y. Przypomnienie terminów: energia kinetyczna ruchu post´po-
wego, energia kinetyczna ruchu obrotowego, energia ruchu drgajàcego (ener-
gia oscylacji), energia elektronowa.

◆ WyjaÊnienie sposobów przekazywania przez uk∏ad energii otoczeniu na przy-
k∏adzie reakcji cynku z kwasem siarkowym(VI), prowadzonej w naczyniu z t∏o-
kiem (foliogramy). Wprowadzenie pierwszej zasady termodynamiki.

◆ Eksperymentalne wykazanie, ˝e wi´kszoÊç przemian samorzutnych to procesy
egzotermiczne (doÊwiadczenie 1).

◆ Modelowanie zmian energii wewn´trznej uk∏adu podczas przemiany egzoener-
getycznej i endoenergetycznej. WyjaÊnienie znaczenia energii aktywacji.

◆ Wykazanie, ˝e naj∏atwiejszy jest pomiar ciep∏a reakcji przebiegajàcej w warun-
kach izotermiczno-izobarycznych (entalpii przemiany) i dlatego wielkoÊci tej
u˝ywa si´ najcz´Êciej w obliczeniach termochemicznych.

◆ åwiczenie umiej´tnoÊci rachunkowych – rozwiàzywanie zadaƒ z wykorzysta-
niem cykli termochemicznych.

◆ DoÊwiadczalne wykazanie, ̋ e niektóre przemiany przebiegajà samorzutnie, po-
mimo ˝e sà procesami endotermicznymi (doÊwiadczenie 2, 3, 4). Wprowadze-
nie poj´cia entropii.

◆ Opracowanie mikroskopowej interpretacji entropii. Omówienie znaczenia dru-
giej zasady termodynamiki.

◆ UÊwiadomienie koniecznoÊci wprowadzenia nowej funkcji stanu, optymalizu-
jàcej efekty entalpowe i entropowe, tj. potencja∏u termodynamicznego, s∏u˝à-
cego ocenie samorzutnoÊci przemian.

◆ Praca z podr´cznikiem i tablicami chemicznymi – wyszukiwanie danych termo-
chemicznych.

DoÊwiadczenia (propozycje do wyboru)

1. (N) Reakcja glicerolu z manganianem(VII) potasu, jako przyk∏ad procesu eg-
zotermicznego.

2. (U) Obserwacja topnienia lodu jako przemiany samorzutnej przebiegajàcej
z poch∏anianiem energii z otoczenia.

3. (U) Badanie efektu cieplnego rozpuszczania chlorku amonu, azotanu(V) pota-
su w wodzie.

4. (N) Reakcja tiocyjanianu amonu z azotanem(V) amonu i wodorotlenkiem baru
jako przyk∏ad reakcji samorzutnej przebiegajàcej z poch∏anianiem energii z oto-
czenia.

Typy zadaƒ rachunkowych

◆ Obliczanie standardowych entalpii reakcji na podstawie entalpii tworzenia
i spalania.

◆ Obliczanie entalpii reakcji na podstawie prawa Hessa.
◆ Szacowanie entalpii reakcji z energii wiàzaƒ substratów i produktów.
◆ OkreÊlanie samorzutnoÊci przemiany na podstawie wartoÊci entalpii i entropii

lub za pomocà potencja∏u termodynamicznego.
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Kinetyka i równowaga chemiczna

Pe∏ny opis przebiegu reakcji wymaga oprócz omówienia aspektów energetycznych
oceny jej szybkoÊci i mechanizmu. TreÊci modu∏u III poruszajà zagadnienia kinety-
ki i równowagi chemicznej; mechanizmy reakcji zostanà omówione póêniej. Kine-
tyka i równowaga chemiczna dajà wiedz´ wa˝nà nie tylko z teoretycznego punktu
widzenia, ale istotnà równie˝ w zastosowaniach praktycznych.

Realizacj´ treÊci modu∏u rozpoczynamy od omówienia warunków niezb´dnych
do przekszta∏cenia substratów w produkty. Mikroskopowa analiza zachowania ele-
mentów uk∏adu pozwala wyprowadziç najwa˝niejsze postulaty teorii zderzeƒ ak-
tywnych. Badajàc przebieg wybranej reakcji, wykazujemy wp∏yw temperatury, st´-
˝eƒ reagentów oraz obecnoÊci innych substancji (katalizatorów) na jej szybkoÊç.
Uczniowie powinni formu∏owaç wnioski z pokazów na podstawie czasu pojawienia
si´ charakterystycznych oznak przebiegu przemiany. Przyk∏adami takich oznak sà
zm´tnienie roztworu pochodzàcego od koloidalnej siarki tworzàcej si´ w reakcji
tiosiarczanu sodu z kwasem siarkowym(VI), zanik fioletowego zabarwienia zwiàz-
ku kompleksowego jonów ˝elaza(III) z tiosiarczanami czy pojawienie si´ granato-
wej barwy kompleksu jodu ze skrobià w reakcji zwanej zegarem jodowym. Nie jest
przy tym istotna natura obserwowanej przemiany – uwag´ uczniów koncentrujemy
wy∏àcznie na czynnikach wp∏ywajàcych na jej szybkoÊç.

Sporzàdzanie wykresu obj´toÊci wodoru, wydzielonego w reakcji magnezu
z kwasem, w funkcji czasu przemiany pozwoli wprowadziç definicj´ szybkoÊci reak-
cji. W dalszej kolejnoÊci omawiamy postaç równania kinetycznego, akcentujàc jego
dwa elementy: st´˝eniowy i temperaturowy. WyjaÊnienie sensu sta∏ej szybkoÊci
reakcji pomo˝e uczniom zrozumieç wp∏yw temperatury i katalizatora na szybkoÊç
przemiany chemicznej. Opisujàc teori´ kompleksu aktywnego, t∏umaczymy dzia∏a-
nie katalizatora homogenicznego i kontaktu. WyjaÊniamy równie˝ dzia∏anie bioka-
talizatorów, zwracajàc uwag´ na funkcje, jakie pe∏nià te substancje w organizmach
˝yjàcych.

Niezwykle wa˝nym jest uzmys∏owienie m∏odzie˝y, ˝e reakcje chemiczne zacho-
dzà nie zawsze do ca∏kowitego wyczerpania substratów. Stwierdzenie to powinno
stanowiç podstaw´ opisu stanu równowagi dynamicznej. Du˝y nacisk nale˝y po∏o-
˝yç na ugruntowanie umiej´tnoÊci iloÊciowego opisu stanu równowagi uk∏adu za
pomocà st´˝eƒ równowagowych i prawa dzia∏ania mas. Analiz´ zachowania uk∏adu
w stanie równowagi prowadzimy na przyk∏adzie roztworu nasyconego trudno roz-
puszczalnej substancji. DoÊwiadczenia ze stràcaniem i rozpuszczaniem osadów soli
i wodorotlenków umo˝liwiajà wprowadzenie regu∏y przekory.

Realizacj´ modu∏u zamyka rozwiàzywanie zadaƒ rachunkowych z zastoso-
waniem iloczynu rozpuszczalnoÊci oraz analiza warunków prowadzenia przemian
w przemyÊle chemicznym, np. syntezy amoniaku.

modu∏ III
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Szczegó∏owe cele kszta∏cenia

◆ Wprowadzenie poj´cia szybkoÊci reakcji poprzez analogi´ do znanego z lekcji
fizyki poj´cia pr´dkoÊci cia∏a.

◆ Poznanie metod wyznaczania szybkoÊci reakcji chemicznych.
◆ Wykazanie, ˝e reakcje chemiczne przebiegajà z ró˝nà szybkoÊcià.
◆ Uzmys∏owienie, ˝e szybkoÊç reakcji jest funkcjà wielu czynników, a ich liczba

zale˝y od tego, czy dana przemiana zachodzi w uk∏adzie homogenicznym czy
heterogenicznym.

◆ Zapoznanie uczniów z przebiegiem reakcji chemicznych w uj´ciu mikroskopo-
wym.

◆ Wyrobienie umiej´tnoÊci przewidywania wp∏ywu ró˝nych czynników na szyb-
koÊç konkretnej reakcji na podstawie teorii zderzeƒ aktywnych.

◆ UÊwiadomienie, ˝e mo˝na zmieniaç szybkoÊç przemiany substratów w pro-
dukty.

◆ UÊwiadomienie po˝ytków p∏ynàcych z mo˝liwoÊci regulowania szybkoÊci reak-
cji w ˝yciu codziennym i przemyÊle.

◆ Zrozumienie, ̋ e szybkoÊç danej przemiany chemicznej mo˝na zmieniaç, wybie-
rajàc inny sposób przekszta∏cania substratów w produkty – wyjaÊnienie funkcji
katalizatora.

◆ Zapoznanie z energetycznymi aspektami przemiany substratów w produkty
i podstawami teorii kompleksu aktywnego.

◆ Poznanie dzia∏ania najwa˝niejszych enzymów i wyjaÊnienie ich roli w funkcjo-
nowaniu ˝yjàcych organizmów.

◆ UÊwiadomienie, ̋ e ka˝da reakcja chemiczna zachodzi tylko do cz´Êciowego wy-
czerpania substratów (nie przebiega ze stuprocentowà wydajnoÊcià).

◆ Udowodnienie, ˝e w uk∏adzie zamkni´tym w miar´ post´pu reakcji „w prawo”
roÊnie szybkoÊç przemiany odwrotnej.

◆ Wykazanie, ˝e reakcje chemiczne, przebiegajàce w uk∏adzie zamkni´tym, osià-
gajà stan równowagi charakteryzujàcy si´ sta∏oÊcià st´˝eƒ reagentów.

◆ Wprowadzenie poj´cia sta∏ej równowagi jako wielkoÊci opisujàcej iloÊciowo
uk∏ad w warunkach równowagi dynamicznej.

◆ Wykazanie wp∏ywu ciÊnienia i temperatury na po∏o˝enie stanu równowagi nie-
których reakcji chemicznych.

◆ Uzasadnienie praktycznych zastosowaƒ regu∏y przekory na przyk∏adzie reakcji
syntezy amoniaku.

◆ Udowodnienie, ˝e katalizator nie wp∏ywa na wartoÊç sta∏ej równowagi, ale po-
zwala na szybsze osiàgni´cie tego stanu.

Zakres treÊci

◆ SzybkoÊç reakcji chemicznej.
◆ Równania kinetyczne.
◆ Teoria zderzeƒ aktywnych.
◆ Energia aktywacji.
◆ Teoria kompleksu aktywnego.
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◆ Wp∏yw temperatury na szybkoÊç przemian chemicznych.
◆ Kataliza.
◆ Prawo dzia∏ania mas, sta∏a równowagi.
◆ Iloczyn rozpuszczalnoÊci.
◆ Regu∏a przekory Le Chateliera-Browna.

