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20.04.2020 

Temat: Barwy i zapachy świata 

Cele nauczania 

Uczeń: 

 podaje różnice między barwnikami a pigmentami (A), 

 omawia problem trwałości barwników (B), 

 wymienia i przedstawia zasadę działania barwnych związków chemicznych stosowanych 

w laboratorium chemicznym (wskaźników kwasowo-zasadowych) (A), 

 opisuje barwne substancje chemiczne stosowane współcześnie w malarstwie, barwieniu 

żywności oraz tkanin (B), 

 przedstawia przykłady związków chemicznych, wykorzystywanych jako substancje zapachowe 

(estry, olejki eteryczne itd.) (A), 

 przedstawia chemiczne źródło zapachu substancji (A), 

 wymienia przykłady otrzymywania substancji zapachowych i reakcji chemicznych, których 

produktami są substancje zapachowe (A). 

 

Realizowane wymagania szczegółowe z podstawy programowej 

Uczeń: 

 opisuje barwne substancje chemiczne stosowane współcześnie w malarstwie, barwieniu 

żywności, tkanin itd. (18.3), 

 przedstawia przykłady związków chemicznych, wykorzystywanych jako substancje zapachowe 

(estry, olejki eteryczne itd.) (18.4). 
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Przebieg lekcji 

Chemiczna natura substancji barwnych  

Część nawiązująca 

1. Nauczyciel wprowadza temat lekcji i wyjaśnia jej cel. Tłumaczy, jaką 

rolę odgrywa eksperyment w rozumieniu rzeczywistości. Następnie 

zadaje pytanie: 

 Jaka jest różnica między barwnikiem a pigmentem? 

Nauczyciel wyświetla z Multiboxa prezentację Barwniki pochodzenia 

naturalnego, aby przypomnieć przykłady barwników naturalnych 

i roślin, z których są one pozyskiwane. Uczniowie na polecenie 

nauczyciela zapoznają się również z przykładami barwników 

naturalnych przedstawionymi w podręczniku. 

Nauczyciel zadaje pytania:  

 Jakie znacie wskaźniki kwasowo-zasadowe? 

 Które ze wskaźników kwasowo-zasadowych są pochodzenia 

naturalnego? 

Nauczyciel wyświetla ilustracje z Multiboxa Wskaźniki kwasowo- 

-zasadowe oraz Naturalne wskaźniki kwasowo-zasadowe. 

2. Nauczyciel wyjaśnia uczniom, na czym polega metoda IBSE (opis 

metody jest dołączony do scenariusza)  

 

Co to jest metoda IBSE? 

Metoda IBSE (od ang. Inquiry Based Science Education) to nauczanie 

przedmiotów przyrodniczych przez dociekanie naukowe (odkrywanie). Jest 

jedną z najaktywniej rozwijanych i wdrażanych metod nauczania w Europie. 

Jej cele to: 

 wspieranie rozwoju osobistego uczniów, 

 kształcenie podstawowych kompetencji naukowo-technicznych 

uczniów, 

 pobudzanie aktywności twórczej uczniów. 

Metodę IBSE nazywa się także metodą pytań i doświadczeń. Bardzo 

dobrze wpisuje się ona we współczesną koncepcję dydaktyki opartej na 

postawach badawczych i myśleniu naukowym. Pracując metodą IBSE, 

uczeń samodzielnie formułuje problem i rozwiązuje go w opracowany przez 

siebie doświadczalny sposób. Ma do dyspozycji zestaw odczynników, szkło 

i sprzęt laboratoryjny oraz materiał badawczy. 

Praca w grupie metodą IBSE sprzyja rozwojowi umiejętności 

interpersonalnych. Prezentacja wyników na forum oraz dyskusja na ich 

temat służy uczeniu się skutecznego porozumiewania. 
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Metoda IBSE a nowa podstawa programowa 

Jedną z myśli przewodnich podstawy programowej jest wzbudzenie u uczniów aktywności 

poznawczej i twórczej. Poniżej przedstawiono wybrane cele ogólne i szczegółowe kształcenia dla 

poszczególnych etapów edukacyjnych (nowa podstawa programowa przedmiotu chemia). 

III etap edukacyjny 

I. Pozyskiwanie, przetwarzanie i tworzenie informacji; II. Rozumowanie i zastosowanie nabytej 

wiedzy do rozwiązywania problemów; III. Opanowanie czynności praktycznych. 

Uczeń: pozyskuje i przetwarza informacje z różnych źródeł; opisuje właściwości substancji [...], zna 

związek właściwości z zastosowaniem [...]; bezpiecznie posługuje się prostym sprzętem 

laboratoryjnym i podstawowymi odczynnikami chemicznymi; projektuje i przeprowadza proste 

doświadczenia chemiczne. 

