
2  45 min 

Woda – cud natury 

Cele nauczania 

Uczeń: 

 omawia budowę cząsteczki wody (B), 

 wyjaśnia powstawanie wiązań wodorowych między cząsteczkami wody (B), 

 określa wpływ występowania wiązań wodorowych między cząsteczkami wody na jej właściwości 

(C), 

 ocenia, na podstawie budowy cząsteczek, rozpuszczalność w wodzie wybranych substancji  

i weryfikuje doświadczalnie postawione hipotezy (D). 

Realizowane wymagania szczegółowe z podstawy programowej 

Uczeń: 

 opisuje budowę cząsteczki wody; wyjaśnia, dlaczego woda dla jednych substancji jest 

rozpuszczalnikiem, a dla innych nie (23.2). 

 

Metody 

 pogadanka, 

 eksperyment uczniowski, 

 praca w grupach. 

Materiały i środki dydaktyczne 

 podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, M. Galikowski, R. Hassa, M. Kaczmarzyk,  

A. Mrzigod, J. Mrzigod, M. Więckowski, Przyroda, Woda – cud natury, Nowa Era, Warszawa 2013, 

 Multibox – multimedialna obudowa dydaktyczna dla nauczycieli, Przyroda, 

 Karty pracy ucznia. Przyroda. Fizyka–chemia dla liceum ogólnokształcącego i technikum,  

M. Giżyńska, A. Jagodnicka, A. Kwiek, Przyroda, Nowa Era, Warszawa 2013, 

 kartkówka dołączona do scenariusza, 

 projektor multimedialny, laptop, 

 odczynniki chemiczne, szkło i sprzęt laboratoryjny: granulki cynku, chlorek sodu, glukoza, nafta, 

białko jaja kurzego, etanol, mąka, kostki lodu, płyn do mycia naczyń, probówki, szalki Petriego, 

szklane bagietki, statyw do probówek, igły. 

Scenariusz lekcji  
z wykorzystaniem  
podręcznika, Kart pracy 
ucznia i Multiboxa 



Przebieg lekcji 

Budowa cząsteczki wody a jej właściwości – 1. godzina lekcyjna 

Część nawiązująca 

1. Nauczyciel wprowadza temat lekcji i wyjaśnia jej cel. Omawia polarną budowę cząsteczki wody. 

Wyświetla ilustrację Wiązania wodorowe (Multibox). Wprowadza i wyjaśnia pojęcie wiązania 

wodorowe. Informuje, że występowanie tych wiązań ma wpływ na nietypowe właściwości wody.  

2. Nauczyciel dzieli uczniów na czteroosobowe grupy i rozdaje tacki z przygotowanymi odczynnikami, 

szkłem i sprzętem laboratoryjnym.  

Część właściwa 

1. Nauczyciel poleca uczniom wrzucenie granulek cynku do wody. Zadaje pytanie: Dlaczego cynk tonie 

w wodzie? Następnie poleca uczniom wrzucenie kostek lodu do wody i zadaje pytanie: Dlaczego lód 

nie tonie w wodzie?  

2. Nauczyciel omawia infografikę Niezwykłe właściwości wody i zadaje pytania:  

 Co stanie się, gdy napełnimy butelkę do pełna wodą i pozostawimy na mrozie?  

 Dlaczego butelka z zamarzniętą wodą pęka?  

 Dlaczego lód ma mniejszą gęstość niż woda? 

Nauczyciel wyjaśnia rolę wiązań wodorowych w zmianie gęstości wody podczas zamarzania. 

3. Nauczyciel zadaje pytanie: Jaka byłaby temperatura wrzenia wody, gdyby jej cząsteczki nie tworzyły 

wiązań wodorowych – wyższa czy niższa niż 100
o
C? Prosi o uzasadnienie odpowiedzi.  

4. Nauczyciel poleca ostrożne położenie igły na powierzchni wody i zadaje pytanie: Jaka właściwość 

wody pozwala na utrzymywanie się igły na jej powierzchni? Poleca dodanie kilku kropli płynu do 

naczyń do zlewki z igłą. Zadaje pytanie: Dlaczego igła utonęła? Wyświetla ilustrację Powstawanie 

napięcia powierzchniowego (Multibox) i przypomina uczniom, na czym polega to zjawisko. 

Część podsumowująca 

1. Nauczyciel wymienia inne właściwości wody związane z występowaniem wiązań wodorowych 

między jej cząsteczkami.  

2. Zadanie pracy domowej: 

 zadanie 6. z Kart pracy ucznia, s. 90, 

 wykonanie krótkiej notatki z lekcji.  



Wodne roztwory i ich właściwości – 2. godzina lekcyjna 

Część nawiązująca 

1. Nauczyciel przeprowadza kartkówkę dotyczącą poprzedniego tematu lekcji. 

2. Nauczyciel wprowadza temat lekcji i wyjaśnia jej cel. Zwraca uwagę na fakt, że substancje, które 

mają budowę polarną oddziałują z cząsteczkami wody – woda jest dobrym rozpuszczalnikiem tych 

substancji. Nauczyciel zapisuje na tablicy regułę alchemików: „Similia similibus solventur”  

[łac. ‘podobne rozpuszcza się w podobnym’] i wyjaśnia jej znaczenie na przykładzie ilustracji 

Rozpuszczanie chlorku sodu w wodzie (Multibox). Omawia dobrą rozpuszczalność polarnych 

substancji kowalencyjnych i jonowych oraz organicznych substancji zawierających grupę 

hydroksylową (–OH).  