Przewidywane osiàgni´cia ucznia

Po zakoƒczeniu tego modu∏u uczeƒ powinien:
◆ narysowaç wykres zmian st´˝enia reagentów i szybkoÊci reakcji w funkcji czasu;
◆ na podstawie teorii zderzeƒ aktywnych przewidzieç czynniki wp∏ywajàce na szyb-

koÊç reakcji chemicznych;
◆ zaplanowaç i wykonaç doÊwiadczenie udowodniajàce, ˝e szybkoÊç reakcji cyn-

ku z kwasem solnym zale˝y od temperatury, st´˝enia kwasu oraz wielkoÊci gra-
nicy faz (stopnia rozdrobnienia cynku);

◆ wskazaç w konkretnym równaniu kinetycznym cz∏on temperaturowy i st´˝enio-
wy;

◆ obliczyç na podstawie równania kinetycznego ca∏kowity rzàd reakcji;
◆ na podstawie równania kinetycznego przewidywaç zmiany szybkoÊci reakcji wy-

wo∏ane zmianà st´˝eƒ lub ciÊnieƒ reagentów;
◆ na podstawie teorii kompleksu aktywnego opisaç dzia∏anie katalizatora;
◆ wskazaç przyk∏ady enzymów oraz wyjaÊniç ich rol´ w przebiegu reakcji zacho-

dzàcych w naszym organizmie;
◆ wykazaç si´ znajomoÊcià i zrozumieniem poj´cia stanu równowagi dynamicznej

i poj´cia sta∏ej równowagi;
◆ napisaç wyra˝enie na st´˝eniowà lub ciÊnieniowà sta∏à równowagi podanej re-

akcji;
◆ obliczaç wydajnoÊç reakcji, sta∏à równowagi oraz st´˝enia poczàtkowe i równo-

wagowe reagentów;
◆ okreÊliç, jak zmieni si´ po∏o˝enie stanu równowagi reakcji chemicznej:

– po wprowadzeniu lub usuni´ciu reagenta,
– po zmianie ciÊnienia (obj´toÊci) dla reakcji biegnàcych w fazie gazowej,
– po ogrzaniu lub och∏odzeniu uk∏adu dla reakcji egzotermicznych i endoter-

micznych;
◆ przedyskutowaç sposób prowadzenia przemiany, pozwalajàcy uzyskaç maksy-

malnà iloÊç po˝àdanego produktu;
◆ zdefiniowaç iloczyn rozpuszczalnoÊci;
◆ wykazaç doÊwiadczalnie obecnoÊç jonów Pb2+ w roztworze nad osadem siarcza-

nu(VI) o∏owiu(II);
◆ zapisaç wyra˝enie na iloczyn rozpuszczalnoÊci trudno rozpuszczalnej soli lub

wodorotlenku;
◆ omówiç czynniki wp∏ywajàce na rozpuszczalnoÊç osadów;
◆ zaplanowaç doÊwiadczenie, którego wynik potwierdzi wp∏yw temperatury na

rozpuszczalnoÊç jodku o∏owiu(II);
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◆ obliczyç st´˝enie jonów w roztworze nasyconym z wartoÊci iloczynu rozpusz-
czalnoÊci;

◆ obliczyç, na podstawie wartoÊci iloczynu rozpuszczalnoÊci, czy po zmieszaniu
dwóch roztworów o podanym st´˝eniu wytràci si´ osad. Sprawdziç przewidywa-
nia doÊwiadczalnie.

Procedury osiàgania celów (propozycje do wyboru)

◆ Dyskusja na temat warunków niezb´dnych do przebiegu reakcji chemicznych.
Wyprowadzenie wniosków w postaci postulatów teorii zderzeƒ aktywnych. Eks-
perymentalna weryfikacja hipotez uczniowskich (doÊwiadczenie 1, 2 lub 3).

◆ Przedyskutowanie metod wyznaczania szybkoÊci przemiany, na przyk∏adzie re-
akcji magnezu z kwasem siarkowym(VI), pomiaru obj´toÊci wydzielonego wo-
doru w czasie (doÊwiadczenie 4).

◆ Analiza danych eksperymentalnych. Sporzàdzanie odpowiednich wykresów (ob-
j´toÊci wydzielonego wodoru w funkcji czasu). Wprowadzenie poj´cia Êredniej
i chwilowej szybkoÊci reakcji. Sporzàdzenie wykresu zmian chwilowej szybkoÊci
reakcji w funkcji czasu.

◆ Interpretowanie danych kinetycznych zawartych w podr´czniku – ustalanie rz´-
du reakcji.

◆ åwiczenie umiej´tnoÊci rachunkowych – rozwiàzywanie zadaƒ dotyczàcych szyb-
koÊci reakcji.

◆ Omówienie analogii hydraulicznej reakcji wieloetapowej – przelewania wody
ze zbiornika górnego do dolnego z zastosowaniem naczynia poÊredniego.

◆ Badanie reakcji wieloetapowej (doÊwiadczenie 5).
◆ Dyskusja na temat dzia∏ania katalizatora homogenicznego i kontaktu.
◆ Eksperymentalne stwierdzenie efektów dzia∏ania katalizatora homogeniczne-

go i katalizatora heterogenicznego (doÊwiadczenie 6, 7).
◆ Rozmowa na temat zastosowania katalizatorów w prowadzeniu przemian che-

micznych zachodzàcych w otoczeniu i realizowanych w przemyÊle.
◆ WyjaÊnienie dzia∏ania biokatalizatorów na przyk∏adzie reakcji hydrolizy skrobi

katalizowanej amylazà zawartà w Êlinie (doÊwiadczenie 8).
◆ Rozmowa na temat dzia∏ania i funkcji biokatalizatorów. Odnajdywanie w do-

st´pnych êród∏ach informacji danych na temat enzymów.
◆ Wykazanie, na przyk∏adzie reakcji estryfikacji, ̋ e reakcja chemiczna prowadzo-

na w uk∏adzie zamkni´tym nie zachodzi do koƒca.
◆ Obejrzenie fragmentu filmu ilustrujàcego osiàgni´cie przez mieszanin´ reak-

cyjnà stanu równowagi dynamicznej.
◆ åwiczenie umiej´tnoÊci rachunkowych – rozwiàzywanie zadaƒ z uwzgl´dnie-

niem st´˝enia poczàtkowego, st´˝enia równowagowego i sta∏ej równowagi.
◆ Eksperymentalne wykazanie wp∏ywu czynników zewn´trznych na po∏o˝enie sta-

nu równowagi dynamicznej uk∏adu (doÊwiadczenie 9).
◆ Zastosowanie regu∏y przekory w planowaniu syntezy amoniaku. Próba wyja-

Ênienia warunków prowadzenia syntezy amoniaku w przemyÊle.



PROGRAM NAUCZANIA

92

◆ Dyskusja na temat równowagi panujàcej w roztworze nasyconym trudno roz-
puszczalnej soli. Wprowadzenie poj´cia iloczynu rozpuszczalnoÊci.

◆ Badanie warunków stràcania i rozpuszczania osadów (doÊwiadczenie 10).
◆ Porównywanie rozpuszczalnoÊci zwiàzków chemicznych na podstawie wartoÊci

iloczynu rozpuszczalnoÊci (doÊwiadczenie 11, 12, 13).
◆ Rozwiàzywanie zadaƒ z zastosowaniem iloczynu rozpuszczalnoÊci.

DoÊwiadczenia (propozycje do wyboru)

1. (U) Badanie wp∏ywu st´˝enia substratów i temperatury na szybkoÊç reakcji na
przyk∏adzie reakcji tiosiarczanu sodu z kwasem siarkowym(VI).

2. (U) Badanie wp∏ywu st´˝enia substratów i temperatury na szybkoÊç reakcji na
przyk∏adzie reakcji tiosiarczanu sodu z chlorkiem ˝elaza(III).

3. (N) Badanie wp∏ywu st´˝enia reagentów, temperatury i obecnoÊci katalizatora
na szybkoÊç przemiany chemicznej w tzw. zegarze jodowym.

4. (U) Wyznaczanie szybkoÊci reakcji magnezu z kwasem siarkowym(VI). Pomiar
obj´toÊci wydzielanego w czasie reakcji wodoru. Sporzàdzanie wykresu zale˝-
noÊci obj´toÊci zebranego wodoru w funkcji czasu trwania reakcji.

5. (U) Obserwacja przebiegu reakcji azotanu(V) srebra z tiosiarczanem sodu.
6. (N) Reakcja utleniania winianu sodowo-potasowego nadtlenkiem wodoru ka-

talizowana solami kobaltu(II).
7. (N) Reakcja rozk∏adu nadtlenku wodoru katalizowana tlenkiem manganu(IV).
8. (U) Badanie reakcji hydrolizy skrobi katalizowanej amylazà zawartà w Êlinie.
9. (N) Badanie wp∏ywu temperatury na reakcj´ dimeryzacji tlenku azotu(IV).

10. (U) Stràcanie osadów wodorotlenków cynku, miedzi(II) i glinu oraz badanie
ich rozpuszczalnoÊci w kwasach i zasadach.

11. (N) Wykazanie obecnoÊci jonów wapnia w nasyconym roztworze CaSO4, w re-
 akcji ze szczawianem amonu i chlorkiem baru.

12. (U) Wykazanie obecnoÊci jonów o∏owiu(II) w nasyconym roztworze PbCl2

w reakcji z KI.
13. (N) Otrzymywanie chromianu(VI) o∏owiu(II) z siarczanu(VI) o∏owiu(II).

Typy zadaƒ rachunkowych

◆ Obliczanie st´˝eƒ równowagowych reagentów w uk∏adzie, który osiàgnà∏ stan
równowagi dynamicznej w warunkach zadanych iloÊci poczàtkowych substra-
tów.

◆ Ustalanie poczàtkowych st´˝eƒ reagentów przy znanych wartoÊciach st´˝eƒ rów-
nowagowych i wartoÊci sta∏ej równowagi.

