
SCENARIUSZ LEKCJI

KLASA: I gimnazjum

PRZEDMIOT: Chemia

DZIAŁ: BUDOWA CZĄSTECZEK

TEMAT: Ćwiczenia w pisaniu, bilansowaniu i odczytywaniu równań reakcji chemicznych.

CELE OPERACYJNE LEKCJI:

                       Cele operacyjne:
                 Uczeń wie:

- co to jest równanie reakcji chemicznej;
- co to są współczynniki stechiometryczne równania reakcji;
- na czym polega bilansowanie równań reakcji chemicznych.

  Uczeń potrafi:
- zapisać za pomocą symboli pierwiastków i wzorów związków

chemicznych oraz uzgodnić równania reakcji chemicznych;
- odczytać zapisane równania reakcji chemicznych;
- przewidzieć i prawidłowo zapisać produkty reakcji chemicznych;
- prawidłowo dobierać współczynniki stechiometryczne w równaniach

reakcji chemicznych
- prawidłowo pisać równania reakcji chemicznych.

METODY DYDAKTYCZNE:
- pogadanka naprowadzająca
- ćwiczenia uczniowskie:

� praca w grupach dwuosobowych;
� praca indywidualna uczniów

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
- karteczki z zadaniami dla uczniów wprowadzającymi  do lekcji

i z zadaniem podsumowującym;
- kartonowe modele atomów, magnesy
- zeszyt ćwiczeń.



PRZEBIEG LEKCJI:

1. Część organizacyjna lekcji:
- Zaprowadzenie porządku;
- Sprawdzenie listy obecności;

2. Część nawiązująca lekcji:
� Uczniowie otrzymują karteczki z zadaniami przypominającymi najważniejsze

pojęcia, niezbędne do zrozumienia treści zawartych w temacie:

Zadanie 1
                  Spośród wymienionych przemian wskaż reakcje chemiczne:

a) topnienie parafiny;
b) słodzenie herbaty;
c) deformacja szyn w czasie letnich upałów;
d) skraplanie powietrza;
e) spalanie magnezu;
f) wrzenie wody;
g) utlenianie żelaza;

Zadanie 2
Zapisz słownie równania reakcji chemicznych wskazanych w zadaniu 1.

1) Określ typ tych reakcji chemicznych. Zdefiniuj go.
 Jakie znasz inne typy reakcji chemicznych?

2) Wskaż substraty i produkty w reakcjach chemicznych.

Magnez + tlen → tlenek magnezu – reakcja syntezy (łączenia)
Żelazo + tlen → tlenek żelaza(III) – reakcja syntezy (łączenia)

     substraty                      produkty

Zadanie 3
Napisz wzór sumaryczny i strukturalny produktu reakcji. Wyjaśnij pojęcie indeksu
stechiometrycznego.

3. Część właściwa lekcji:
� Podanie tematu lekcji.
� Uczniowie otrzymują kolejne polecenia do otrzymanych na początku lekcji

zadań. Wszystkie polecenia wykonywane są na tablicy tak, aby uczniowie
mogli przyjrzeć się kolejnym etapom zapisu równań reakcji chemicznych.



� Zapisz równania reakcji za pomocą symboli i wzorów:

� Zaznacz wartościowości pierwiastków w równaniach reakcji.

� Przedstaw równanie reakcji chemicznej modelowo.

� Dobierz współczynniki stechiometryczne w równaniach reakcji

chemicznych.

� Odczytaj zapisane równania reakcji chemicznych.

Dwa atomy magnezu reagują z jedną cząsteczką dwuatomową tlenu
tworząc dwie cząsteczki tlenku magnezu

Cztery atomy żelaza reagują z trzema cząsteczkami dwuatomowymi
tlenu tworząc dwie cząsteczki tlenku żelaza(III)

� Praca indywidualna uczniów – uczniowie otrzymują 2 równania reakcji
chemicznych, zapisanych słownie, do uzupełnienia. Pracują zgodnie
z zasadami zapisu reakcji chemicznych (zapis, bilansowanie, odczyt).
Czworo uczniów, którzy pierwsi  poprawnie zapiszą je otrzymują po
2 punkty dodatkowe. Poprawna odpowiedź zostaje przedstawiona na
tablicy.

Zadanie
Zapisz równania reakcji chemicznych za pomocą symboli i wzorów, dobierz
współczynniki stechiometryczne i odczytaj zapisane równania reakcji
chemicznych:

żelazo + chlor → chlorek żelaza(III)

tlenek ołowiu(II) + węgiel → ........... + tlenek węgla(IV)



4. Część podsumowująca lekcji:
� Nauczyciel rozdaje uczniom zadanie podsumowujące. Uczniowie

rozwiązują je pracując w parach. Nauczyciel zbiera kartki z
rozwiązaniami i sprawdza zadania, kontrolując w ten sposób stopień
zrozumienia danego materiału i umiejętność zapisu, bilansowania i
odczytywania równań reakcji chemicznych.

Zadanie podsumowujące
Trzej uczniowie wykonywali eksperyment. Każdy z nich wprowadził
rozżarzony drut miedziany do naczynia z innym gazem: tlenem, parami
siarki, chlorem.
Ułóż równania tych reakcji, dobierz współczynniki stechiometryczne
i odczytaj, wiedząc, że ich produktami były: chlorek miedzi(II), siarczek
miedzi(I), tlenek miedzi(II).

5. Zadanie pracy domowej:

� Praca domowa utrwala wiadomości z lekcji:
Zadanie 47 i 48 (dla chętnych) strona 62 i 63 – zeszyt ćwiczeń.