IV etap edukacyjny – zakres podstawowy i rozszerzony 

I. Wykorzystanie i tworzenie informacji; II. Rozumowanie i zastosowanie nabytej wiedzy do 

rozwiązywania problemów; III. Opanowanie czynności praktycznych. 

Uczeń: korzysta z chemicznych tekstów źródłowych, pozyskuje, analizuje, ocenia i przetwarza 

informacje pochodzące z różnych źródeł [...]; zdobywa wiedzę chemiczną w sposób badawczy – 

obserwuje, sprawdza, wnioskuje i uogólnia; [...] bezpiecznie posługuje się sprzętem laboratoryjnym 

i odczynnikami chemicznymi; projektuje i przeprowadza doświadczenia chemiczne; [...] stawia 

hipotezy dotyczące wyjaśniania problemów chemicznych i planuje eksperymenty dla ich 

weryfikacji; na ich podstawie samodzielnie formułuje i uzasadnia opinie i sądy [...]. 

 

IV etap edukacyjny – przedmiot uzupełniający Przyroda 

Rozumienie metody naukowej, polegającej na stawianiu hipotez i ich weryfikacji za pomocą 

obserwacji i eksperymentów. 

Przestawione wymagania ogólne i szczegółowe podstawy programowej są spójne z metodą 

IBSE. Realizacja założeń podstawy programowej z wykorzystaniem metody IBSE to jedno 

z rozwiązań o wysokim prawdopodobieństwie odniesienie sukcesu edukacyjnego. 

Czym różni się metoda IBSE od klasycznej metody laboratoryjnej? 

Zasadniczą różnicą tych dwóch metod jest stopień samodzielności ucznia, który w metodzie IBSE 

jest bardzo wysoki. Nie istnieją tu gotowe rozwiązania w formie instrukcji lub sugestii.  

Uczeń samodzielnie określa problem badawczy, formułuje hipotezy, projektuje sposób ich 

weryfikacji, a następnie rozwiązuje problem, analizuje wyniki i prezentuje efekty swojej pracy. 

Całemu procesowi towarzyszy rozwijanie kreatywnego i krytycznego myślenia. 

Realizacja zadania badawczego metodą IBSE nie przewiduje rezultatu. Zgodnie z jej 

założeniami każdy rezultat jest dobry, ponieważ prowadzi do dyskusji i wymiany myśli.  

Elementy metody IBSE 

Etap I. Wstęp 
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Najważniejsze na tym etapie jest zaciekawienie uczniów bogatym światem nauki i człowiekiem. 

W tym celu pomocne są opowiadania, ciekawe przedmioty lub filmy. Kluczową rolę odgrywają 

pytania badawcze typu: 

Jak myślisz, dlaczego tak jest? 

Co zdarzy się, kiedy...? 

Co się stanie, jeśli…? 

 

Etap II. Sformułowanie problemu badawczego i ustalanie doświadczalnego 

sposobu jego rozwiązania 

Na tym etapie uczeń odpowiada na pytanie: W jaki sposób można to sprawdzić? Niezbędny jest mu 

zestaw odczynników, proste szkło i sprzęt laboratoryjny oraz materiał badawczy, które umożliwią 

realizację koncepcji ucznia. Efektem prac jest opracowanie wyników i sformułowanie wniosków. 

 

Etap III. Prezentacja i wymiana wniosków 

Podsumowanie pracy odbywa się na forum i jest połączone z dyskusją. Na tym etapie uzyskuje się 

odpowiedzi na pytania:  

Co było zaskoczeniem w trakcie rozwiązywania problemu? 

Co można zmienić/poprawić? 

 

Etap IV. Porównanie poprzedniej wiedzy z obecną 

Ten element procesu badawczego uświadamia sens i znaczenie wykonanych badań, co 

w konsekwencji motywuje oraz inspiruje do dalszego zgłębiania wiedzy. 

 

Etap V. Zastosowanie zdobytej wiedzy w nowych sytuacjach 

Na tym etapie uzyskuje się odpowiedzi na pytania: 

 

Gdzie można zaobserwować takie lub podobne zjawisko w przyrodzie? 

Czy i kiedy można zastosować daną metodę w życiu codziennym? 

Co mogłoby się stać, gdyby…? 

 

Etap VI. Ewaluacja dokonana przez nauczyciela 

Podsumowanie pracy badawczej (uporządkowanie i ewentualne uzupełnienie wypowiedzi) oraz 

ocena pracy uczniów. 

Nowa rola nauczyciela 

Nauczyciel prowadzący zajęcia metodą IBSE powinien poznać zasady jej stosowania i mieć 

świadomość trudności, jakie może napotkać. Może mieć problem np. z oceną niekonwencjonalnych 

rozwiązań, szumem w klasie czy z odpowiedzią na niektóre pytania zadawane przez uczniów. 