◆ Ustalanie mo˝liwoÊci stràcenia osadu po zmieszaniu dwóch roztworów o zada-
nym st´˝eniu molowym.
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Kwasy, zasady i zwiàzki kompleksowe

Podczas realizacji tego modu∏u uczniowie poznajà ewolucj´ poj´cia kwas i zasada.
Porównywanie definicji formu∏owanych zgodnie z ró˝nymi teoriami i wyszukiwanie
odpowiednich przyk∏adów pozwala uporzàdkowaç i rozszerzyç zdobyte wczeÊniej
wiadomoÊci. Istotne jest przy tym wykszta∏cenie umiej´tnoÊci klasyfikowania sub-
stancji ze wzgl´du na charakter kwasowo-zasadowy wed∏ug teorii Brönsteda. No-
wym elementem jest analiza reakcji zachodzàcych w rozpuszczalnikach niewod-
nych. Badanie równowag kwas-zasada w roztworach wodnych mo˝na zilustrowaç
doÊwiadczeniem, w którym uczniowie badajà zmiany pH roztworu podczas mia-
reczkowania mocnego kwasu mocnà zasadà.

Omawianie dysocjacji s∏abych kwasów i s∏abych zasad stanowi kontynuacj´
tematyki procesów równowagowych podj´tej w poprzednim module. Je˝eli sprawia
ona uczniom trudnoÊci, wskazane jest rozpatrzenie wi´kszej liczby przyk∏adów za-
równo w sposób jakoÊciowy (wp∏yw ró˝nych czynników na równowag´), jak i ilo-
Êciowy (obliczenia st´˝eƒ równowagowych).

Omawianie buforów powinno byç ukierunkowane na zrozumienie mechanizmu
ich dzia∏ania, poznanie znaczenia biologicznego i zastosowaƒ. Konieczne jest zilu-
strowanie tych treÊci doÊwiadczeniem, w którym wykazujemy stabilnoÊç pH roz-
tworów buforowych.

Teoria Lewisa ∏àczy tematyk´ kwasów i zasad oraz zwiàzków kompleksowych.
Jej poznanie pozwoli uczniom tak˝e w pe∏ni zrozumieç mechanizmy reakcji w che-
mii organicznej. Uczniowie poznajà struktur´ kompleksów, podstawy ich nazew-
nictwa, zjawisko wymiany ligandów i niektóre z zastosowaƒ reakcji kompleksowa-
nia. Efektowne doÊwiadczenia, w których powstawanie kompleksów przejawia si´
zmianà barwy roztworów, uatrakcyjniajà przekaz i u∏atwiajà przyswojenie nowych
treÊci. Donios∏à rol´ biologicznà zwiàzków kompleksowych wyjaÊniamy na przyk∏a-
dzie procesu przenoszenia tlenu przez hemoglobin´ i zatrucia organizmu tlenkiem
w´gla(II) i cyjankami. Wskazane jest przy tym korzystanie z odpowiednich folio-
gramów i fragmentów podr´cznika.

Szczegó∏owe cele kszta∏cenia

◆ Zapoznanie uczniów ze wspó∏czesnymi poglàdami na natur´ kwasów i zasad.
◆ UÊwiadomienie wp∏ywu rozpuszczalnika na charakter kwasowo-zasadowy sub-

stancji.
◆ Pog∏´bienie umiej´tnoÊci obliczania pH roztworów mocnych kwasów i moc-

nych zasad.
◆ Ugruntowanie poj´cia równowagi chemicznej i zastosowanie go do opisu pro-

cesów zachodzàcych w roztworach.
◆ Wykszta∏cenie umiej´tnoÊci obliczania pH roztworu s∏abego kwasu i s∏abej

zasady na podstawie sta∏ych równowagi.
◆ Poznanie mechanizmu dzia∏ania roztworów buforowych i ich zastosowaƒ.

modu∏ IV



PROGRAM NAUCZANIA

94

◆ Wykszta∏cenie umiej´tnoÊci rozpoznawania kwasów i zasad Lewisa.
◆ Wykazanie, ˝e procesy hydrolizy sà reakcjami kwas-zasada wed∏ug Brönsteda.
◆ Udowodnienie, ˝e reakcje kompleksowania sà procesami kwas-zasada wed∏ug

Lewisa.
◆ Opanowanie podstaw nazewnictwa zwiàzków kompleksowych.
◆ UÊwiadomienie znaczenia i zastosowaƒ reakcji kompleksowania.

Zakres treÊci

◆ Kwas i zasada wed∏ug teorii Brönsteda.
◆ Hydroliza soli.
◆ Kwasowo-zasadowy charakter wody i innych rozpuszczalników.
◆ Sta∏a równowagi dysocjacji kwasowej i zasadowej.
◆ pH roztworu s∏abego kwasu i s∏abej zasady.
◆ Roztwory buforowe.
◆ Kwasy i zasady wed∏ug teorii Lewisa.
◆ Powstawanie i budowa zwiàzków kompleksowych.
◆ Nazewnictwo zwiàzków kompleksowych.
◆ Znaczenie reakcji kompleksowania, zastosowanie wa˝niejszych zwiàzków kom-

pleksowych.

Przewidywane osiàgni´cia ucznia

Po zakoƒczeniu tego modu∏u uczeƒ powinien:
◆ podaç definicje kwasu i zasady wed∏ug Brönsteda;
◆ podajàc odpowiednie przyk∏ady, wyjaÊniç ró˝nice mi´dzy teorià Arrheniusa

i Brönsteda;
◆ wyjaÊniç wp∏yw rozpuszczalnika na charakter kwasowo-zasadowy substancji roz-

puszczonej;
◆ obliczyç pH roztworów mocnego kwasu i mocnej zasady;
◆ wyt∏umaczyç, na czym polega i czemu s∏u˝y miareczkowanie;
◆ narysowaç krzywà miareczkowania mocnego kwasu mocnà zasadà (oraz moc-

nej zasady mocnym kwasem);
◆ wyjaÊniç zastosowanie wskaêników pH w analizie chemicznej;
◆ zaplanowaç i wykonaç doÊwiadczenie pozwalajàce oznaczyç iloÊç mocnego kwasu

lub mocnej zasady w roztworze;
◆ poprawnie stosowaç poj´cia sta∏ej dysocjacji kwasowej i sta∏ej dysocjacji zasa-

dowej;
◆ wyjaÊniç, na czym polega ró˝nica mi´dzy mocnym i s∏abym kwasem (oraz mi´-

dzy mocnà i s∏abà zasadà);
◆ obliczyç pH roztworu s∏abego kwasu i s∏abej zasady na podstawie podanych

wartoÊci sta∏ych dysocjacji;
◆ okreÊliç moc elektrolitu na podstawie wartoÊci sta∏ej dysocjacji;
◆ przedstawiç zale˝noÊç mi´dzy stopniem i sta∏à dysocjacji;
◆ wyt∏umaczyç mechanizm dzia∏ania buforów;
◆ podaç przyk∏ady zastosowaƒ roztworów buforowych;
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◆ opracowaç sk∏ad roztworu buforowego, sporzàdziç bufor i zbadaç jego dzia-
∏anie;

◆ wyjaÊniç podobieƒstwa i ró˝nice mi´dzy teoriami Brönsteda i Lewisa;
◆ opisaç budow´ zwiàzków kompleksowych;
◆ podaç przyk∏ady czàsteczek i jonów, które mogà pe∏niç funkcj´ ligandów;
◆ nazwaç proste zwiàzki i jony kompleksowe;
◆ napisaç równanie reakcji amfoterycznego wodorotlenku metalu z mocnà

zasadà;
◆ wykazaç doÊwiadczalnie, ˝e w odró˝nieniu od jonów cynku, jony glinu nie

tworzà aminakompleksów;
◆ dysponujàc roztworami amoniaku i wodorotlenku sodu, odró˝niç sole: glinu,

cynku i miedzi;
◆ zaplanowaç i wykonaç doÊwiadczenie, którego przebieg udowodni, ˝e amoniak

jest silniejszym ligandem ni˝ woda;
◆ wyt∏umaczyç, dlaczego hemoglobina i chlorofil sà zaliczane do zwiàzków kom-

pleksowych;
◆ podaç przyk∏ady zastosowaƒ zwiàzków kompleksowych.

Procedury osiàgania celów (propozycje do wyboru)

◆ Planowanie eksperymentów, których wynik pozwala oceniaç i porównywaç moc
kwasów i zasad z doÊwiadczalnà weryfikacjà propozycji uczniów (doÊwiadcze-
nie 1, 2, 3, 4).

◆ Klasyfikowanie znanych substancji ze wzgl´du na charakter kwasowo-zasado-
wy wed∏ug teorii Brönsteda.

◆ åwiczenia w pisaniu równaƒ reakcji kwas-zasada (zgodnie z teorià Brönsteda).
◆ Przypomnienie wiadomoÊci o skali pH i wskaênikach kwasowo-zasadowych.
◆ Pisanie równaƒ dysocjacji kwasowej i zasadowej oraz wyra˝eƒ na sta∏e dysocja-

cji s∏abych elektrolitów.
◆ Obliczanie sta∏ych równowagi reakcji na podstawie pH roztworu i st´˝enia elek-

trolitu (doÊwiadczenie 4). Porównywanie uzyskanych wyników z wartoÊciami
odnalezionymi w tablicach.

◆ åwiczenie umiej´tnoÊci rachunkowych – rozwiàzywanie zadaƒ dotyczàcych rów-
nowag kwasowo-zasadowych: obliczanie pH roztworów, sta∏ych dysocjacji i stop-
nia dysocjacji.

◆ Miareczkowanie mocnego kwasu mocnà zasadà i s∏abego kwasu mocnà zasadà
z zastosowaniem pehametru.

◆ Sporzàdzanie krzywych miareczkowania – graficzne wyznaczanie punktu koƒ-
cowego.

◆ Miareczkowanie mocnego kwasu mocnà zasadà wobec wskaêników (doÊwiad-
czenie 5).

◆ Sporzàdzanie roztworów buforowych i badanie ich w∏aÊciwoÊci (doÊwiadcze-
nie 6).

◆ Dyskusja na temat podobieƒstw i ró˝nic teorii Brönsteda i Lewisa.
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◆ Badanie przebiegu reakcji tworzenia i w∏aÊciwoÊci zwiàzków kompleksowych
(doÊwiadczenie 7, 8, 9, 10, 11).

◆ WyjaÊnienie biologicznego znaczenia reakcji kompleksowania (przenoszenie
tlenu przez hemoglobin´ i zatrucie CO i CN–) z u˝yciem foliogramów.

DoÊwiadczenia (propozycje do wyboru)

1. (U) Badanie odczynu wodnych roztworów np. Na3PO4, NaNO2, SnCl2 za pomo-
cà fenoloftaleiny i oran˝u metylowego.

2. (U) Reakcja soli s∏abych kwasów z mocnymi kwasami, np. siarczku sodu z HCl.

