
Scenariusz lekcji  z chemii dla klas 7 szkoły podstawowej 

 

Temat: Woda jako rozpuszczalnik.  

 

Cele nauczania 

Uczeń: 

• opisuje budowę cząsteczki wody, 

• nazywa rodzaj wiązania występującego w cząsteczce wody, 

• wyjaśnia, co to jest cząsteczka polarna, 

• identyfikuje cząsteczkę wody jako dipol, 

• dzieli substancje na dobrze i słabo rozpuszczalne oraz praktycznie nierozpuszczalne w 

wodzie, podaje ich przykłady , 

• wyjaśnia, na czym polegają procesy rozpuszczania, 

• definiuje pojęcia: emulsja, rozpuszczalnik, substancja rozpuszczona, roztwór , 

• określa, dla jakich substancji woda jest dobrym rozpuszczalnikiem, 

• wymienia czynniki wpływające na szybkość rozpuszczania się substancji stałej w wodzie, 

• projektuje i przeprowadza doświadczenia wykazujące wpływ różnych czynników na szybkość 

rozpuszczania się substancji stałych w wodzie, 

 

Metody 

• pogadanka, 

• praktyczna,  

• pokaz. 

 

Materiały i środki dydaktyczne 

• podręcznik dla klasy siódmej szkoły podstawowej, J. Kulawik, T. Kulawik, M. Litwin, 

Chemia Nowej Ery, Nowa Era, Warszawa 2017, 

• Multiteka Chemia Nowej Ery dla klasy siódmej,  

• filmy Chemia Nowej Ery nr. 25 i 26, 

• scenariusz i karta pracy  - w Książce Nauczyciela na str. 103 i na portalu dlanauczyciela.pl. 

• projektor multimedialny, laptop. 

 

 



           

 

Przebieg lekcji 

Część nawiązująca  

1. Nawiązanie do poprzedniej lekcji Woda – właściwości i jej rola w przyrodzie i przypomnienie 

wiadomości. Nauczyciel zadaje pytania: 

• Jakie właściwości ma woda?  

• Gdzie występuje woda w przyrodzie? 

• Jak racjonalnie gospodarować wodą w gospodarstwie domowym? 

• Jakie są źródła zanieczyszczeń wód?  

• Na czym polega proces rozpuszczania? 

• Jakie substancje nie rozpuszczają się w wodzie? 

2. Nauczyciel wyświetla symulację Cząsteczka wody (Multiteka). Następnie zadaje pytanie: 

• Jak zbudowana jest cząsteczka wody?  

 

Część właściwa  

1. Nauczyciel wprowadza temat lekcji i wyjaśnia jej cel. 

2. Nauczyciel omawia budowę cząsteczki wody, wyjaśnia, czym jest dipol, wskazuje rodzaj 

wiązania chemicznego występującego w cząsteczce wody. 

3. Nauczyciel podaje definicję pojęcia roztwór. Następnie tłumaczy na czym polega 

rozpuszczanie.  

4. Nauczyciel rozdaje karty pracy ze  książki dla nauczycieli Chemia Nowej Ery. 

Uczniowie oglądają film nr 25 Rozpuszczanie substancji w wodzie. Po filmie uczniowie 

wykonują zadanie nr 1 na karcie pracy.  

5. Nauczyciel wyjaśnia budowę wody, co to jest dipol. 

6. Uczniowie oglądają film nr 26 Badanie wpływu różnych czynników na 

szybkość rozpuszczania się substancji stałej w wodzie  i uzupełniają kartę pracy zadanie2 a             

i 2 b. 

7. Nauczyciel wyjaśnia, czym jest emulsja, i podaje przykłady emulsji: śmietana, masło, 

majonez, musztarda, ketchup, farba emulsyjna, kremy do rąk, maści.  

 

Część podsumowująca   

1. Zadanie pracy domowej:  

• Dla chętnych: czym  jest mieszanina oziębiająca?. 

• Zadanie nr. 1 str.169 z podręcznika Chemia Nowej Ery  


