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2  45 min 

Dylematy moralne w nauce 

Cele nauczania 

Uczeń: 

 analizuje informacje zawarte w podręczniku i innych źródłach (D), 

 omawia działanie podstawowych rodzajów broni chemicznej oraz substancji 

wybuchowych (B), 

 analizuje skład chemiczny gazów bojowych (D), 

 wymienia inne zastosowania substancji wybuchowych i gazów bojowych (A). 

 

Realizowane wymagania szczegółowe z podstawy programowej 

Uczeń: 

 przedstawia osiągnięcia naukowe, które mogą być wykorzystane zarówno dla dobra 

człowieka, jak i przeciw niemu (np. jako broń) (4.1), 

 omawia dylematy moralne, przed jakimi stanęli twórcy niektórych odkryć i wynalazków 

(4.2), 

 formułuje opinię na temat poruszanych problemów moralnych (4.3), 

 omawia wynalezienie dynamitu przez Nobla i przedstawia znaczenie Nagrody Nobla 

(4.5). 

Metody 

 ćwiczeniowa, 

 pogadanka, 

 pokaz, 

 praca z podręcznikiem oraz innymi materiałami źródłowymi. 

 

Materiały i środki dydaktyczne 

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

M. Kaczmarzyk, A. Mrzigod, J. Mrzigod, M. Więckowski, Przyroda, Dylematy moralne 

w nauce, Nowa Era, Warszawa 2013, 

 Karty pracy ucznia. Przyroda, Fizyka–chemia, M. Giżyńska, A. Jagodnicka, A. Kwiek, 

Nowa Era, Warszawa 2013, 

 Multibox Przyroda – multimedialna obudowa dydaktyczna dla nauczycieli, 

 arkusze papieru formatu A2, 

 markery, 

 klej, 

 rzutnik multimedialny, laptop, 

 kartkówka dołączona do scenariusza, 

 tablica interaktywna. 

Scenariusz lekcji 
z wykorzystaniem 
podręcznika, 
Kart pracy ucznia 
oraz Multiboxa 
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Multibox, Dylematy moralne 

w nauce, ilustracja 

Ogień grecki 

 
Multibox, Dylematy moralne 

w nauce, ilustracja Chlor 

 
Multibox, Dylematy moralne 

w nauce, ilustracja Maski 

gazowe 

 
Multibox, Dylematy moralne 

w nauce, ilustracja Modele 

cząsteczek 

 
Multibox, Dylematy moralne 

w nauce, ilustracja Kapsaicyna 

 

Przebieg lekcji 

Broń chemiczna – 1. godzina lekcyjna 

Część nawiązująca 

1. Nauczyciel wprowadza temat lekcji i wyjaśnia jej cel. Wyświetla 

z Multiboxa ilustrację Ogień grecki i krótko opowiada o historii 

broni chemicznej. 

2. Nauczyciel prosi uczniów, aby dobrali się w grupy ustalone na 

poprzedniej lekcji. Uczniowie przygotowują przyniesione materiały. 

Nauczyciel informuje, że zadaniem każdej z grup jest przygotowanie 

plakatu dotyczącego wylosowanego gazu bojowego. Plakat powinien 

zawierać następujące elementy: nazwę gazu, narysowany model 

cząsteczki, wzór sumaryczny, skład pierwiastkowy, masę 

cząsteczkową, stosunek masowy pierwiastków chemicznych, skład 

procentowy, wpływ na organizm człowieka, zastosowania, 

ciekawostki. Rozmieszczenie elementów na arkuszu jest dowolne.  

3. Nauczyciel wyznacza czas na przygotowanie plakatu (15 min). 

Część właściwa 

1. Uczniowie przystępują do wykonania plakatu. Nauczyciel kontroluje 

pracę uczniów. Przypomina uczniom o podziale zadań w grupie 

w celu optymalnego wykorzystania czasu. Po upływie 

wyznaczonego czasu przedstawiciele grup umieszczają 

przygotowane plakaty na tablicy i kolejno dokonują prezentacji 

wybranego gazu bojowego. Czas wystąpienia to 4 min. 