3. (N) Wypieranie fenolu z fenolanu sodu przez dwutlenek w´gla.
4. (U) Badanie odczynu roztworów: HCl, CH3COOH, NaOH, NH3, NaCl, NH4Cl,

CH3COONa o st´˝eniu 1 mol/dm3 za pomocà papierków wskaênikowych i wskaê-
ników lub z u˝yciem pehametru.

5. (U) Miareczkowanie roztworu NaOH roztworem kwasu solnego wobec fenolo-
ftaleiny.

6. (N) Sporzàdzanie buforu octanowego lub amonowego i wykazanie stabilnoÊci
jego pH pod wp∏ywem rozcieƒczania i dodatku mocnego kwasu i mocnej zasady.

7. (U) Badanie akwakompleksów Co(II) i Cu(II).
8. (N) Badanie równowagi wymiany ligandów na przyk∏adzie reakcji tworzenia

chloro- i tiocyjanianowych kompleksów kobaltu(II).
9. (U) Rozpuszczanie wodorotlenków Cu(II), Cr(III), Ni(II) i Zn(II) w amo-

niaku.
10. (U) Otrzymywanie hydroksykompleksów Cr(III), Zn(II) i Al.
11. (U) Identyfikacja jonów glinu, cynku i miedzi za pomocà roztworu amoniaku

i wodorotlenku sodu.

Typy zadaƒ rachunkowych

◆ Obliczanie pH roztworów mocnych kwasów i mocnych zasad.
◆ Obliczanie pH roztworów s∏abych kwasów i s∏abych zasad.
◆ Elementarne obliczenia z zakresu pH buforów.

Elektrochemia

Zagadnienia poruszane w tym module stanowià pog∏´bienie i poszerzenie treÊci
zawartych w dzia∏ach 10 i 13, pierwszej cz´Êci programu. Bilansowanie reakcji utle-
niania-redukcji, zw∏aszcza w uj´ciu jonowym, wymaga dok∏adnego omówienia i prze-
çwiczenia na wielu przyk∏adach. Staje si´ to okazjà do pog∏´bienia wiadomoÊci
o w∏aÊciwoÊciach pierwiastków bloku d.

Wa˝nym etapem w nauczaniu elektrochemii jest zrozumienie, ̋ e procesom prze-
noszenia elektronów mi´dzy atomami lub jonami towarzyszy zmiana energii uk∏a-
du. Proste doÊwiadczenie, w którym metal reaguje z kwasem, daje mo˝liwoÊç zaob-

modu∏ V
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serwowania wydzielania energii na dwa sposoby: na sposób ciep∏a (wzrost tempe-
ratury) i na sposób pracy (nape∏nianie balonu wodorem).

WiadomoÊci o ogniwach, które uczniowie przyswoili podczas realizacji pierw-
szej cz´Êci programu, powinny zostaç wzbogacone o znajomoÊç budowy oraz zasady
dzia∏ania ogniw Volty i Leclanch’ego, a tak˝e ogniw litowych.

Kluczowà rol´ w elektrochemii odgrywa poj´cie potencja∏u pó∏ogniwa, które-
mu nale˝y poÊwi´ciç wiele uwagi. Istotne jest zarówno poznanie czynników wp∏y-
wajàcych na t´ wielkoÊç, jak i zdobycie umiej´tnoÊci przewidywania kierunku reak-
cji utleniania-redukcji na podstawie wartoÊci standardowych potencja∏ów. W reali-
zacji treÊci zwracamy uwag´ na mo˝liwoÊç obliczenia SEM ogniw i potencja∏ów
pó∏ogniw w warunkach niestandardowych.

Proces elektrolizy uczniowie poznali wczeÊniej, ale tylko w prostych wypadkach
stopionych soli i wy∏àcznie pod wzgl´dem jakoÊciowym. Obecnie majà okazj´ po-
szerzyç te wiadomoÊci o znajomoÊç procesów przebiegajàcych w roztworach wod-
nych oraz o iloÊciowe zale˝noÊci wyst´pujàce w procesie elektrolizy opisane prawa-
mi Faradaya.

Ze wzgl´du na powszechne stosowanie akumulatorów o∏owiowych oraz niklo-
wo-wodorkowych wskazane jest omówienie procesów, które zachodzà podczas ich
∏adowania oraz roz∏adowywania.

Nieustanne poszukiwania nowych êróde∏ energii i metod jej magazynowania
powinny staç si´ tematem dyskusji stymulujàcej zainteresowanie uczniów tà tema-
tykà.

Szczegó∏owe cele kszta∏cenia

◆ Pog∏´bienie wiadomoÊci o w∏aÊciwoÊciach chemicznych zwiàzków chromu i man-
ganu.

◆ åwiczenie umiej´tnoÊci bilansowania wspó∏czynników w równaniach reakcji utle-
niania-redukcji zapisanych w formie czàsteczkowej.

◆ Opanowanie umiej´tnoÊci bilansowania równaƒ reakcji utleniania-redukcji
w formie jonowej.

◆ Wykszta∏cenie umiej´tnoÊci porównywania aktywnoÊci chemicznej metali.
◆ Zrozumienie, ˝e badane reakcje utleniania-redukcji zachodzà samorzutnie i ˝e

energia wydzielana podczas ich przebiegu mo˝e s∏u˝yç do wykonania przez uk∏ad
pracy lub mo˝e byç oddana otoczeniu w postaci ciep∏a.

◆ Przekonanie uczniów, ˝e reakcj´ utleniania-redukcji mo˝na zrealizowaç w taki
sposób, aby procesy utleniania i redukcji zachodzi∏y w ró˝nych miejscach uk∏adu.

◆ Poznanie konstrukcji ogniw galwanicznych ró˝nego typu.
◆ UÊwiadomienie, ˝e powszechnie u˝ywane bateryjki sà ogniwami galwanicz-

nymi.
◆ Zapoznanie z poj´ciem potencja∏u elektrycznego oraz wskazanie na wzgl´dny

jego charakter.
◆ Omówienie budowy standardowego pó∏ogniwa wodorowego jako wzorca skali

potencja∏ów.
◆ Zapoznanie uczniów ze sposobem wyznaczania potencja∏u pó∏ogniwa.
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◆ Opanowanie umiej´tnoÊci obliczania potencja∏u pó∏ogniwa w warunkach nie-
standardowych.

◆ Wykazanie ró˝nicy mi´dzy napi´ciem a SEM ogniwa.
◆ Zapoznanie z elektrolizà jako zespo∏em reakcji wymuszonych przez zewn´trz-

ne êród∏o pràdu.
◆ Wskazanie praktycznych zastosowaƒ elektrolizy.
◆ Zrozumienie podstaw dzia∏ania ogniw ∏adowalnych.
◆ Wprowadzenie praw elektrolizy Faradaya.

Zakres treÊci

◆ W∏aÊciwoÊci zwiàzków chromu i manganu.
◆ Jonowe równania reakcji utleniania-redukcji.
◆ Potencja∏ utleniania-redukcji.
◆ Standardowa elektroda wodorowa.
◆ Równanie Nernsta.
◆ Kierunek reakcji utleniania-redukcji.
◆ SEM ogniwa.
◆ Elektroliza roztworów wodnych jako proces wymuszony.
◆ Ogniwa ∏adowalne.
◆ Prawa elektrolizy.

Przewidywane osiàgni´cia ucznia

Po zakoƒczeniu tego dzia∏u uczeƒ powinien:
◆ omówiç w∏aÊciwoÊci utleniajàco-redukujàce zwiàzków chromu i manganu, w któ-

rych pierwiastki te znajdujà si´ na ró˝nych stopniach utlenienia;
◆ zaplanowaç i wykonaç doÊwiadczenie potwierdzajàce, ˝e manganiany(VII) wy-

kazujà w∏aÊciwoÊci utleniajàce;
◆ opisaç ró˝nic´ we w∏aÊciwoÊciach kwasowo-zasadowych zwiàzków chromu i man-

ganu, w których pierwiastki te wyst´pujà na ró˝nych stopniach utlenienia;
◆ napisaç równanie tworzenia hydroksykompleksu chromu(III) w reakcji wodo-

rotlenku chromu(III) z mocnà zasadà;
◆ dobraç wspó∏czynniki w podanych jonowych równaniach reakcji utleniania-re-

dukcji;
◆ przewidywaç kierunek reakcji utleniania-redukcji na podstawie potencja∏ów

utleniania-redukcji;
◆ zaprojektowaç i wykonaç doÊwiadczenie udowadniajàce, ˝e np. ˝elazo jest ak-

tywniejsze od miedzi;
◆ opisaç budow´ standardowego pó∏ogniwa wodorowego;
◆ przedyskutowaç sposób eksperymentalnego wyznaczenia potencja∏u pó∏ogniwa;
◆ obliczyç z równania Nernsta potencja∏ pó∏ogniwa w warunkach niestandardo-

wych;
◆ skonstruowaç ogniwo Volty oraz zmierzyç jego SEM;
◆ zapisaç równania reakcji przebiegajàcych podczas pracy ogniwa Volty;
◆ opisaç budow´ ogniwa Leclanch’ego;
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◆ wyt∏umaczyç dzia∏anie ogniwa Leclanch’ego;
◆ wyjaÊniç ró˝nic´ mi´dzy napi´ciem a SEM ogniwa;
◆ wskazaç praktyczne zastosowania ogniw galwanicznych;
◆ zbudowaç ogniwo o podanym schemacie, zmierzyç jego SEM. Wskazaç kieru-

nek ruchu noÊników ∏adunku elektrycznego w obwodzie;
◆ wymieniç ró˝nice mi´dzy pracà ogniwa a procesem elektrolizy;
◆ przewidzieç produkty elektrolizy wodnych roztworów soli, kwasów i zasad na

elektrodach platynowych i grafitowych;
◆ wyt∏umaczyç zmian´ odczynu przestrzeni przyelektrodowych podczas elektro-

lizy wodnych roztworów soli aktywnych metali i kwasów tlenowych na elektro-
dach platynowych;

◆ omówiç proces elektrolizy wodnego roztworu chlorku sodu na katodzie rt´cio-
wej i anodzie grafitowej;

◆ omówiç zastosowania elektrolizy;
◆ zaplanowaç i wykonaç doÊwiadczenia pozwalajàce otrzymaç metodà elektrolizy

np. wodór, tlen, cynk i jod;
◆ wymieniç rodzaje ogniw ∏adowalnych;
◆ opisaç procesy zachodzàce podczas ∏adowania i roz∏adowywania akumulatora

o∏owiowego i niklowo-wodorkowego;
◆ dokonaç prostych obliczeƒ rachunkowych z uwzgl´dnieniem praw elektrolizy

Faradaya.