3. Nauczyciel dzieli uczniów na pięcio- lub sześcioosobowe grupy i rozdaje tacki z przygotowanymi 

odczynnikami, szkłem i sprzętem laboratoryjnym.  

Część właściwa 

1. Nauczyciel poleca uczniom ponumerowanie probówek i dodanie do nich substancji w kolejności:  

 probówka 1. – białko jaja,  

 probówka 2. – chlorek sodu,  

 probówka 3. – glukoza, 

 probówka 4. – mąka,  

 probówka 5. – nafta,  

 probówka 6. – etanol,  

 probówka 7. – ocet  

oraz wymieszanie bagietką ich zawartości. Zwraca uwagę, żeby po każdym wymieszaniu wytrzeć 

bagietkę i przemyć ją wodą destylowaną.  

2. Nauczyciel poleca uczniom wykonanie schematu doświadczenia chemicznego i zapisanie obserwacji 

dotyczących rozpuszczania się tych substancji w wodzie w miejscu na notatki z lekcji w Kartach 

pracy ucznia.  

3. Nauczyciel wyświetla ilustrację Rodzaje roztworów (Multibox). Zadaje pytania i poleca zapisanie 

odpowiedzi w formie wniosku z doświadczenia chemicznego:  

 Dlaczego substancje umieszczone w probówkach oznaczonych numerami 2., 3., 6. i 7. rozpuściły 

się w wodzie?  

 Dlaczego nafta nie rozpuściła się w wodzie?  

 Jaki rodzaj roztworu otrzymano w probówkach oznaczonych numerami 2., 3., 6. i 7.? 

 W której probówce otrzymano koloid, a w której zawiesinę? 

 Jakie odczyny mają roztwory w probówkach oznaczonych numerami 2., 3., 6. i 7.?  

Uczniowie zapisują wniosek z doświadczenia chemicznego. 

Część podsumowująca 

1. Zadanie pracy domowej: 

 zadania 7.–9. z Kart pracy ucznia, s. 90. 



Uwagi o przebiegu lekcji 

1. Nauczyciel przed 1. godziną lekcyjną przygotowuje na tackach zestawy laboratoryjne do pracy  

w grupach. Zawierają one: dwie zlewki z wodą, granulki cynku, kostki lodu, igłę, płyn do mycia 

naczyń. Nauczyciel przypomina uczniom zasady BHP obowiązujące w pracowni chemicznej  

i poprosić o noszenie fartuchów, rękawic i okularów ochronnych. 

2. Nauczyciel przed 2. godziną lekcyjną przygotowuje na tackach zestawy laboratoryjne do pracy  

w grupach. Zawierają one: statyw z 7 probówkami napełnionymi do połowy objętości wodą 

destylowaną, białko jaja kurzego, chlorek sodu, glukozę, mąkę, naftę, etanol, szklaną bagietkę, 

markery. 

Opracowała Aleksandra Kwiek 

 

 
 

Kartkówka 

Grupa I 

a) Wskaż poprawne opisy właściwości wody. 

 

A. Polarne cząsteczki wody oddziałują ze sobą, tworząc wiązania 

wodorowe.  

B. Woda podczas zamarzania nie zwiększa swojej objętości.  

C. Podczas topnienia wiązania wodorowe w lodzie ulegają zerwaniu, a powstająca ciecz ma mniejszą 

objętość niż lód. 

 

b) Określ rodzaj wiązań chemicznych występujących w substancji 

przedstawionej za pomocą modeli. Zaznacz na ilustracji to wiązanie 

chemiczne. 

 

Rodzaj wiązania: __________________________________________ 

 

 

 
 

Kartkówka 

Grupa II 

a) Wskaż poprawne opisy właściwości wody. 

 

A. Każda cząsteczka wody może utworzyć wiązanie wodorowe z 4 

cząsteczkami sąsiadującymi. 

B. Gęstość lodu jest większa od gęstości wody. 

C. W ciekłej wodzie wiązania wodorowe między cząsteczkami H2O są ułożone regularnie. 

 

b) Określ rodzaj wiązań chemicznych występujących w substancji 

przedstawionej za pomocą modeli. Zaznacz na ilustracji to wiązanie 

chemiczne. 

 

Rodzaj wiązania: __________________________________________ 

 

 

........................................................................ 

imię i nazwisko ucznia 

 

..........................                 .......................... 

                klasa                              suma punktów 

 

..........................                    .......................... 

              data                                       ocena 

 

 

........................................................................ 

imię i nazwisko ucznia 

 

..........................                 .......................... 

                klasa                              suma punktów 

 

..........................                    .......................... 

              data                                       ocena 

 


