
PROGRAM ROZSZERZENIA Z CHEMII DLA KLASY III GIMNAZJUM

BeZ LiPY, MoC Z NAmI

Rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniów gimnazjum, umożliwienie pogłębiania i rozszerzania zakresu wiadomości z chemii w dalszej

perspektywie  ułatwia  wybór  kierunku  dalszego  kształcenia  w  szkołach  ponadgimnazjalnych  /klasy  o  odpowiednim  profilu.  Forma  zajęć  kółka

chemicznego odbiega od tradycyjnego schematu lekcyjnego. Najbardziej atrakcyjnymi i ciekawymi dla uczniów zajęciami  są różne eksperymenty

chemiczne.  Te  praktyczne  działania  bardzo  często  mobilizują  uczestników  do  poszerzania  wiadomości,  czytania  czasopism   i  książek

popularnonaukowych   przekonują  o  konieczności  obliczeń  chemicznych,  uczą  precyzji,  cierpliwości   i  wyciągania  wniosków.  Wszyscy  chętni

uczniowie wdrażani są do twórczego myślenia, samodzielnego planowania i przeprowadzania eksperymentów chemicznych oraz do zachowania przy

tym  bezpieczeństwa  i  porządku. Przedstawiony  program  zajęć  dodatkowych,  prowadzonych  w  formie  koła  chemicznego  jest  przeznaczony  do

realizacji podczas 36 spotkań ( 1 godzina lekcyjna, co tydzień). 

Cele programu:

Cel główny  :   

Wzbudzenie i rozwijanie zainteresowań uczniów chemią

Cele szczegółowe: 

 Rozwijanie zdolności ogólnych.

 Poprawne posługiwanie się językiem chemii.

 Wdrażanie do bezpiecznej pracy laboratoryjnej.

 Rozwijanie umiejętności samodzielnego planowania i przeprowadzania doświadczeń.

 Rozwijanie umiejętności obserwacji i wyciągania wniosków z doświadczeń.



 Doskonalenie umiejętności korzystania z modeli, tablic, wykresów.

 Dokonywanie obliczeń chemicznych w oparciu o zdobytą wiedzę i doświadczenie.

 Rozumienie związku chemii z innymi naukami.

 Rozpoznawanie i ocenianie zagrożeń występujących w środowisku.

 Zainteresowanie literaturą popularnonaukową.

 Umiejętność rozwiązywania zadań interaktywnych

Formy pracy:

 Praca zespołowa

 Praca indywidualna

 Ćwiczenia laboratoryjne

 Praca z programami i testami komputerowymi

 Praca z literaturą fachową

Metody pracy:

 Laboratoryjna

 Problemowa

 Dyskusyjna

 Aktywizacja werbalna

Ewaluacja:

Ewaluacja kółka nastąpi na drodze ankiet prowadzonych wśród uczniów oraz rodziców – ankieta Rady Rodziców, 



NR TEMAT ZAGADNIENIA
NABYTE PRZEZ

UCZNIA
UMIEJĘTNOŚCI

CZYNNOŚCI SPRZĘT
ILOŚĆ

GODZIN

1 Zajęcia organizacyjne
Omówienie zasad BHP. Przypomnienie umiejscowienia i zastosowania sprzętu znajdującego się w pracowni 
chemicznej

1 godzina

2

3

Bilans cieplny przy
mieszaniu różnych

substancji

 Wyznaczanie ciepła 
właściwego 
substancji

 Kalorymetry

 Bilans cieplny

 samodzielnie 
wyznacza ciepło 
właściwe nieznanej 
cieczy lub ciała 
stałego,

 sprawdza 
doświadczalnie 
bilans cieplny dla 
mieszających się 
substancji o różnych
temperaturach

 doświadczenia w 
grupach: 
zaprojektowanie

tabeli pomiarowej

 opracowanie 
wyników i 
wyciągnięcie 
wniosków

 obliczanie zadań

kalorymetry, waga, woda, 
olej, denaturat, drut 
ołowiany, rura o długości 1 
m, menzurka,
naczynia szklane, 
termometry
zbiory zadań