Procedury osiàgania celów (propozycje do wyboru)

◆ Badanie w∏aÊciwoÊci chemicznych zwiàzków manganu (doÊwiadczenie 1, 2)
i chromu (doÊwiadczenie 3, 4).

◆ Dyskusja na temat amfoterycznych w∏aÊciwoÊci wodorotlenku chromu(III). Eks-
perymentalna weryfikacja hipotez (doÊwiadczenie 5).

◆ Wykazanie, ̋ e reakcja cynku z H2SO4 jest procesem egzoenergetycznym. Stwier-
dzenie wydzielania energii na sposób pracy (zmiana obj´toÊci) i na sposób cie-
p∏a (doÊwiadczenie 6).

◆ Budowa ogniwa Volty. Stwierdzenie wydzielania wodoru na p∏ycie miedzianej.
Rozmowa na temat zasady dzia∏ania ogniwa (doÊwiadczenie 7).

◆ Badanie konstrukcji ogniwa Leclanche’go; próba identyfikacji jego elementów
sk∏adowych (doÊwiadczenie 8).

◆ Omówienie, z zastosowaniem odpowiednich foliogramów, konstrukcji i prze-
znaczenia standardowego pó∏ogniwa wodorowego.

◆ Rozmowa na temat sposobu pomiaru potencja∏u pó∏ogniw. Korzystanie z tabel
potencja∏ów standardowych pó∏ogniw.

◆ Planowanie doÊwiadczeƒ z mo˝liwoÊcià przewidywania kierunku reakcji utle-
niania-redukcji na podstawie wartoÊci potencja∏ów standardowych.

◆ Obliczanie ze wzoru Nernsta potencja∏u pó∏ogniw w warunkach niestandardo-
wych.

◆ Obejrzenie fragmentu filmu na temat mechanizmu elektrolizy wodnych roz-
tworów kwasów, zasad i soli.



PROGRAM NAUCZANIA

100

◆ Badanie przebiegu elektrolizy wodnych roztworów kwasów, zasad i soli (do-
Êwiadczenie 9).

◆ Odnajdowanie w dost´pnej literaturze danych na temat zastosowaƒ elektrolizy.
◆ Ilustrowanie zastosowaƒ elektrolizy odpowiednimi doÊwiadczeniami (doÊwiad-

czenie 10, 11, 12).
◆ Omówienie, z u˝yciem foliogramu, budowy akumulatora o∏owiowego.
◆ Konstruowanie i sprawdzenie dzia∏ania akumulatora o∏owiowego (doÊwiadcze-

nie 13).
◆ Rozmowa na temat reakcji zachodzàcych w akumulatorze o∏owiowym podczas

czerpania z niego energii oraz w trakcie procesu ∏adowania.
◆ Omówienie (na podstawie fragmentu podr´cznika) budowy i zasad dzia∏ania

akumulatorów zasadowych.
◆ åwiczenie umiej´tnoÊci rachunkowych – rozwiàzywanie zadaƒ dotyczàcych praw

elektrolizy Faradaya.

DoÊwiadczenia (propozycje do wyboru)

1. (U) Redukcja manganianu(VII) potasu w obecnoÊci: kwasu siarkowego(VI),
wodorotlenku sodu i w Êrodowisku oboj´tnym azotanem(III) potasu lub azota-
nem(III) sodu.

2. (U) Stràcanie osadu wodorotlenku manganu(II) i utlenianie go nadtlenkiem
wodoru.

3. (U) Utlenianie siarczanu(VI) chromu(III) nadtlenkiem wodoru w Êrodowisku
zasadowym.

4. (U) Redukcja dichromianu(VI) potasu nadtlenkiem wodoru w Êrodowisku kwa-
Ênym.

5. (U) Stràcanie osadu wodorotlenku chromu(III) i badanie jego amfoterycznych
w∏aÊciwoÊci.

6. (N) Badanie efektów energetycznych reakcji cynku z kwasem siarkowym(VI).
Wykazanie wzrostu temperatury uk∏adu i wykonywania przez wodór pracy zmia-
ny obj´toÊci.

7. (N) Konstruowanie ogniwa Volty.
8. (U) Rozmontowanie ogniwa Leclanche’go oraz badanie jego elementów sk∏a-

dowych. Wykrycie obecnoÊci sadzy, NH4Cl w reakcji ze st´˝onym roztworem
NaOH oraz MnO2 w reakcji ze st´˝onym HCl.

9. (U) Elektroliza wodnych roztworów NaCl, CuSO4 i Na2SO4 z u˝yciem elektrod
platynowych lub grafitowych.

10. (U) Elektroliza wodnego roztworu CuSO4 z zastosowaniem elektrod miedzia-
nych.

11. (N) Elektroliza roztworu wodnego NaCl przy u˝yciu katody rt´ciowej i anody
grafitowej.

12. (N) Elektroliza wodnego roztworu NaCl w U-rurce z u˝yciem elektrod grafito-
wych. Stwierdzenie odczynu zasadowego roztworu w pobli˝u katody.

13. (N) Budowa i ukazanie dzia∏ania akumulatora o∏owiowego.
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Typy zadaƒ rachunkowych

◆ Obliczanie ze wzoru Nernsta potencja∏u pó∏ogniw w warunkach niestandar-
dowych.

◆ Ustalanie wartoÊci SEM ogniw.
◆ Obliczenia z uwzgl´dnieniem praw elektrolizy Faradaya.

Nowoczesne metody badania struktury materii

Modu∏ ten nale˝y w ca∏oÊci potraktowaç jako nadobowiàzkowy. Zach´camy jednak
do zapoznania uczniów z poruszanymi w nim treÊciami. We wspó∏czesnych labora-
toriach klasyczne techniki badania substancji przesta∏y odgrywaç rol´, jakà pe∏ni∏y
jeszcze kilkadziesiàt lat temu. Trudno wi´c mówiç o wszechstronnym i nowocze-
snym kszta∏ceniu, pomijajàc opis najwa˝niejszych narz´dzi pracy chemików. Stano-
wisko to znalaz∏o równie˝ odzwierciedlenie w Standardach mi´dzynarodowej matu-
ry, w których metody spektroskopowe zaj´∏y nale˝ne im miejsce.

W ró˝nych odmianach spektroskopii wyst´pujà efekty fizykochemiczne, które
umo˝liwiajà szybkà i precyzyjnà identyfikacj´ substancji, a tak˝e opis budowy ich
czàsteczek. Coraz cz´Êciej stosuje si´ spektroskopi´ nie tylko w laboratoriach na-
ukowych, ale tak˝e w medycynie (rezonans jàdrowy), w przemyÊle do kontroli jako-
Êci produktów, w badaniach zawartoÊci alkoholu w wydychanym powietrzu oraz
w monitorowaniu zanieczyszczeƒ Êrodowiska naturalnego. W laboratoriach badaw-
czych wi´kszoÊç osób korzystajàcych z metod spektroskopowych nie obs∏uguje w∏a-
snor´cznie przyrzàdów, ale jedynie zajmuje si´ interpretacjà otrzymanych widm.
Dlatego brak spektroskopów w szko∏ach nie powinien byç argumentem stojàcym
na przeszkodzie omawiania podstaw technik instrumentalnych.

TreÊci modu∏u korespondujà z zagadnieniami poruszanymi w 3. dziale pierwszej
cz´Êci programu. Ich realizacj´ rozpoczynamy od opisu spektroskopii masowej,
k∏adàc nacisk na interpretacj´ zamieszczonych w podr´czniku widm masowych
i zwracajàc uwag´ uczniów na zalety i zastosowania tej metody badania materii.
Nast´pnie przypominamy najwa˝niejsze cechy promieniowania elektromagnetycz-
nego i przyst´pujemy do opisu jego oddzia∏ywania z materià. Pomijamy spektro-
skopi´ atomowà omówionà w pierwszej cz´Êci programu i przyst´pujemy do klasyfi-
kacji spektroskopii czàsteczkowej.

Spektroskopi´ magnetycznego rezonansu jàdrowego, z powodu z∏o˝onej natu-
ry zjawisk fizycznych, omawiamy, koncentrujàc si´ g∏ównie na wyglàdzie i analizie
widma w´glowego i protonowego. Bogato ilustrowany widmami NMR podr´cznik
pomo˝e uczniom dostrzec zwiàzek mi´dzy formà i po∏o˝eniem sygna∏ów
w widmie a budowà zwiàzku. Nast´pnie opisujemy spektroskopi´ w podczerwieni,
akcentujàc jej zastosowanie np. w kryminalistyce. Wa˝ne jest, aby rozwa˝ania uzmy-
s∏owi∏y uczniom kwantowanie poziomów elektronowych, oscylacyjnych i rotacyj-
nych. Dopiero wtedy mo˝na dostrzec zwiàzek mi´dzy absorpcjà promieniowania

modu∏ VI
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o danej d∏ugoÊci fali a strukturà moleku∏, np. obecnoÊcià w nich okreÊlonych grup
funkcyjnych.

 Spektroskopia w obszarze widzialnym i w nadfiolecie daje mo˝liwoÊç pog∏´bie-
nia wiedzy o elektronowej budowie drobin chemicznych, m.in. teorii orbitali mo-
lekularnych oraz roli wiàzaƒ. Stwarza tak˝e okazj´ poszerzenia wiedzy uczniów
o barwie zwiàzków. M∏odzie˝ powinna dojÊç do przekonania, ̋ e czàsteczki dzia∏ajà
jak swoiste filtry, a rodzaj absorbowanego promieniowania zale˝y od wyst´pujà-
cych w nich wiàzaƒ i ugrupowaƒ atomów.

Niestety, wi´kszoÊci omawianych w tym dziale treÊci nie b´dzie mo˝na zilustro-
waç doÊwiadczeniami, dlatego niezb´dne jest korzystanie z widm, wykresów
i schematów zamieszczonych w podr´czniku albo wyszukiwanie stosownych danych
w dost´pnej literaturze. Warto pos∏ugiwaç si´ foliogramami, które pozwolà na wspól-
nà interpretacj´ widm.

Uczniowie powinni stosowaç zdobytà wiedz´ i umiej´tnoÊci w rozwiàzywaniu
prostych problemów, np. przewidywaç mo˝liwe struktury zwiàzków organicznych
na podstawie danych spektroskopowych.

