
Konspekt lekcji analizy żywności

Temat lekcji: Oznaczanie zawartości chlorków w wodzie pitnej.

Cel główny: Poznanie metody oznaczania zawartości chlorków w wodzie pitnej.

Cele operacyjne:
1. Na poziomie wiadomości uczeń po lekcji powinien:

a. wymienić szkło i odczynniki potrzebne do wykonaniaćwiczenia
b. wymienić kolejne czynności oznaczania zawartości chlorków w wodzie
c. wyjaśnić, o czymświadczy zmiana barwy roztworu w trakcie miareczkowania

2. Na poziomie umiejętności uczeń powinien:
a. w sytuacjach typowych:

i. zgromadzić szkło i odczynniki potrzebne do wykonaniaćwiczenia
ii. wykonać kolejne czynności zapisane w instrukcjićwiczeń

iii. określić moment zmiany barwy w czasie miareczkowania
iv. obliczyć zawartość chlorków w wodzie i porównać ją z wymaganiami

dla wody pitnej
b. w sytuacjach problemowych:

i. określić, czy badana woda może być przeznaczona do picia i do
produkcji w przemyśle spożywczym

ii. wyjaśnić, jakie mogą być przyczyny uzyskania różnych wyników przez
koleżanki i kolegów

Cele wychowawcze: uczeń powinien wykazać umiejętność planowania i organizowania pracy
indywidualnej oraz pracy w zespole.

Metody lekcji : ćwiczenia laboratoryjne w grupach.

Środki dydaktyczne: biurety, pipety, kolby stożkowe, 0,1 molowy roztwór AgNO3, roztwór
K2CrO4, normy jakościowe dla wody pitnej, kalkulator.

Przebieg lekcji:

• Sprawy organizacyjne i porządkowe: sprawdzenie listy obecności, zapisanie tematu
lekcji, sprawdzenie pracy domowej.

• Powtórzenie wiadomości z poprzedniej lekcji: przypomnienie wiadomości na temat
metody Mohra i możliwości jej wykorzystania do oznaczania soli kuchennej i
chlorków w produktach spożywczych i w wodzie.

• Ogniwo łączące: uświadomienie celów lekcji, nawiązanie do tematu lekcji.
• Ogniwo realizacji: zapoznanie z instrukcjamićwiczeń, wyjaśnienie sposobu

wykonania oznaczenia.
Uczniowie pobierają pipetą do kolby stożkowej 50 cm3 wody wodociągowej, dodają
1 cm3 K2CrO4 jako wskaźnika miareczkują 0,1 molowym roztworem AgNO3 do
momentu zmiany barwy zżółtej na ceglastoczerwoną. Następnie wykonują drugą,
identyczną próbę. Jeśli wyniki różnią się więcej niż o 0,2 cm3, to wykonują trzecią
próbę i do obliczeń biorą średnią z dwóch zbliżonych miareczkowań.



Jeśli do miareczkowania zużyto np. 5 cm3 0,1 molowego AgNO3, to obliczenia
wykonują według następującego schematu:

Cl- + AgNO3 → AgCl + NO3
-

1000 cm3 - 1 mol - 169,87 g AgNO3
1000 cm3 - 0,1 mol - 16, 987 g AgNO3
5 cm3 - 0,1 mol - 0,0849 g AgNO3

35,45 g Cl- - 169,87 g AgNO3

x - 0,0849 g AgNO3

x = 0,01772 g Cl-

50 cm3 wody - 17,72 mg Cl-

1000 cm3 - x

x = 354,4 mg Cl-

Wymagania jakościowe dla wody pitnej dopuszczają max 250 mg Cl- w 1000 cm3.
Uczniowie porównują swoje wyniki z wymaganiami dla wody pitnej i określają, czy
badana woda może być użyta w produkcji i do picia. Porównują również między sobą
wyniki i zastanawiają się, jakie mogą być przyczyny uzyskania różnych wyników.
Po zakończeniućwiczeń uczniowie myją szkło laboratoryjne i porządkują stanowiska
pracy.

• Rekapitulacja: nauczyciel wraz z uczniami dokonuje podsumowania lekcji i pyta o
niejasności.

• Praca domowa: zapisać w zeszycie reakcje zachodzące w czasie oznaczania chlorków.
Przeczytać w podręczniku teorię na temat oznaczania chlorków w wodzie.
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