
Iwona Grabowska-Broda 
 
Konspekt lekcji z chemii, klasa III gimnazjum 
 
Temat: Tłuszcze i ich właściwości. 
 (lekcja dwugodzinna) 
 
Zagadnienia dotyczące tłuszczy będą realizowane na dwóch 
godzinach lekcyjnych. 
 
Cele lekcji 
Cele operacyjne: 
Uczeń: 

• Podzieli tłuszcze ze względu na stan skupienia podając 
przykłady. 

• Podzieli tłuszcze ze względu na pochodzenie podając przykłady. 
• Poda jak odróżnić tłuszcz od oleju pochodzenia mineralnego. 
• Opisze właściwości fizyczne tłuszczów. 
• Wykaże różnicę w budowie cząsteczek tłuszczów stałych i 

ciekłych. 
• Opisze przebieg doświadczenia służącego do odróżnienia 

tłuszczów nasyconych od nienasyconych. 
• Wyjaśni, dlaczego tłuszcze nie rozpuszczają się w wodzie i w 

alkoholu, a rozpuszczają się w benzynie. 
• Poda produkty jełczenia tłuszczu. 
• Poda produkty reakcji tłuszczów z zasadami. 

 
Kształtowane umiejętności i postawy: 

• Kształtowanie umiejętności posługiwania się znaną wiedzą do 
przewidywania nowych faktów. 

• Kształtowanie umiejętności dyskusji i uzasadniania swoich 
wypowiedzi. 

• Rozwijanie aktywności i ciekawości poznawczej. 
• Kształtowanie badawczej postawy w stosunku do 

rzeczywistości. 
• Wzbudzanie motywacji do poznawania wiedzy chemicznej przez 

ukazanie jej użyteczności w życiu codziennym. 



• Rozwijanie potrzeby dążenia do pogłębiania wiedzy.  
 
Metoda nauczania: 
Naprowadzająco-poszukująca z elementami metody problemowej. 
 
Środki dydaktyczne i materiały: 
Doświadczenia ( czy tylko tłuszcze są tłuste, próba akroleinowa, jak 

zachowuje się tłuszcz wobec wody, jak zachowuje się tłuszcz wobec 

wody, alkoholu etylowego i benzyny – na szalkach Petriego, badanie 

zachowania tłuszczu wobec wody bromowej, reakcja zmydlania, 

badanie zapachu i wyglądu zjełczałego tłuszczu), fazogramy 

przedstawiające ogólny wzór cząsteczki tłuszczu i danego tłuszczu, 

foliogram przedstawiający reakcję zmydlania, karty pracy ucznia, 

produkty: masło, olej, smalec, tran, oliwa z oliwek, margaryna 

słonina. 

 
Formy pracy z uczniami: 
Z całym zespołem, w grupach, zbiorowa. 
 
Przebieg lekcji 

1.Część wstępna 

Nawiązanie do poprzedniej lekcji i odwołanie się do wiadomości z 

biologii. 

N. Przypomnijmy, z jakich związków są zbudowane organizmy żywe? 

U. Organizmy żywe zbudowane są z białek, tłuszczy, węglowodanów, 

soli, wody. 



N. Dziś zajmiemy się tłuszczami. Są one nie tylko składnikami 

żywego organizmu, ale są także bardzo ważnym składnikiem 

pokarmu.  

Nauczyciel zapisuje temat lekcji i prosi uczniów, aby zapisali go do 

zeszytów. 

N. Jaką funkcję w organizmie pełnią tłuszcze? 

U. Tłuszcze są źródłem energii i umożliwiają magazynowanie energii 

w postaci tkanki tłuszczowej. 

2. Część główna 

Nauczyciel wskazuje na zgromadzone produkty, masło, olej, smalec, 

tran, oliwę z oliwek, margarynę słoninę. 

N. Zgromadzone przeze mnie produkty można zaliczyć do jednej 

grupy. Jak nazwalibyście te produkty? 

U. Są to tłuszcze.  

N. Czym różnią się te tłuszcze? 

U. Różnią się one stanem skupienia i pochodzeniem.  

N. Jakie kryterium można obrać chcąc podzielić tłuszcze. 

U. Tłuszcze można podzielić biorąc pod uwagę stan skupienia lub 

pochodzenie. 