Szczegó∏owe cele kszta∏cenia

◆ Przypomnienie teoretycznych podstaw spektrometrii mas.
◆ Zrozumienie przyczyn zastosowania spektroskopii masowej do identyfikacji sub-

stancji i oznaczania ich mas czàsteczkowych.
◆ Opanowanie podstaw interpretacji widm masowych prostych substancji.
◆ Zrozumienie zastosowania spektroskopii masowej do oznaczania sk∏adu izoto-

powego pierwiastków.
◆ Wykazanie mo˝liwoÊci okreÊlenia za pomocà w´glowego widma NMR struktu-

ry szkieletu w´glowego badanej czàsteczki.
◆ Ukazanie mo˝liwoÊci analizy budowy czàsteczki na podstawie widma protono-

wego NMR.
◆ Opanowanie podstaw interpretacji najprostszych widm NMR.
◆ Przypomnienie podstawowych wielkoÊci fizycznych (d∏ugoÊci fali, cz´stoÊci i ener-

gii) opisujàcych promieniowanie elektromagnetyczne.
◆ Poznanie zakresów d∏ugoÊci fal promieniowania elektromagnetycznego absor-

bowanego w ró˝nych rodzajach spektroskopii molekularnej.
◆ Zrozumienie, ̋ e ró˝nym rodzajom widm czàsteczkowych odpowiada absorpcja

promieniowania odpowiedzialna za zmian´ poziomów energetycznych czàsteczki
(elektronowych, oscylacyjnych i rotacyjnych).

◆ Zastosowanie spektroskopii IR do okreÊlania struktury prostych czàsteczek.
◆ Przedstawienie zastosowania tzw. zakresu daktyloskopowego widma IR w bada-

niach detektywistycznych oraz monitorowaniu ska˝eƒ Êrodowiska naturalnego.
◆ Wykazanie roli wiàzaƒ σ i π w absorpcji promieniowania elektromagnetycznego.
◆ Pog∏´bienie wiadomoÊci o przyczynach barwy niektórych zwiàzków chemicz-

nych.
◆ Poznanie zastosowaƒ spektroskopii w zakresie nadfioletu i Êwiat∏a widzial-

nego.
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Zakres treÊci

◆ Spektroskopia mas.
◆ Spektroskopia magnetycznego rezonansu jàdrowego.
◆ Spektroskopia w podczerwieni.
◆ Spektroskopia w nadfiolecie i w Êwietle widzialnym.

Przewidywane osiàgni´cia ucznia

Po zakoƒczeniu tego modu∏u uczeƒ powinien:
◆ omówiç dzia∏anie spektrometru masowego;
◆ zinterpretowaç proste widmo masowe;
◆ z danych, odczytanych z widma masowego, ustaliç mas´ czàsteczkowà substan-

cji o prostej budowie;
◆ wyt∏umaczyç zastosowanie technik izotopowych w badaniach chemicznych;
◆ omówiç podstawy magnetycznego rezonansu jàdrowego 1H i 13C;
◆ wyjaÊniç, jak otoczenie chemiczne protonu wp∏ywa na pole magnetyczne, które

na niego dzia∏a, i w konsekwencji na absorpcj´ energii;
◆ opisaç wp∏yw sàsiednich protonów na pole magnetyczne dzia∏ajàce na dany

proton;
◆ okreÊliç na podstawie widma NMR liczb´ protonów w ka˝dej z grup obecnych

w danej czàsteczce (wielkoÊç powierzchni piku daje wzgl´dnà liczb´ protonów
w grupie);

◆ okreÊliç na podstawie widma NMR liczb´ protonów sàsiadujàcych z danym pro-
tonem;

◆ zaproponowaç na podstawie widma NMR mo˝liwe struktury czàsteczki;
◆ omówiç zastosowanie spektroskopii NMR jako narz´dzia diagnostycznego

w medycynie;
◆ wykazaç, ˝e promieniowanie elektromagnetyczne ma charakter kwantowy;
◆ przeliczyç d∏ugoÊç fali na cz´stoÊç;
◆ obliczyç energi´ kwantu promieniowania elektromagnetycznego o danej cz´-

stoÊci;
◆ zidentyfikowaç charakterystyczne pasma absorpcyjne w widmie IR;
◆ opisaç zastosowanie spektroskopii IR w analizie, np. w kontroli jakoÊci, moni-

torowaniu zawartoÊci alkoholu w wydychanym powietrzu, monitorowaniu za-
nieczyszczeƒ powietrza;

◆ omówiç procesy prowadzàce do absorpcji energii, uwzgl´dniajàc rol´ elektro-
nów σ i π;

◆ wyt∏umaczyç przyczyny barwy zwiàzków organicznych;
◆ omówiç korzyÊci p∏ynàce z wykorzystania widm absorpcyjnych w nadfiolecie

i w Êwietle widzialnym w badaniach struktury czàsteczek.

Procedury osiàgania celów (propozycje do wyboru)

◆ Omówienie, z u˝yciem foliogramu, zasady dzia∏ania spektrometru masowego.
◆ Rozmowa na temat sk∏adu izotopowego pierwiastków (doÊwiadczenie 1).
◆ Dyskusja na temat zastosowania technik znakowania izotopami w celu pozna-

nia sposobu przebiegu reakcji oraz metod radioizotopowego oznaczania wieku.
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◆ Interpretowanie widm masowych substancji (doÊwiadczenie 2, 3).
◆ Analiza, za pomocà stosownego foliogramu widma promieniowania elektro-

magnetycznego.
◆ åwiczenie umiej´tnoÊci rachunkowych poprzez rozwiàzywanie zadaƒ dotyczà-

cych przeliczania d∏ugoÊç fali na cz´stoÊç i obliczanie energii kwantu promie-
niowania elektromagnetycznego o podanej cz´stoÊci lub d∏ugoÊci fali.

◆ Omówienie podstaw teoretycznych metod spektroskopowych.
◆ Obejrzenie fragmentu filmu na temat zastosowania spektroskopii magnetycz-

nego rezonansu jàdrowego w diagnostyce medycznej.
◆ Interpretowanie widm 1H i 13C prostych substancji organicznych (doÊwiadcze-

nie 4, 5).
◆ Dyskusja na temat przyczyn absorpcji promieniowania tylko o okreÊlonej ener-

gii. Modelowanie zachowania czàsteczek i atomów w trakcie absorpcji energii.
Wyprowadzenie wniosku o kwantowaniu elektronowych, oscylacyjnych i rota-
cyjnych poziomów energetycznych czàsteczki.

◆ Analiza i interpretacja widm IR substancji (doÊwiadczenie 6, 7).
◆ Rozmowa na temat mo˝liwoÊci zastosowania zakresu daktyloskopowego wid-

ma IR w badaniach detektywistycznych oraz w monitorowaniu ska˝eƒ Êrodowi-
ska naturalnego.

◆ Dyskusja na temat mo˝liwoÊci korzystania z barw zwiàzków w badaniach che-
micznych (doÊwiadczenie 8).

◆ Prezentacja przyk∏adowych widm w nadfiolecie i Êwietle widzialnym oraz omó-
wienie korzyÊci p∏ynàcych z ich analizy podczas badania struktury czàsteczek.

◆ Przewidywanie struktury nieznanej substancji na podstawie interpretacji ró˝-
nych jej widm.

DoÊwiadczenia (propozycje do wyboru)

1. (N/U) Analiza widma masowego chloru – stwierdzenie istnienia izotopów.
2. (N/U) Analiza widma masowego metanu, etanu i propanu.
3. (N/U) Analiza widm masowych etanolu, kwasu octowego, octanu etylu i benzenu.
4. (N/U) Porównanie widm 1H i 13C octanu metylu.
5. (N/U) Analiza widm wodorowych i w´glowych NMR alkoholu etylowego, kwa-

su octowego i octanu etylu.
6. (N/U) Analiza widma IR alkoholu etylowego, kwasu octowego, octanu etylu

i acetonu.
7. (N/U) Porównanie widm IR heksanu, heks-1-enu, heks-1-ynu.
8. (N) Otrzymywanie i badanie w∏aÊciwoÊci fenoloftaleiny.

Typy zadaƒ rachunkowych

◆ Przeliczanie d∏ugoÊci fali na cz´stoÊç.
◆ Obliczanie energii kwantu promieniowania elektromagnetycznego o podanej

cz´stoÊci lub d∏ugoÊci.
◆ Ustalanie wzorów zwiàzków organicznych na podstawie ich sk∏adu procento-

wego, masy molowej i charakteru widma.
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Mechanizmy reakcji chemicznych

Nadrz´dnym celem realizacji tej cz´Êci programu jest usystematyzowanie i pog∏´-
bienie wiadomoÊci uczniów o w∏aÊciwoÊciach zwiàzków organicznych i reakcjach,
którym podlegajà. Omawiamy tu przebieg najistotniejszych reakcji, uzupe∏niajàc
wiadomoÊci uczniów o wa˝niejsze w∏aÊciwoÊci zwiàzków.

Realizacj´ modu∏u rozpoczynamy od przypomnienia zale˝noÊci mi´dzy budo-
wà elektronowà czàsteczek i jonów a ich w∏aÊciwoÊciami kwasowo-zasadowymi
w uj´ciu Lewisa. Zajmujemy si´ najpierw charakterystykà reagentów atakujàcych
czàsteczki zwiàzków organicznych. Zwrócenie uwagi m∏odzie˝y na obecnoÊç wol-
nej pary elektronowej na atomie azotu czàsteczki amoniaku pozwala zaliczyç amo-
niak i podobne mu indywidua, np. wod´ i jon wodorotlenkowy, do grupy odczynni-
ków nukleofilowych. Nukleofile, w przemianach chemicznych, atakujà czàsteczki
majàce niedomiar elektronów i atak taki pozwala wyró˝niç pierwszà grup´ reakcji.

 Przeciwstawne do nuklefilów w∏aÊciwoÊci wykazujà czàstki (czàsteczki lub jony)
z deficytem elektronów, np. BF3 i H+, nazywane elektrofilami. Reagenty te atakujà
czàsteczki bogate w elektrony π wiàzania wielokrotnego lub zdelokalizowane elek-
trony uk∏adu aromatycznego. Atak czynników elektrofilowych jest typowy dla dru-
giej grupy omawianych reakcji.

Trzecim rodzajem omawianych czynników sà rodniki, czyli atomy lub grupy ato-
mów zawierajàce niesparowany elektron. Procesy z udzia∏em rodników sà podsta-
wà wyró˝nienia ostatniej, omawianej w liceum, grupy reakcji. Godnym polecenia
sposobem ilustracji struktury elektronowej czàstek sà wzory Lewisa.

