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Proponowany przykład lekcji wymaga dużego nakładu pracy ze strony nauczyciela
i uczniów. Podstawową metodą jest tu doświadczenie uczniowskie. Część

doświadczeń uczniowie wykonują samodzielnie w grupach, co daje im dużo
satysfakcji i powoduje,że są bardzo zaangażowani i zmuszeni do myślenia.
Ze względu na dość rozbudowane treści lekcji, należy ją przeprowadzić sprawnie,
bez nadmiernego zamieszania i gwaru, który często towarzyszy pracy grupowej.

Temat: Odczyn roztworu, pH.

Cele:
Uczeń wie:

- co jest przyczyną odczynu zasadowego i kwasowego (B),
- kiedy odczyn roztworu jest obojętny (B),
- co to jest pH roztworu (A),
- do czego służy skala pH (B),

Uczeń umie:
- doświadczalnie sprawdzić odczyn roztworu (C),
- zaproponować sposób zmiany odczynu roztworu (D),
- otrzymać roztwór obojętny (C),
- napisać jonowo równanie reakcji zobojętniania (D),
- zna i umie wykonać analizę zakwaszenia wody i gleby (ścieżka ekologiczna).

A- zapamiętanie wiadomości,
B- zrozumienie wiadomości,
C- stosowanie wiadomości

w sytuacjach typowych,
D- stosowanie wiadomości

w sytuacjach problemowych.

Metody:praktyczna –ćwiczenia uczniowskie, pokaz
słowna – dyskusja, pogadanka, elementy wykładu,
problemowa- zabawa dydaktyczna
ilustracyjna- wykorzystanie grafoskopu,

Materiały,środki dydaktyczne:
- odczynniki: sok z cytryny, sok z kiszonej kapusty , woda destylowana, proszek

do prania, woda wapienna, rozcieńczony kwas solny, zasada sodowa,
wskaźniki odczynu, gleba,

- przyrządy i sprzęt laboratoryjny: probówki, statywy, kwasomierz glebowy
- grafoskop, foliogramy ze skalą pH i wynikami doświadczenia,
- układanka,

Formy pracy:praca w grupach, równym frontem



Przebieg lekcji:

1. Część nawiązująca:

• Przypomnienie przez uczniów na czym polega dysocjacja elektrolityczna kwasów i zasad,
zapisanie przykładowych równań dysocjacji elektrolitycznej kwasu i zasady.

• Uczniowie przypominają wspólne cechy kwasów i zasad.
Kwasy: - kwaśny smak,

- żrące właściwości,
- w wodnych roztworach odszczepiają kationy H+

Zasady: - usuwają kwaśny smak,
- śliskie w dotyku,
- w roztworach wodnych odszczepiają jony OH-,

-Gdzie występują kwasy i zasady w naszym otoczeniu.

• Nauczyciel zauważa,że z doświadczeniażyciowego wiemy,że są roztwory mniej i bardziej
kwaśne np. wystarczy porównać smak: cytryny, octu, zsiadłego mleka, soku z kiszonej
kapusty.
Czy bezpiecznym sposobem jest sprawdzenie czy substancja jest kwasem lub zasadą

na podstawie jej smaku?

2. Część właściwa.

• Zapisanie tematu lekcji.
• Nauczyciel jeszcze raz przypomina,że wszystkie roztwory kwasów w wyniku dysocjacji

jonowej dają jony H+ a zasad jony OH-.
Substancje, którego wprowadzeniu do wody wytwarzają jony H+ posiadają charakter kwaśny
natomiast substancje, które po wprowadzeniu do wody wytwarzają jony OH- mają odczyn
zasadowy.
Do rozpoznawania odczynu roztworu używa się pewnych substancji zwanych wskaźnikami.
Popularne wskaźniki to: fenoloftaleina, oranż metylowy, lakmus, uniwersalne papierki
wskaźnikowe.