N. Spróbujcie podzielić tłuszcze kierując się najpierw stanem 

skupienia a następnie ich pochodzeniem, w każdej grupie podajcie 

przykłady. 

Nauczyciel prosi jednego z uczniów, aby zapisał swoją propozycję 

podziału na tablicy, w razie błędów prosi klasę o opinię. 



N. Podzieliliśmy tłuszcze biorąc pod uwagę, co je różni, a jaka cecha 

jest wspólna dla wszystkich tłuszczów? 

U. Wszystkie tłuszcze są tłuste. 

N. A co to znaczy, że substancja jest tłusta? 

U. Substancja tłusta pozostawia tłuste plamy na materiale, papierze, 

naczyniach. 

N. Sprawdźmy, czy tylko tłuszcze są tłuste? Wykonajcie 

doświadczenie z karty pracy nr1 zgodnie z podaną instrukcją. 

Uczniowie wykonują doświadczenie i zapisują wnioski. 

Nauczyciel prosi jednego z uczniów, aby przeczytał spostrzeżenia i 

wnioski. 

N. Jak zauważyliście, nie tylko tłuszcze są tłuste. Musimy odróżnić 

tłuszcz od substancji tłustej. Sprawdźmy, co się stanie, gdy ogrzejemy 

tłuszcz, a co gdy ogrzejemy olej pochodzenia mineralnego. 

Ze względów bezpieczeństwa nauczyciel to doświadczenie wykonuje 

w formie pokazu ogrzewając najpierw olej pochodzenia mineralnego, 

potem tłuszcz. Uczniowie zauważają, że przy ogrzewaniu tłuszczu 

wydziela się ostry zapach. 

N. Powstający zapach to akroleina, a przeprowadzone przez nas 

doświadczenie nosi nazwę próby akroleinowej i pozwala odróżnić 

tłuszcz od olejów pochodzenia mineralnego. 

N. Zbadajcie teraz zachowanie się tłuszczów wobec wody. W tym 

celu wykonajcie doświadczenie z karty pracy nr2. Zapiszcie 

obserwacje i uzupełnijcie wnioski.(karta pracy nr 2.) 



Nauczyciel prosi o odczytanie obserwacji i wniosków, w razie 

konieczności wraz z uczniami poprawia błędy. 

N. Jak zachowuje się tłuszcz wobec wody.  

U. Tłuszcz nie rozpuszcza się w wodzie, pływa po jej powierzchni. 

N. Tłuszcz pływa po powierzchni wody, o czym to świadczy? 

U. Gęstość tłuszczu jest mniejsza od gęstości wody. 

N. Aby wyjaśnić, dlaczego tłuszcz nie rozpuszcza się w wodzie 

musimy przyjrzeć się budowie cząsteczki tłuszczu. Z nazwą tłuszcze 

spotkaliście się już na poprzednich lekcjach, gdy mówiliśmy o 

estrach. Kto z was przypomni, czym są tłuszcze? 

U. Tłuszcze są estrami glicerolu i kwasów karboksylowych o długich 

łańcuchach węglowodorowych. 

N. Tak, tłuszcze są estrami. Spójrzmy na ogólny wzór cząsteczki 

tłuszczu. 

Nauczyciel pokazuje foliogram przedstawiający ogólny wzór 

cząsteczki tłuszczu i objaśnia poszczególne elementy wzoru zwracając 

uwagę na grupy estrowe i możliwość występowania różnych 

łańcuchów węglowodorowych. 

N. Spróbujmy napisać wzór cząsteczki tłuszczu, który jest estrem 

glicerolu i kwasu stearynowego. Które części cząsteczki możemy już 

zapisać?  

U. Możemy zapisać fragment cząsteczki glicerolu i grupy estrowe. 

Nauczyciel pokazuje fazogram zawierający cząsteczkę tłuszczu. 

N. A jakie łańcuchy węglowodorowe wpiszemy teraz? 

U. Łańcuchy pochodzące od kwasu stearynowego -C17H35 



N. Przyjrzyjmy się teraz tej cząsteczce. Co stanowi przeważającą 

część cząsteczki tłuszczu? (Nauczyciel dokłada część fazogramu) 

U. Łańcuch węglowodorowy. 

N. Czy w swej budowie cząsteczka ta jest podobna do cząsteczki 

wody?  