 2 godziny

4

5

6

Twardość wody
 pojęcia  twardości

wody,  rodzajów
twardości  i
stosowanych
jednostek twardości,

 zapoznanie  ze  skalą

 oblicza twardość 
ogólną wody, 
stosując ważniejsze 
jednostki twardości 
wody,

 wykonuje i analizuje

 Zadania do 
wykonania przez 
poszczególne osoby 
- obliczanie 
twardości ogólnej 
wody

woda z różnych ujęć
kwas cytrynowy i octowy
etykiety z opakowań kilku 
wód źródlanych
wykonanie doświadcenia na 
oznaczenie twardości wody i
wykonanie znaczników

3 godziny



twardości wody,

 wprowadzenie 
metody obliczania 
twardości wody za 
pomocą sumy stężeń
kationów

tabele i wykresy

 podaje zalety i wady
stosowania wód o 
różnym stopniu 
twardości w 
gospodarstwie 
domowym.

 Analiza 
otrzymanych 
wyników

 obliczania twardości
ogólnej wody

7
Reakcja oscylacyjna 
Briggsa-Rauschera

Otrzymywanie reakcji 
zegarowej

 Potrafi realizować
trudną recepturę 
chemiczną

 -wie czym jest 
reakcja zegarowa

 Reakcja zegarowa Roztwór 1:
4,28 g jodanu(V) potasu – 
KIO3
0,45 cm3 stężonego kwasu 
siarkowego(VI) – 
H2SO4 95-96%
Roztwór 2:
13,6 cm3 perhydrolu – 
H2O2 30 %
Roztwór 3:
1,56 g kwasu malonowego 
– CH2(COOH)2
0,34 g monohydratu 
siarczanu(VI) manganu(II) –
MnSO4•H2O
3 g skrobi rozpuszczalnej  –
kleik skrobiowy)

1 godzina

8 Fraktale ze srebra  Fraktale
 ogniwa
 wydzielanie z 

roztworu

 bada jak powstają
fraktale

  przeprowadza 
elektrolizę

 wie i rozumie 

 Reakcja 
wydzielania 
fraktali srebra na 
drodzę elektrolizy

Azotan srebra, amoniak, 
podstawowy sprzęt i szkło 
laboratoryjne

1 godzina



czym jest 
elektroliza

 sporządza 
roztwory

 zna i stosuje 
zasady BHP

9
Fontanna

chlorowodorowa

Reakcja otrzymywania 
chloworwodoru

- zachowuje odpowiednie
środki

 Potrafi realizować
trudną recepturę 
chemiczną

Prowadzi reakcję 
fontanna 
chlorowodorowa

Kwas siarkowy, chlorek 
sodu, woda, podstawowe 
szkło i sprzę laboratoryjny

2 godziny

10 Imprezowy balon

 pojęcia  wypierania
wodoru z kwasów,

 właściwości
wybuchowe wodoru

 właściwości
fizyczne wodoru

 Przeprowadza 
reakcję wypierania 
wodoru z kwasów

 przeprowadza 
mikrowybuch

 umie stosować i zna 
podstawowe zasady 
bhp

 Napełnianie balonu 
wodorem

 kontrolowany 
wybuch wodoru

Folia aluminiowa, szklana 
butelka, udrażniacz do rur, 
balon, palnik

1 godzina

11

12

13

14

Zabawy z objętością reakcje egzoenergetyczne
 reakcje ze 

zwiększeniem 
objętości

 reakcje z 
wydzieleniem 
gazów

Przeprowadza
 reakcje 

egzoenergetyczne
 reakcje ze 

zwiększeniem 
objętości

 reakcje z 
wydzieleniem 
gazów

Reakcja chloru 
basenowego z coca colą, 

Reakcja chloru 
basenowego z płynem 
hamulcowym 

Reakcja Chinskie Węze

Reakcja pasta do zębów 
dla słonia

Płyn hamulcowy, chloryna 
do czyszczenia basenów, 
coca cola, podstawowe szkło
laboratoryjne

