
Scenariusz lekcji chemii w klasie II gimnazjum. 

Temat: Wodorotlenek sodu i potasu 

Wymagania  ogólne: 

I. Pozyskiwanie, przetwarzanie i tworzenie informacji. 

Uczeń pozyskuje i przetwarza informacje z różnorodnych źródeł z wykorzystaniem 

technologii informacyjno-komunikacyjnych. 

II.  

Rozumowanie i zastosowanie nabytej wiedzy do rozwiązywania problemów. 

Uczeń opisuje właściwości substancji i wyjaśnia przebieg prostych procesów  

chemicznych; zna związek właściwości różnorodnych substancji z ich zastosowaniami i ich 

wpływ na środowisko naturalne; wykonuje proste obliczenia dotyczące praw chemicznych. 
 

Cele szczegółowe: 

- definiuje pojęcia: wodorotlenku, odróżnia pojęcia wodorotlenek i zasada;  

- zapisuje wzory sumaryczne wodorotlenków: NaOH, KOH; 

- zaznacza we wzorach wodorotlenków grupę wodorotlenową i podaje jej wartościowość; 

- opisuje i projektuje doświadczenia, w których wyniku można otrzymać wodorotlenek 

potasu;    

- podaje właściwości wodorotlenków sodu i potasu; 

- podaje przykłady zastosowań wodorotlenków sodu i potasu; 

- wskazuje na zastosowania wskaźników (fenoloftaleiny). 

 

Metody i formy pracy: 

- laboratoryjna 

- ćwiczenia w grupach 

- praca z podręcznikiem 

- pokaz 

- film 

 

Środki dydaktyczne: 

- podręcznik „Chemia Nowej Ery” 

- zeszyt ćwiczeń „Chemia Nowej Ery” 

- ćwiczenia elektroniczne na platformie dlanauczyciela.pl 

- elektroniczny układ okresowy na platformie ukladokresowy.edu.pl 

- film „Brainiac Alkali Metals” na youtube.pl 

- odczynniki chemiczne, szkło laboratoryjne: wodorotlenek sodu i potasu,  

woda destylowana, zlewki, szalka Petriego, termometr. 

 

Przebieg lekcji: 

1. Nauczyciel podaje temat lekcji i wyjaśnia jej cel.  

2. Prosi uczniów o odszukanie sodu i potasu w multimedialnym układzie okresowym 

pierwiastków chemicznych. (ukladokresowy.edu.pl) Uczniowie ustalają numer grupy, 

w której leży sód i potas. Nauczyciel przypomina, że pierwiastki znajdujące się w tej 

samej grupie mają podobne właściwości, tłumaczy jak zmienia się charakter chemiczny 

pierwiastków grup głównych w miarę zwiększania się numeru okresu.  

W tym celu prezentuje krótki film „Brainiac Alkali Metals” 

https://www.youtube.com/watch?v=m55kgyApYrY. 
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3. Nauczyciel przeprowadza doświadczenie. Do zlewki z wodą destylowaną  

i fenoloftaleiną wrzuca niewielką ilość metalicznego potasu, uczniowie przeprowadzają 

obserwację i podają wniosek, zapisują swoje spostrzeżenia i wnioski w zeszycie 

ćwiczeń s. 48 z. 4. Uzupełniają zapis równania reakcji otrzymywania wodorotlenku 

potasu i sodu. Nauczyciel wyjaśnia, że metale pierwszej grupy układu okresowego 

tworzą tlenki zasadowe, a produktem reakcji tych tlenków z wodą są wodorotlenki. 

4. Nauczyciel umieszcza na szalce Petriego niewielką ilość wodorotlenku sodu i potasu. 

Uczniowie na podstawie obserwacji podają właściwości wodorotlenków sodu i potasu. 

Nauczyciel wsypuje wodorotlenek potasu do wody i prosi jednego z uczniów  

o odczytanie temperatury na termometrze. Po przeprowadzonej obserwacji uczniowie 

rozwiązują zadanie 2 s.47 i 14 s. 52 w zeszycie ćwiczeń.   

5. Nauczyciel dzieli uczniów na dwie grupy. Pierwszą prosi o wyszukanie  

w podręczniku informacji na temat zastosowania wodorotlenku sodu, a drugą  

o wyszukanie informacji na temat zastosowania wodorotlenku potasu. Następnie 

reprezentanci grup  prezentują wyszukane zastosowania w  formie wypowiedzi ustnej. 

6. Nauczyciel, podsumowując lekcje, prezentuje uczniom film „Otrzymywanie 

wodorotlenku sodu w reakcji sodu z wodą” oraz „Badanie właściwości wodorotlenku 

sodu” ze strony www.dlanauczyciela.pl. 

7. Zadanie pracy domowej. Zeszyt ćwiczeń s.47-53 (pozostałe zadania, które nie zostały 

wykonane na lekcji). 

Anna Samsonowicz - Słota 
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