Dopiero po tym wst´pie przyst´pujemy do opisu g∏ównych sposobów przekszta∏-
cenia substratów w produkty. Rozpoczynamy od substytucji wolnorodnikowej, uzu-
pe∏niajàc przy okazji najwa˝niejsze informacje o w∏aÊciwoÊciach i zastosowaniach
alkanów. Nacisk k∏adziemy na kraking ci´˝szych frakcji destylacji ropy naftowej,
który ma charakter wolnorodnikowy. Powstajàce podczas krakingu ni˝sze alkeny sà
klamrà tematycznà pozwalajàcà zajàç si´ addycjà elektrofilowà, czyli reakcjà przy-
∏àczenia. W tym miejscu omawiamy tak˝e przebieg reakcji Kuczerowa – addycj´
wody do acetylenu.

Kluczowym elementem realizacji tego modu∏u jest ugruntowanie wiadomoÊci
o aromatycznoÊci zwiàzków i jej wp∏ywie na przebieg reakcji, np. nitrowania ben-
zenu. Omawianie mechanizmu substytucji elektrofilowej w pochodnych benzenu
wymaga wyjaÊnienia regu∏y podstawników. Zrozumienie mechanizmu substytucji
elektrofilowej porzàdkuje wiedz´ uczniów o sposobach przekszta∏cania pochod-
nych w´glowodorów aromatycznych.

Mechanizm substytucji nukleofilowej, omówiony na przyk∏adzie reakcji halo-
genopochodnych alkanów, systematyzuje wiedz´ uczniów o alifatycznych pochod-
nych w´glowodorów. Uzupe∏nieniem tych wiadomoÊci b´dzie zrozumienie prze-
biegu reakcji eliminacji.

Dzia∏ zamykajà treÊci dotyczàce addycji nukleofilowej. Przy∏àczenie nukleofi-
lów do grupy karbonylowej stanowi podstaw´ pog∏´bienia wiadomoÊci o chemii

modu∏ VII
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aldehydów i ketonów oraz monosacharydów. Hydroliza estrów kwasów karboksy-
lowych pozwoli wykazaç, ˝e nukleofil mo˝e spe∏niaç nie tylko funkcj´ czàstki przy-
∏àczajàcej si´ do w´gla karbonylowego, ale tak˝e wypieraç z czàsteczki pochodnej
kwasu inny fragment.

Dodatkowego wyjaÊnienia wymaga nazewnictwo mechanizmów reakcji w che-
mii organicznej, które sà okreÊlane w dwojaki sposób, np. reakcja podstawienia lub
substytucja. U˝ywanie nazw „substytucja”, „addycja” jest uzasadnione wyst´powa-
niem tych okreÊleƒ w Syllabusie.

Szczegó∏owe cele kszta∏cenia

◆ Ugruntowanie i poszerzenie wiadomoÊci o budowie i nazewnictwie zwiàzków
organicznych.

◆ Pog∏´bienie wiedzy na temat najwa˝niejszych klas zwiàzków organicznych po-
przez zrozumienie sposobu, w jaki reagujà.

◆ UÊwiadomienie korzyÊci p∏ynàcych ze znajomoÊci mechanizmu przemiany sub-
stratów w produkty.

◆ Wykazanie zwiàzku mi´dzy budowà czynników atakujàcych i sposobem, w jaki
reagujà.

◆ Poznanie mechanizmu substytucji wolnorodnikowej jako najwa˝niejszego typu
reakcji w´glowodorów nasyconych.

◆ UÊwiadomienie, ˝e reakcja krakingu ci´˝szych frakcji destylacji ropy naftowej
jest procesem o mechanizmie rodnikowym.

◆ Udowodnienie, ˝e wiele gwa∏townych reakcji, np. spalanie w´glowodorów, ma
przebieg wolnorodnikowy.

◆ Powiàzanie w∏aÊciwoÊci elektrofilowych i nukleofilowych substancji z ich struk-
turà elektronowà.

◆ Zwrócenie uwagi uczniów na rol´ kwasów i zasad Lewisa w przebiegu reakcji
zwiàzków organicznych.

◆ Pog∏´bienie wiedzy o budowie i w∏aÊciwoÊciach w´glowodorów nienasyconych
poprzez zrozumienie mechanizmu reakcji przy∏àczenia do alkenów.

◆ Wykazanie, ˝e wiàzania wielokrotne π mogà byç êród∏em elektronów dla czyn-
ników elektrofilowych.

◆ WyjaÊnienie s∏usznoÊci regu∏y Markownikowa ró˝nicà trwa∏oÊci karbokationów.
◆ Pog∏´bienie wiedzy o budowie i w∏aÊciwoÊciach w´glowodorów aromatycznych.
◆ Zrozumienie konsekwencji delokalizacji elektronów w uk∏adach aromatycznych

dla przebiegu reakcji substytucji elektrofilowej.
◆ Poznanie mechanizmu substytucji elektrofilowej w uk∏adach aromatycznych na

przyk∏adzie reakcji nitrowania benzenu.
◆ WyjaÊnienie wp∏ywu kierujàcego podstawników w reakcji substytucji elektrofi-

lowej pochodnych benzenu.
◆ Opanowanie umiej´tnoÊci planowania syntez pochodnych w´glowodorów aro-

matycznych.
◆ Pog∏´bienie wiedzy o w∏aÊciwoÊciach halogenopochodnych i metodach otrzy-

mywania z nich innych pochodnych w´glowodorów alifatycznych.
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◆ Zrozumienie mechanizmu substytucji nukleofilowej na przyk∏adzie reakcji hy-
drolizy zasadowej halogenków alkilów.

◆ Uzmys∏owienie wp∏ywu budowy halogenków alkilów (rz´dowoÊci) na mecha-
nizm reakcji wymiany atomu halogenu na inne grupy funkcyjne.

◆ Poznanie mechanizmu reakcji eliminacji.
◆ Opanowanie umiej´tnoÊci przewidywania orientacji reakcji eliminacji, np. okre-

Êlania produktu reakcji usuni´cia czàsteczki HX z halogenopochodnych alka-
nów.

◆ Pog∏´bienie wiadomoÊci o w∏aÊciwoÊciach zwiàzków karbonylowych: aldehydach,
ketonach i monosacharydach.

◆ Zrozumienie sposobu przy∏àczenia czynników nukleofilowych do atomu w´gla
grupy karbonylowej.

◆ Poznanie mechanizmu hydrolizy pochodnych kwasów karboksylowych w Êro-
dowisku kwaÊnym i zasadowym.

Zakres treÊci

◆ Mechanizm reakcji substytucji wolnorodnikowej.
◆ Addycja elektrofilowa.
◆ Substytucja elektrofilowa w uk∏adach aromatycznych.
◆ Regu∏a podstawników.
◆ Substytucja nukleofilowa.
◆ Eliminacja.
◆ Addycja nukleofilowa do zwiàzków karbonylowych.
◆ Hydroliza pochodnych kwasów karboksylowych.

Przewidywane osiàgni´cia ucznia

Po zakoƒczeniu tego modu∏u uczeƒ powinien:
◆ napisaç wzory ogólne zwiàzków nale˝àcych do szeregów homologicznych: alka-

nów, alkenów, alkinów i ró˝nych grup, jednofunkcyjnych pochodnych w´glo-
wodorów;

◆ podaç nazwy systematyczne ró˝nych typów w´glowodorów i jednofunkcyjnych
pochodnych w´glowodorów, zawierajàcych od 1 do 10 atomów w´gla w czà-
steczkach;

◆ stosowaç w nazewnictwie dwupodstawionych pochodnych benzenu system przed-
rostków: orto-, meta- i para-;

◆ opisaç mechanizm substytucji wolnorodnikowej na przyk∏adzie reakcji chloro-
wania metanu na Êwietle;

◆ wyjaÊniç, dlaczego Êwiat∏o lub podwy˝szona temperatura inicjujà reakcje wol-
norodnikowe;

◆ wyt∏umaczyç budow´ rodników uzasadniajàcà ich reaktywnoÊç;
◆ wyjaÊniç, dlaczego w reakcji chlorowania na Êwietle wymiana atomu wodoru,

zwiàzanego z trzeciorz´dowym atomem w´gla, jest ∏atwiejsza ni˝ wodoru zwià-
zanego z w´glem pierwszorz´dowym;

◆ wyt∏umaczyç mechanizm reakcji przy∏àczenia bromu i chlorowodoru do etenu;
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◆ wyjaÊniç warunki, w jakich zachodzi reakcja przy∏àczenia wody do etenu;
podaç treÊç regu∏y Markownikowa;

◆ uzasadniç orientacj´ reakcji addycji jonowej chlorowodoru do propenu;
◆ napisaç równanie reakcji polimeryzacji etenu i depolimeryzacji polietylenu;
◆ wyt∏umaczyç mechanizm reakcji polimeryzacji jonowej;
◆ narysowaç wzory strukturalne: benzenu, toluenu, o-, m-, p-ksylenu i naftalenu;
◆ wyt∏umaczyç na podstawie budowy czàsteczki benzenu przyczyn´ jego aroma-

tycznoÊci;
◆ wyjaÊniç, na czym polega wp∏yw kierujàcy podstawników;
◆ przewidywaç produkty reakcji nitrowania i bromowania pochodnych benzenu

(toluenu, nitrobenzenu, kwasu benzoesowego, fenolu i aniliny);
◆ napisaç równania reakcji halogenków alkilowych z wodà, zasadà sodowà, amo-

niakiem i cyjankiem sodu;
◆ wyjaÊniç mechanizm substytucji nukleofilowej;
◆ wyjaÊniç, jak zmiana st´˝enia zasady mo˝e wp∏ynàç na mechanizm zasadowej

hydrolizy drugorz´dowego halogenku alkilu;
◆ wyt∏umaczyç przebieg reakcji trzeciorz´dowych halogenków alkilowych z czyn-

nikami nukleofilowymi;
◆ zaprojektowaç doÊwiadczenie, w wyniku którego halogenek alkilu zostanie prze-

kszta∏cony w alkohol;
◆ wykazaç, ˝e reakcja odwodnienia etanolu w Êrodowisku kwasu siarkowego(VI)

przebiega wed∏ug mechanizmu eliminacji;
◆ wyt∏umaczyç budow´ zwiàzków karbonylowych: aldehydów, ketonów i mono-

sacharydów;
◆ wyjaÊniç, w jaki sposób nast´puje przy∏àczenie czynników nukleofilowych do

aldehydów i ketonów;
◆ napisaç równanie reakcji aldehydu octowego z alkoholem etylowym;
◆ narysowaç wzory pierÊcieniowe glukozy;
◆ omówiç w∏aÊciwoÊci cukrów prostych;
◆ wyjaÊniç, co oznacza odwracalnoÊç reakcji estryfikacji i hydrolizy;
◆ opisaç równowag´ reakcji estryfikacji za pomocà sta∏ej równowagi;
◆ omówiç mechanizm hydrolizy octanu etylu w Êrodowisku kwaÊnym i zasado-

wym;
◆ zaprojektowaç i wykonaç doÊwiadczenie potwierdzajàce, ̋ e w wyniku hydrolizy

zasadowej acetamidu powstaje amoniak i octan sodu.