2. Podczas prezentacji uczniów nauczyciel może wyświetlić 

z Multiboxa ilustracje: Chlor, Maski gazowe, Modele cząsteczek, 

Kapsaicyna. 

Część podsumowująca 

1. Nauczyciel ocenia pracę uczniów, biorąc pod uwagę jakość 

prezentacji i sposób wykonania plakatu. 

2. Zadanie pracy domowej: 

 przypomnienie wiadomości o budowie estrów, 

 zadania 6.–8. z Kart pracy ucznia, s. 98. 
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Multibox, Dylematy moralne 

w nauce, ilustracja Budowa 

fajerwerku 

 
 

Multibox, Dylematy moralne 

w nauce, animacja Detonacja 

trotylu 

 
 

 

Multibox, Dylematy moralne 

w nauce, ilustracja Nagroda 

Nobla 

 

Substancje wybuchowe – 2. godzina lekcyjna 

Część nawiązująca 

1. W ramach powtórzenia informacji z poprzedniej lekcji nauczyciel 

przeprowadza kartkówkę (dołączoną do scenariusza). Nauczyciel 

wprowadza temat lekcji i podaje jej cel – zapoznanie się 

z substancjami wybuchowymi, ich składem chemicznym 

i działaniem. Omawia skład prochu czarnego jako najstarszej 

substancji wybuchowej. Wskazuje na współczesne zastosowanie 

prochu do produkcji artykułów pirotechnicznych. Nauczyciel 

wyświetla z Multiboxa ilustrację Budowa fajerwerku. 

Część właściwa 

1. Nauczyciel prosi uczniów o przypomnienie mechanizmu reakcji 

estryfikacji. Zadaje pytania: 

 Jakie substancje są substratami w reakcji estryfikacji? 

 Jaką rolę odgrywa w tej reakcji chemicznej stężony roztwór 

kwasu siarkowego(VI)? 

2. Nauczyciel prosi wybranego ucznia o zapisanie na tablicy równania 

reakcji chemicznej otrzymywania nitrogliceryny z glicerolu 

i kwasu azotowego(V), weryfikuje poprawność wykonania zadania. 

Przedstawia na tablicy równanie reakcji chemicznej wybuchowego 

rozkładu nitrogliceryny, omawia krótko właściwości nitrogliceryny 

i zastosowanie. Następnie wyświetla z Multiboxa animację 

Detonacja trotylu. 

3. Nauczyciel przedstawia problem do rozwiązania: 

Wiedząc, że gęstość nitrogliceryny jest 1,5 raza większa od gęstości 

wody, a powstające w wyniku jej rozkładu gazy zajmują objętość 

1200 razy większą od początkowej objętości nitrogliceryny 

 Oblicz początkową objętość nitrogliceryny, jeżeli otrzymane gazy 

zajęły objętość 100 dm
3
. 

 Podaj gęstość nitrogliceryny. 

Uczniowie indywidualnie pracują nad zadaniem. Nauczyciel prosi 

chętnych uczniów o podanie odpowiedzi. 

4. Nauczyciel poleca uczniom, aby na podstawie tekstu z podręcznika 

samodzielnie opracowali notatkę, zawierającą odpowiedzi na 

następujące pytania:  

 W jaki sposób Alfred Nobel otrzymał dynamit? 

 Do czego wykorzystuje się dynamit w czasach pokoju? 

 Jaka substancja służy do produkcji prochu bezdymnego? 

 Jakie substancje wchodzą w skład napalmu? 

 Jakie właściwości ma napalm? 
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Podręcznik, Dylematy moralne 

w nauce 

 

Karty pracy ucznia, Dylematy 

moralne w nauce, s. 96–97 

 

Uczniowie pracują z podręcznikiem, nauczyciel wyjaśnia 

wątpliwości i odpowiada na pytania uczniów. Wyświetla ilustrację 

z Multiboxa Nagroda Nobla. 