• Nauczyciel dzieli klasę na cztery grupy.
Doświadczenie 1
Badanie zmiany barwy wskaźników pod wpływem kwasu i zasady.

Wskaźnik Kolor w roztworze
kwaśnym

Kolor w roztworze
zasadowym

Fenoloftaleina

Oranż metylowy

Lakmus

Uniwersalny
papierek wskaźnik.

Po uzupełnieniu tabeli przez każdą z grup, nauczyciel prezentuje prawidłowe wyniki
na foliogramie- uczniowie porównują je z otrzymanymi w doświadczeniu.



• Nauczyciel informuje,że im więcej jonów H+ zawiera roztwór w jednostce objętości
tym jest bardziej kwaśny.
Chemicy określają „stopnie kwasowości” roztworów w jednostkach zwanych pH.

• Przedstawienie uczniom foliogramu ze skalą pH, objaśnienie tej skali.
Skala pH rozciąga się od 0 do 14, roztwory, których pH jest mniejsze od 7 są kwaśne,
a te których pH jest większe od 7 mają odczyn zasadowy. Roztwór, którego pH jest równe 7
to roztwór obojętny.

• Doświadczenie 2
Mierzenie pH różnych roztworów.
Za pomocą uniwersalnego papierka wskaźnikowego i skali barw załączonej do pliku
papierków uczniowie w grupach mierzą pH: soku z cytryny, soku z kiszonej kapusty,
wody destylowanej, roztworu proszku do prania, wody wapiennej, rozcieńczonego kwasu
solnego. Wyniki zaznaczają na narysowanej w zeszytach skali pH.
Po wykonaniu doświadczenia swoje wyniki sprawdzają z przedstawionymi na foliogramie:
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rozcieńcz. sok sok H2O roztwór woda
kwas solny z cytryny z kisz. proszku wapienna

kapusty do prania

• Nauczyciel podkreśla, jak duże znaczenie dla przemysłu, rolnictwa, prac laboratoryjnych
ma umiejętność określania pH.

Doświadczenie3
Badanie odczynu gleby (pokaz).

Do badania odczynu gleby służy zestaw dostępny w handlu, np. w sklepach ogrodniczych
(pokaz kwasomierza i wyjaśnienie sposobu postępowania przy wyznaczaniu pH gleby).
Próbkę badanej gleby umieszczamy we wgłębieniu odpowiedniej płytki, dodajemy z butelki
Wskaźnika i mieszamy bagietką. Po 5 min. pochylamy płytkę aby ciecz spłynęła kanalikiem
Do drugiego wgłębienia, barwę cieczy porównujemy z załączoną skalą barw.

• Doświadczenie 4 (pokaz)
Zobojętnianie rozcieńczonego roztworu kwasu solnego roztworem zasady sodowej
w obecności wskaźnika.

Doświadczenie wykonuje nauczyciel wykorzystując grafoskop.
Uczniowie zapisują obserwacje i wnioski oraz zapisują jonowo równanie reakcji zobojętniania.
Naprowadzeni przez nauczyciela wyjaśniają też jaką substancję wykorzystuje się aby zmniejszyć
kwasowość gleby.



3.Część podsumowująca.

Uczniowie w grupach otrzymują koperty z przygotowaną układanką chemiczną.
Dopasowują poznane na lekcjach pojęcia do odpowiednich definicji. Po ułożeniu i przeczytaniu
zapisują w zeszytach.

4. Praca domowa.

Rozwiąż logogryf:

1. Służy do badania odczynu gleby.
2. Barwi się w roztworze o odczynie zasadowym.
3. Może być obojętny.
4. „Przeciwnicy” kwasów.
5. Substancja informująca nas o odczynie roztworu.
6. W roztworze kwasu solnego przyjmuje czerwone zabarwienie.
7. Odczyn wody destylowanej.
8. Barwa uniwersalnego papierka wskaźnikowego w roztworach kwaśnych.
9. Rzeczownik, który skojarzysz z przymiotnikiem – uniwersalny.
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