Procedury osiàgania celów (propozycje do wyboru)

◆ Modelowanie heterolitycznego i homolitycznego rozrywania wiàzaƒ w czàsteczce
X:Y. Przewidywanie produktów homolizy i heterolizy.

◆ Dyskusja na temat w∏aÊciwoÊci Êrodowiska, sprzyjajàcego heterolizie – tworze-
niu jonów i homolizie – powstawaniu rodników.

◆ Modelowanie czàsteczek fluorku boru, amoniaku, wody i jonów wodorowych
oraz wodorotlenkowych; klasyfikowanie ich jako nukleofile i elektrofile.
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◆ Eksperymentalne wykazanie, ˝e reakcje zachodzàce wed∏ug mechanizmu sub-
stytucji wolnorodnikowej przebiegajà gwa∏townie (doÊwiadczenie 1).

◆ Rozmowa na temat przebiegu reakcji chlorowania metanu na Êwietle, ze
wskazówkami naprowadzajàcymi, np.: „Produktem ubocznym reakcji jest etan.
W jaki sposób powstaje etan z jednow´glowych czàsteczek substratów?”

◆ Analiza ilustracji zamieszczonych w podr´czniku, przedstawiajàcych przebieg
reakcji substytucji wolnorodnikowej.

◆ Eksperymentalne udowodnienie, ˝e d∏ugie ∏aƒcuchy w´glowodorów p´kajà w
procesie krakingu termicznego (doÊwiadczenie 2).

◆ Obejrzenie fragmentu filmu przedstawiajàcego sposób prowadzenia w petro-
chemii krakingu termicznego i katalitycznego.

◆ Zbadanie przebiegu reakcji addycji elektrofilowej do alkenów (doÊwiadczenie 3).
◆ Próba wyjaÊnienia przebiegu reakcji przy∏àczenia chlorowodoru do etenu. Ana-

lizowanie ilustracji zamieszczonych w podr´czniku, przedstawiajàcych mecha-
nizm addycji elektrofilowej.

◆ Przedyskutowanie czynników wp∏ywajàcych na trwa∏oÊç karbokationów.
◆ Przewidywanie mo˝liwych produktów addycji jonowej chlorowodoru do prope-

nu. Wnioskowanie, który z produktów dominuje w mieszaninie poreakcyjnej.
◆ Ilustracja doÊwiadczalna przebiegu reakcji przy∏àczenia wody do etynu (doÊwiad-

czenie 4).
◆ Rozmowa na temat przyczyn aromatycznoÊci benzenu i naftalenu; modelowa-

nie czàsteczek w´glowodorów aromatycznych.
◆ Zbadanie przebiegu reakcji substytucji elektrofilowej w uk∏adach aromatycz-

nych (doÊwiadczenie 5, 6, 7).
◆ Dyskusja na temat zachowania pochodnych benzenu w reakcji substytucji elek-

trofilowej (szybkoÊci reakcji i rodzaju produktu), potwierdzona eksperymenta-
mi (doÊwiadczenie 8).

◆ Badanie przebiegu reakcji hydrolizy halogenku alkilu (doÊwiadczenie 9).
◆ Modelowanie przebiegu reakcji hydrolizy halogenku alkilu. Rozmowa na

temat warunków sprzyjajàcych przebiegowi reakcji wed∏ug mechanizmu jono-
wego.

◆ Przewidywanie produktów reakcji substytucji nukleofilowej halogenków alki-
lów (reakcja z wodà, zasadà sodowà, amoniakiem, cyjankiem sodu).

◆ Badanie przebiegu reakcji eliminacji (doÊwiadczenie 10, 11).
◆ Rozmowa na temat mechanizmu reakcji odwodnienia etanolu – wyt∏umaczenie

roli kwasu siarkowego(VI). WyjaÊnienie obecnoÊci eteru dietylowego w pro-
duktach reakcji.

◆ Analiza schematów zamieszczonych w podr´czniku, ilustrujàcych przebieg
reakcji eliminacji.

◆ Przypomnienie budowy grupy karbonylowej, omówienie rozk∏adu ∏adunku
w jej obr´bie. Zaakcentowanie deficytu elektronowego na atomie w´gla.

◆ Dyskusja na temat w∏aÊciwoÊci substancji, które mogà reagowaç ze zwiàzkami
karbonylowymi.
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◆ Omówienie mechanizmu reakcji addycji nukleofilowej do zwiàzków karbony-
lowych. Analizowanie schematu zamieszczonego w podr´czniku.

◆ Obejrzenie fragmentu filmu na temat w∏aÊciwoÊci chemicznych monosacharydów.
◆ Badanie przebiegu reakcji hydrolizy pochodnych kwasów karboksylowych (do-

Êwiadczenie 12).
◆ Dyskusja o odwracalnoÊci reakcji estryfikacji i hydrolizy estrów oraz mechani-

zmu obu przemian. Uwzgl´dnienie w rozmowie wyników metody atomów zna-
czonych.

◆ åwiczenie umiej´tnoÊci rachunkowych – rozwiàzywanie zadaƒ dotyczàcych od-
wracalnoÊci reakcji (z uwzgl´dnieniem sta∏ej równowagi).

DoÊwiadczenia (propozycje do wyboru)

1. (N) Chlorowanie lub bromowanie metanu na Êwietle.
2. (N) Kraking termiczny nafty.
3. (N) Reakcja addycji chloru do etenu.
4. (N) Przy∏àczenie wody do acetylenu wobec siarczanu(VI) rt´ci(II) i kwasu siar-

kowego(VI).
5. (N) Bromowanie toluenu wobec ˝elaza. Wykrycie obecnoÊci bromowodoru

w produktach reakcji.
6. (N) Nitrowanie naftalenu.
7. (U) Reakcja naftalenu z wodà bromowà.
8. (N) Reakcja fenolu i aniliny z wodà bromowà.
9. (N) Reakcja wybranego halogenku alkilu, np. 1-bromobutanu, z wodnym roz-

tworem wodorotlenku potasu.
10. (N) Reakcja wybranego halogenku alkilu, np. 1-bromobutanu, z alkoholowym

roztworem wodorotlenku potasu.
11. (N) Dehydratacja alkoholu etylowego lub propylowego st´˝onym kwasem siar-

kowym(VI).
12. (U) Hydroliza octanu etylu w Êrodowisku kwasu siarkowego(VI) lub wodoro-

tlenku sodu.

Typy zadaƒ rachunkowych

Obliczenia z uwzgl´dnieniem sta∏ej równowagi.
Obliczanie st´˝eƒ równowagowych reagentów w reakcji estryfikacji.
Obliczenia zwiàzane ze stechiometrià reakcji przebiegajàcych z udzia∏em zwiàz-

ków organicznych.
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Kontrola i ocena osiàgni´ç uczniów

W realizacji programu niezb´dna jest bie˝àca i dzia∏owa ocena stopnia opanowa-
nia przez uczniów omawianych treÊci. W ka˝dym dziale i module „Szczegó∏owe
cele kszta∏cenia” okreÊlajà poziom wymagaƒ, których minimum odpowiada Podsta-
wie programowej... Przewidywane osiàgni´cia ucznia wskazujà na zakres wiadomo-
Êci i umiej´tnoÊci podlegajàcych ocenie. W ca∏ym kursie chemii konieczne jest po-
∏o˝enie nacisku na zrozumienie przyswajanych treÊci, co powinno znajdowaç
odzwierciedlenie w formu∏owanych pytaniach kontrolnych.

Niezb´dne jest równie˝ sprawdzanie poprawnoÊci stosowanej nomenklatury che-
micznej oraz umiej´tnoÊci korzystania ze zdobytej wiedzy w ˝yciu codziennym.

W celu u∏atwienia uczniom oceny stopnia przyswajania wiedzy, w podr´czniku,
na koƒcu ka˝dego rozdzia∏u znajdujà si´ zagadnienia zatytu∏owane „Sprawdê, cze-
go si´ nauczy∏eÊ” i „Sprawdê, czy potrafisz”. Dotyczà one m.in. problemów ekspe-
rymentalnych, na których rozwiàzywanie zosta∏ zarezerwowany czas po realizacji
odpowiedniej partii materia∏u.

Poniewa˝ cele ogólne nauczania w zakresie kszta∏cenia podstawowego (ogól-
nego) sà inne ni˝ w kszta∏ceniu rozszerzonym, nauczyciel powinien, w pewnym stop-
niu, zró˝nicowaç stosowane formy kontroli i oceny osiàgni´ç uczniów. Wydaje si´
uzasadnione, aby w cz´Êci pierwszej, w bie˝àcej ocenie, preferowaç odpowiedzi ust-
ne m∏odzie˝y, gdy˝ dajà one mo˝liwoÊç sprawdzenia nie tylko znajomoÊci, ale i zro-
zumienia podstawowych praw, poj´ç i istoty przemian chemicznych.

Kszta∏cenie rozszerzone ma na celu m.in. przygotowanie uczniów do pisemne-
go egzaminu z chemii, konieczne jest wi´c regularne stosowanie sprawdzianów za-
wierajàcych pytania otwarte i testowe oraz kontrolowanie umiej´tnoÊci rozwiàzy-
wania problemów obliczeniowych. Na tym etapie kszta∏cenia praca uczniów powinna
byç bardziej twórcza i samodzielna, co równie˝ musi znaleêç odbicie w stawianych
im wymaganiach. Wskazane jest sprawdzanie umiej´tnoÊci stawiania hipotez w celu
wyjaÊnienia obserwowanych faktów oraz ich doÊwiadczalnego weryfikowania po-
przez samodzielne projektowanie i wykonywanie odpowiednich eksperymentów.

Poradniki dla nauczyciela, wchodzàce w sk∏ad niniejszego pakietu edukacyjne-
go, zawierajà przyk∏adowe testy, zadania i sprawdziany dotyczàce treÊci obj´tych
prezentowanym programem. Dla u∏atwienia pracy nauczyciela podlegajàce ocenie
osiàgni´cia uczniów sà prze∏o˝one na oceny szkolne.
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