Część podsumowująca 

1. Nauczyciel prosi wybranego ucznia o przedstawienie treści notatki. 

W trakcie wypowiedzi ucznia uzupełnia brakujące informacje 

i poprawia ewentualne błędy. Prosi pozostałych uczniów 

o uzupełnienie swoich odpowiedzi, jeżeli zachodzi taka potrzeba. 

Dokonuje krótkiego podsumowania lekcji, zadając pytania: 

 Jakie substancje wybuchowe poznaliście dzisiaj na lekcji? 

 Kto odkrył nitroglicerynę? 

 Czym różni się dynamit od nitrogliceryny? 

 Dlaczego Alfred Nobel ufundował nagrodę swojego imienia? 

 Które substancje wybuchowe znajdują zastosowania w czasie 

pokoju i w jakich dziedzinach? 

Nauczyciel ocenia aktywność uczniów. 

2. Zadanie pracy domowej: 

 zadania 1.–5. z Kart pracy ucznia, s. 96–97. 

Uwagi o przebiegu lekcji 

1. Na poprzedniej lekcji nauczyciel poleca uczniom przyniesienie 

różnokolorowych markerów, kleju oraz arkuszy papieru formatu A2. 

Dzieli uczniów na 5 grup. Każda z nich losuje 1 z tematów do 

opracowania: 

 chlor, 

 fosgen, 

 luizyt, 

 iperyty, 

 kapsaicyna. 

Nauczyciel poleca uczniom zapoznanie się z tematem z podręcznika dla liceum 

ogólnokształcącego i technikum, M. Galikowski, R. Hassa, M. Kaczmarzyk, A. Mrzigod, 

J. Mrzigod, M. Więckowski, Przyroda, Dylematy moralne w nauce, Nowa Era, 

Warszawa 2013 oraz przygotowanie materiałów dodatkowych (np. ciekawostek) 

związanych z gazami bojowymi. 
 

Opracowała Aleksandra Kwiek 
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Tematy do opracowania przez grupy 

CHLOR 

FOSGEN 

LUIZYT 

IPERYTY 

KAPSAICYNA 

 



6 
 

Kartkówka 

Grupa I 

1. Wpisz literę D przy opisie działania i literę Z przy opisie 

zastosowania podanych gazów bojowych. 

Gaz musztardowy Chlor 

 A. oparzenia skóry 

 B. zwalczanie nowotworów 

 C. brak zastosowania pokojowego 

 D. zatrucia (ze względu na toksyczność) 

 E. otrzymywanie poliwęglanów 

 F. uzdatnianie wody 

 G. oparzenia błon śluzowych 

 H. śmierć przez uduszenie 

 A. oparzenia skóry 

 B. zwalczanie nowotworów 

 C. brak zastosowania pokojowego 

 D. zatrucia (ze względu na toksyczność) 

 E. otrzymywanie poliwęglanów 

 F. uzdatnianie wody 

 G. oparzenia błon śluzowych 

 H. śmierć przez uduszenie 

2. Wskaż nazwę związku chemicznego przedstawionego za pomocą modelu. 

 

 A. gaz musztardowy   B. luizyt  C. fosgen 

 

 
Kartkówka 

Grupa II 

1. Wpisz literę D przy opisie działania i literę Z przy opisie 

zastosowania podanych gazów bojowych. 

Fosgen Luizyt 

 A. oparzenia skóry 

 B. zwalczanie nowotworów 

 C. brak zastosowania pokojowego 

 D. zatrucia (ze względu na toksyczność) 

 E. otrzymywanie poliwęglanów 

 F. uzdatnianie wody 

 G. oparzenia błon śluzowych 

 H. śmierć przez uduszenie 

 A. oparzenia skóry 

 B. zwalczanie nowotworów 

 C. brak zastosowania pokojowego 

 D. zatrucia (ze względu na toksyczność) 

 E. otrzymywanie poliwęglanów 

 F. uzdatnianie wody 

 G. oparzenia błon śluzowych 

 H. śmierć przez uduszenie 

2. Przyporządkuj modelowi nazwę związku chemicznego. 

 

 A. gaz musztardowy   B. luizyt  C. fosgen 
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