U. Nie. 

N. A do innych związków, które rozpuszczają się w wodzie np. 

alkoholi? 

U. Nie.  

N. Wnioskujemy, więc, że tłuszcze nie rozpuszczają się w wodzie, 

ponieważ ich cząsteczki nie mają budowy podobnej jak cząsteczka 

wody. A w alkoholach będą się tłuszcze rozpuszczać? 

U. Nie.  

N. Jak sądzicie, w jakich substancjach tłuszcze będą się rozpuszczać? 

U. W związkach, które mają cząsteczki o podobnej budowie, np. 

węglowodorach. 

N. Sprawdźmy to. 

Nauczyciel na projektoskopie stawia trzy szalki Petriego 

posmarowane margaryną, opisuje je podając, co będzie wkraplał, 

wkrapla do pierwszej kilka kropel wody, do drugiej alkoholu 

etylowego, do trzeciej benzyny.(Karta pracy nr2) 

N. Co obserwujecie? 

U. Kropla benzyny powiększa się, czyli tłuszcze rozpuszczają się w 

benzynie (mieszaninie węglowodorów).  



N. Napiszcie teraz wzór cząsteczki tłuszczu, który jest estrem 

glicerolu i kwasu oleinowego.  

Uczniowie samodzielnie zapisują wzór cząsteczki tego tłuszczu, a 

następnie porównują swój zapis z zapisem prezentowanym na 

projektoskopie ( foliogram). 

N. Przypomnijmy, jaki stan skupienia w temperaturze pokojowej ma 

kwas stearynowy, a jaki kwas oleinowy. 

U. Kwas stearynowy – stan skupienia stały, kwas oleinowy – stan 

skupienia ciekły.  

N. Tłuszcze różnią się stanem skupienia, w temperaturze pokojowej 

jedne mają stan skupienia stały inne ciekły. Jak sądzicie, z czym to 

może być związane? 

U. Może to być związane z budową cząsteczki tłuszczu, a dokładniej z 

tym, jaki łańcuch węglowodorowy jest w tej cząsteczce. 

N. Tak. Stan ciekły tłuszczy związany jest z obecnością w cząsteczce 

tych tłuszczy elementów kwasu oleinowego. 

A czy nasze przypuszczenie można jakoś sprawdzić? Przypomnijcie 

sobie, czym różnił się kwas oleinowy od stearynowego. 

U. Kwas oleinowy w swej cząsteczce pomiędzy atomami węgla ma 

wiązanie wielokrotne, ma charakter nienasycony i odbarwia wodę 

bromową lub roztwór KMnO4. 

N. Jak moglibyśmy wykorzystać te spostrzeżenia? 

U. Możemy sprawdzić jak będzie zachowywał się tłuszcz ciekły 

wobec wody bromowej. 



N. W przygotowanych zestawach macie wodę bromową i olej, 

wykonajcie doświadczenie zgodnie z kartą nr.3 i zapiszcie obserwacje 

i wnioski. 

Uczniowie wykonują doświadczenie, a następnie jeden z nich 

odczytuje obserwacje i wnioski. 

N. Tłuszcze roślinne mają charakter nienasycony.  

Tłuszcze są estrami. Sprawdźmy jak będzie zachowywał się tłuszcz 

ogrzewany ze stężonym roztworem NaOH. 

Nauczyciel przeprowadza reakcję zmydlania tłuszczy, a następnie daje 

uczniom parowniczkę, aby sprawdzili zapach i wygląd.(Karta pracy 

nr4) 

N. Co zauważyliście? 

U. Mieszanina pieni się i wydziela się zapach mydlin. 

N. Przeprowadzona przez nas reakcja nosi nazwę zmydlanie tłuszczu i 

służy w przemyśle do otrzymywania mydła. Spróbujmy określić, co 

oprócz mydła będzie produktem tej reakcji. 

Nauczyciel prezentuje foliogram i z uczniami określa, jakie są 

produkty tej reakcji. 

