
ARKUSZ PRZYGOTOWAWCZY DO OBSERWACJI 

 

Nauczyciel Monika Sporysiak    Rodzaj zajęć : lekcja chemii  

Klasa VIIa         

Temat : Rodzaje roztworów  

Zagadnienia programowe: 

Pojęcia: roztwór, roztwór nasycony, roztwór nienasycony, roztwór właściwy, koloid, zawiesina, rozpuszczalnik, 

substancja rozpuszczona. 

Treści programowe: 

 pojęcia: roztwór nasycony, roztwór nienasycony, roztwór stężony, roztwór rozcieńczony 

 różnice między roztworami: rozcieńczonym, stężonym, nasyconym i nienasyconym 

 przykłady substancji tworzących z wodą roztwory właściwe 

 pojęcia: zawiesina, koloid 

 podaje przykłady substancji tworzących z wodą koloidy i zawiesiny 

 

Cele lekcji  

Wiadomości : 

Uczeń: 

 definiuje pojęcia: roztwór właściwy, koloid, zawiesina  

 definiuje pojęcia: roztwór nasycony, roztwór nienasycony  

 definiuje pojęcia: roztwór stężony, roztwór rozcieńczony  

 wymienia sposoby otrzymywania roztworu nienasyconego z nasyconego i otrzymywania roztworu nasyconego 

z nienasyconego  

 podaje przykłady substancji, które tworzą roztwory właściwe  

 podaje przykłady substancji, które tworzą koloidy lub zawiesiny  

 wymienia różnice między roztworem właściwym a zawiesiną  

 opisuje różnice między roztworami: rozcieńczonym, stężonym, nasyconym i nienasyconym  

Umiejętności: 

Uczeń umie: 

 dokonywać podziału roztworów ze względu na wielkość cząstek substancji rozpuszczonej 

 rozróżniać roztwór właściwy od koloidu i zawiesiny  

 zakwalifikować przykłady mieszanin do wprowadzonych pojęć 

Metody: 

Problemowa, praktyczna, podająca  

Środki dydaktyczne: 

Komputer, sprzęt laboratoryjny ( zlewki szalki Periego, bagietka, kolby stożkowe), odczynniki (sól kuchenna, 

piasek, białko jaja, mąka, siarczan (VI) miedzi, majonez), komputer, wizualizer, tablica multimedialna.  

Charakterystyka zespołu uczniowskiego: 

Klasa 7a jest klasą ambitną o zróżnicowanym stopniu przyswajania wiedzy. Bardzo chętnie pracują na lekcji, 

analizują i rozwiązują sytuacje problemowe, chętnie podejmują różne wyzwania przydzielone przez nauczyciela.  

 



Przebieg zajęć 

TOK LEKCJI: 

CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA 

1. Sprawy organizacyjne. 

2. Nawiązanie do znanych uczniom wiadomości i obserwacji - nawiązanie do substancji na łatwo i trudno 

rozpuszczalne, wpływu różnych czynników na szybkość rozpuszczania się substancji.  

CZĘŚĆ POSTĘPUJĄCA 

1. Nauczyciel pokazuje zlewkę, do której wcześniej wlał wodę i dodał cukier. Nazywa zawartość zlewki 

„roztworem cukru” i prosi aby uczniowie powiedzieli jak można nazwać roztwór, (w razie problemów 

pomagam):„roztwór to mieszanina składająca się z substancji rozpuszczonej i rozpuszczalnika  

2.Sprawdzimy czy niebieska sól o nazwie siarczan (VI) miedzi rozpuszcza się w wodzie W tym celu uczeń 

wrzuca do zlewki z woda grudkę soli i miesza bagietką. Obserwacje: sól rozpuszcza się w wodzie  

Sprawdźmy czy jak dosypiemy więcej soli to też się rozpuści. Po dodaniu większej ilości sól przestaje się 

rozpuszczać. Wniosek: mimo że substancja się rozpuszcza w wodzie to nie w każdej ilości. 

Mamy tutaj dwa roztwory Roztwór nienasycony i nienasycony  

Tworzymy definicję – roztwór nienasycony to roztwór w którym w danej temperaturze można jeszcze rozpuścić 

pewną ilość substancji. 

Roztwór nasycony – roztwór, w którym w danej temperaturze nie można już rozpuścić więcej substancji. 

3. Nauczyciel podaję, że roztwory nienasycone można podzielić na roztwory rozcieńczone i stężone (uczniowie 

sami próbują określić o jakie roztwory chodzi). Podsumowaniem jest graf wyświetlony na tablicy. 

4. A teraz spróbujmy porównać właściwości mieszanin powstałych przez zmieszanie z wodą następujących 

związków: Sól, cukier, siarczan (VI) miedzi, majonez, białko. mąka, piasek. Obserwacje: W pierwszych trzech 

zlewkach otrzymaliśmy mieszaniny jednorodne, a w pozostałych zlewkach mieszaniny niejednorodne. W zlewce 

z białkiem i majonezem substancję można wyróżnić, jest ona jakby „zawieszona” w wodzie. W zlewce z 

piaskiem, mąką substancje są wyraźnie widoczne, opadły na dno naczynia. 

Wniosek: W pierwszych trzech zlewkach otrzymaliśmy roztwór właściwy, a pozostałych roztwory niewłaściwe. 

Podsumowanie w postaci grafu: (uczniowie zostawiają wolne miejsce na uzupełnienie grafu) 

5.Wprowadzenie sytuacji problemowej: Czym różnią się roztwory białka w wodzie i piasku w wodzie? (Można 

uczniów prowokować do stwierdzenia, że różnią się wielkością cząstek.) Poprzez mieszanie roztworów, można 

zauważyć różnicę w szybkości opadania cząstek. Pytamy, dlaczego tak się dzieje? Nasuwa się wniosek: roztwór 

wody z piaskiem zawiera cząstki większe i cięższe. 

CZĘŚĆ PODSUMOWUJĄCA  

Podsumowanie lekcji: rozwiązanie quizów wyświetlonym na tablicy multimedialnej. 

Ocenienie najbardziej aktywnych uczniów 

Rozdanie kart pracy jako forma utrwalenia wiadomości zdobytych na lekcji.  

 

 

 

 

 

 

 

 