Zadaniem nauczyciela w metodzie IBSE jest:  

 inspirowanie uczniów do poszukiwań – zaciekawienie, np. tekstem, opowiadaniem, 

doświadczeniem chemicznym, 
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 przygotowanie kart pracy i odpowiedniego zestawu (odczynników, wyposażenia laboratoryjnego, 

materiału do badań) umożliwiającego generowanie i rozwiązywanie problemu, 

 poinstruowanie o zasadach BHP, 

 czuwanie nad wykonywaniem prac badawczych i prezentacją wyników, 

 moderowanie dyskusji, udzielanie konsultacji, bycie mediatorem w przypadku trudności 

dydaktycznych, 

 wygłoszenie podsumowania zamykającego zajęcia, 

 ocena pracy uczestników badań. 

Uczenie przez dociekanie (rozumowanie, doświadczanie) stwarza szansę osiągania bardzo 

dobrych efektów nauczania i powstrzymania spadku zainteresowania naukami przyrodniczymi. 

Metoda IBSE wprowadza do dydaktyki szkolnej elementy właściwe dla badań naukowych i rozwija 

różne kompetencje uczniów, np. społeczne, językowe, osobowe, manualne. Metoda ta jest 

uniwersalna, ponieważ sprawdza się na różnych etapach edukacji, u uczniów o zróżnicowanym 

potencjale intelektualnym. 

Źródła: 

1. O. Jorgenson, J. Cleveland, R. Vanosdall, Doing Good Science In Middle School, NSTA Press, 

Blaine 2001. 

2. A. Hofsein, V. N. Lunetta, The Laboratory in Science Education: Foundations for the Twenty-

First Century, Wiley Periodicals, Inc., 2003. 

3. Materiały z realizacji projektu edukacyjnego WCIES we współpracy z Biurem Edukacji 

m. st. Warszawy, Amgen, European Schoolnet, Warszawa 2012. 
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 Karta pracy 

Wersja I 

 

Antocyjany 

 

 

 

 

Antocyjany są naturalnymi barwnikami pochodzenia roślinnego. 

Są to glikozydy, czyli związki chemiczne powstające z połączenia 

sacharydów ze składnikami niesacharydowymi. Barwniki 

antocyjanowe rozpuszczają się w wodzie, a powietrze lub 

substancje silnie zasadowe powodują ich żółknięcie lub zanik 

barwy wskutek utleniania. 

Antocyjany są składnikami soku komórkowego wodniczek 

roślinnych. W zależności od jego odczynu nadają roślinom 

zabarwienie – czerwone w środowisku kwaśnym, niebieskie w środowisku zasadowym. O ich dużej 

wrażliwości na zmiany pH można się przekonać, porównując barwę antocyjanu (np. cyjanidyny 

zawartej w czerwonej kapuście) w wodzie destylowanej, wodociągowej i mineralnej. 

 

 
cyjanidyna 

 

 

 

 

Źródło: J. Michejda, L. Ratajczak, Ćwiczenia z fizjologii roślin, PWN 1986. 

 

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

 

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

imiona i nazwiska uczniów 

 

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

              klasa                                           ocena 
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Karta pracy 

Wersja II 

 

Marzana barwierska 

 

 

 

 

 

Marzana barwierska (Rubia tinctorum) to roślina o pochodzeniu 

śródziemnomorskim, uprawiana również w Polsce. Związki chemiczne 

będące składnikami jej korzenia są wykorzystywane do leczenia kamicy 

nerkowej. Mają one zdolność wiązania się z jonami wapnia, co sprzyja 

rozpuszczaniu się kamieni fosforanowych lub szczawianowych. 

W przemyśle farbiarskim zastosowanie znalazł inny składnik tej znanej 

już w starożytności rośliny. Jest nim czerwony związek chemiczny 

zwany alizaryną. Wiąże on jony metali (np.: cyny, wapnia, żelaza, 

cynku, chromu, manganu), dzięki czemu powstają związki kompleksowe o pięknych barwach. 

 

 

  

alizaryna alizaryna S 

W analizie jakościowej wykorzystuje się żółtą pochodną alizaryny, zwaną alizaryną S. Jest to 

rozpuszczalny w wodzie związek chemiczny, który stosuje się do identyfikacji kationu glinu Al
3+

 

(w środowisku amoniakalnym tworzy z nim czerwone zabarwienie). Alizaryna S posiada również 

właściwości wskaźnika kwasowo-zasadowego. 

Źródła: S. Kohlmünzer, Farmakognozja, PZWL, Warszawa 2000. 

Sz. Rosołowski, Pracownia chemiczna. Analiza jakościowa, WSiP, Warszawa 1999 

 

 

 

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

 

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

imiona i nazwiska uczniów 

 

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

              klasa                                           ocena 
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