N. Na tacy macie po dwie miseczki, w których jest masło. Jedną z 

nich, tą przykrytą przechowywałam w lodówce (miseczka nr1), a 

druga stała parę dni w pracowni (miseczka nr2). Proszę przyjrzeć się 

masłu, powąchać i zapisać obserwacje (Karta pracy nr5).  

Uczniowie dokonują obserwacji. 

N. Czym różni się masło w miseczce nr 2 od tego w miseczce nr 1. 



U. Masło różni się wyglądem i zapachem. To z miseczki nr2 ma 

nieprzyjemny zapach. 

N. A co wam te zapach przypomina? 

U. Kwas masłowy. 

N. Tak jest to kwas masłowy, który powstaje w wyniku jełczenia 

masła. Tłuszcze w odpowiednich warunkach mogą reagować z wodą 

tworząc glicerol i kwasy tłuszczowe. Jełczenie masła jest przykładem 

tej reakcji. 

 

3. Część podsumowująca. 

N. Przypomnijmy, czego dowiedzieliśmy się o tłuszczach? 

Uczniowie przypominają najważniejsze wiadomości o tłuszczach. 

 

4. Praca domowa.  

Dla wszystkich. Określ, w jakich warunkach zachodzi jełczenie masła. 

Jak możemy zabezpieczyć masło przed jełczeniem? 

Dla chętnych. Zapisz równanie reakcji otrzymywania mydła z estru 

kwasu stearynowego i wodorotlenku potasu, nazwij produkty tej 

reakcji. 

 

 

 

 

 

 



Karta pracy nr 1.  

Doświadczenie1: Czy tylko tłuszcze są tłuste?  

Na bibułki daj po kilka kropli oleju rzepakowego, oleju 

samochodowego, wazeliny. Obejrzyj bibułki patrząc pod światło.  

Obserwacje: 

Wszystkie substancje pozostawiły na bibule ………………….plamę. 

Wniosek: 

Te wszystkie substancje są (jakie?)………………………………... 

 

Doświadczenie2: Próba akroleinowa.(Pokaz) 

Do pierwszej parowniczki wlewamy olej samochodowy (olej 

pochodzenia mineralnego), do drugiej olej rzepakowy( tłuszcz). 

Parowniczki ogrzewamy. 

Czynności Obserwacje 

 

 

 

 

 

 

Wnioski: 

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 

 



Karta pracy nr 2. 

Doświadczenie3. Jak zachowuje się tłuszcz wobec wody? 

Do probówki zawierającej olej rzepakowy wlej wodę. 

Czynności Obserwacje 

 

 

 

 

 

 

Wnioski: 

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………. 

Doświadczenie4. Jak zachowuje się tłuszcz wobec wody, alkoholu 

etylowego i benzyny? 

Do trzech szalek Petriego wysmarowanych tłuszczem (margaryną) 

wkraplamy wodę, alkohol etylowy, benzynę. 

Czynności Obserwacje 

 

 

 

 

 

 

Wnioski: 

………………………………………………………………………… 

 



Karta pracy nr3. 

Doświadczenie5. Badanie zachowania się tłuszczu wobec wody 

bromowej. 

Do probówki zawierającej olej rzepakowy wlej niewielką ilość wody 

bromowej i energicznie wstrząśnij. 

 

Czynności Obserwacje 

 

 

 

 

 

 

Wnioski: 

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Karta pracy nr4. 

Doświadczenie6. Reakcja zmydlania tłuszczów.(Pokaz) 

W parowniczce umieszczamy niewielką ilość tłuszczu (masło) i 

dodajemy tyle samo stężonego roztworu wodorotlenku sodu. Całość 

mieszamy i ostrożnie ogrzewamy kilka minut. 

Czynności Obserwacje 

 

 

 

 

 

 

Wnioski: 

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Karta pracy nr5 

Doświadczenie7: Obserwacja masła przechowywanego w różnych 

warunkach. 

Dokonaj obserwacji wyglądu i zapachu masła zawartego w 

miseczkach nr1 i nr 2. (Miseczka nr1 była przechowywana w lodówce 

pod przykryciem, a nr2 stała w pracowni) 

Wynik obserwacji miseczki nr1 Wynik obserwacji miseczki nr2 

 

 

 

 

 

 

Wnioski: 
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 
 
Opracowała Iwona Grabowska-Broda 


