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Konspekt do lekcji chemii
Temat: Dwutlenek węgla – otrzymywanie i właściwości:
Cele dydaktyczno – wychowawcze:

o Zapoznanie uczniów z występowaniem, właściwościami oraz zastosowaniem CO2

o Wdrażanie do wykonywania prostych doświadczeń chem. Takich jak:
identyfikacja za pomocą wody wapiennej, otrzymywanie CO2

o Uświadomienie związku między emisją CO2 a występowaniem efektu
cieplarnianego.

Cele operacyjne: (uczeń powinien)
o Nazwać poprawnie związek o wzorze CO2 (A)
o Wymienić właściwości CO2, (A)
o Wyjaśnić i podać skład CO2 (B)
o Wykryć CO2 przy pomocy reakcji charakterystycznej (C),
o Podać zastosowanie CO2 (A),
o Wyjaśnić pojęcie reakcji charakterystycznej(C),

Uczeń umie podać:
o rolę CO2 w przyrodzie (B),
o przyczyny wzrostu CO2 w powietrzu (C),
o skutki wzrostu CO2 (efekt cieplarniany) (D).

Metody:
o praktyczna – doświadczenia uczniowskie
o słowna – pogadanka.
o Praca z podręcznikiem – Chemia cz.1 „Nowa Era”

Materiały,środki dydaktyczne:
o Podręcznik,
o Odczynniki: węglan wapnia (np.,kawałki marmuru), HCl,świece, sprzęt

laboratoryjny
o łuczywko

Część nawiązująca: - przypomnienie wiadomości z poprzednich lekcji dotyczących:
- składu ilościowego i jakościowego powietrza,
- przypomnienie właściwości podstawowych składników powietrza:

tlenu i azotu.
Część właściwa:

- sformułowanie tematu lekcji
- pogadanka oraz praca z podręcznikiem: występowanie CO2, obieg

dwutlenku węgla w przyrodzie.
- W jakich dwóch procesachżyciowych bierze udział CO2

(oddychamnie, którego produktem jest CO2, fotosynteza, której
substratem jest CO2,)

o wykonanie doświadczeń:
- dośw. 1. Otrzymywanie CO2 i badanie jego właściwości,
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- dośw.2.- wykrywanie CO2 w powietrzu wydychanym z płuc,

reakcja charakterystyczna z wodą wapienną (mętnienie wody wapiennej)
Reakcja charakterystyczna – reakcja pozwalająca zidentyfikować określoną substancję.

- dośw.3. – badanie właściwości CO2 –

obserwacja, któreświece wcześniej gasną (u dołu)
- dośw.4. – badanie palności przy pomocy łuczywka.( gaz nie

podtrzymuje palenia)

o podsumowanie właściwości CO2: dwutlenek węgla jest gazem bezbarwnym,
bezwonnym, 1,5 raza cięższym od powietrza, rozpuszczalnym w wodzie.
Powoduje mętnienie wody wapiennej, gdyż z nią reaguje.

Część podsumowująca: - wykonaj tabelkę.
właściwości fizyczne CO2 właściwości chemiczneCO2 zastosowanie CO2

Zadanie domowe:
o wyjaśnij na czym polega efekt cieplarniany.