cukier, soda, płym do 
zapalniczek, piasek, źródło 
ognia

Płyn do mycia naczyń, 
nadtlemnek wodoru 30%, 

4 godziny



Reakcja kwasu 
siarkowego z cukrem

jodek potasu, barwnik 
spożywczy

kwas siarkowy, cukier w 
kostkach

15 Podwodne fajerwerki

reakcje egzoenergetyczne
 reakcje ze 

zwiększeniem 
objętości

reakcje z wydzieleniem 
gazów

 reakcje 
chemiczne z 
efektem 
świetlnym i 
dźwiękowym

- zachowuje odpowiednie
środki ostrożności
Potrafi realizować trudną
recepturę chemiczną

Reakcja podwodne 
fajerwerki

Kwas solny, manganian 
potasu, woda, karbid, 

1 godzina

16

17

18

19

Elementy analizy
ilościowej

 Stężenie procentowe
i stężenie molowe

 Miareczkowanie 

 Różne sposoby 
wyznaczania punktu
końcowego 
miareczkowania

 Oblicza ilość 
substancji i ilość 
rozpuszczalnika w 
celu otrzymania 
roztworu o danym 
stężeniu 
procentowym i 
molowym

 Sporządza roztwory

 Wykonuje 
oznaczenia stężenia 
danych jonów w 
nieznanej próbce o 
określonej ilości

 Doświadczenia:
 Sporządzanie 

roztworów o 
określonym 
stężeniu

 Oznaczanie 
wodorotlenku 
sodu

 Oznaczanie 
wapnia i magnezu

 Oznaczanie 
siarczanów

Wodorotlenek sodu, kwas 
solny, wodorotlenek wapnia 
i wodorotlenek magnezu, 
sole kwasu siarkowego(VI), 
sprzęt i szkło laboratoryjne

4 godziny



20
Probierz trzeźwości –

jak wykryć alkohol
etylowy?

1.Reakcje 
charakterystyczne –
wykrywanie alkoholu 
etylowego, zasada 
działania probierza 
trzeźwości.
2. Samodzielne 
wykonanie opisu 
doświadczenia i 
wyciągnięcie wniosków.

Wie jak działa alkohol 
etylowy na organizm 
człowieka, jak badany 
jest stan trzeźwości np./; 
kierowców.
umie przeprowadzić 
doświadczenie 
pozwalające wykryć 
alkohol etylowy mając 
do dyspozycji instrukcję,
- opisać wykonane 
doświadczenie.

doświadczenie 
pozwalające wykryć 
alkohol etylowy

K2Cr2O7, H2SO4, C2H5OH, 
zlewka, probówka, palnik, 

1 godzina

21

22

Z chemia na ty – czyli 
jak usunąć plamy z 
ubrania

 Budowa substancji 
organicznych – 
rozpuszczalniki

 Odczyn roztworu
 Rozpuszczalniki i 

proces 
rozpuszczania

 Zastosowanie 
rozpuszczalników 
organicznych i 
nieorganicznych w 
życiu codziennym 

Podaje skład chemiczny 
przedstawionych 
substancji
Charakteryzuje budowę i 
właściwości 
przedstawionych 
substancji
Określa odczyn roztworu 
soli na podstawie jej 
składu
Wykaże obecność 
określonych związków w 
przyrodzie
Wybierze związki 
wzajemnie rozpuszczalne
Projektuje i 
przeprowadza 
doświadczenie

Każdy zespól ma do 
określenia za pomocą 
dostępnych źródeł wiedzy 
skład chemiczny, budowę i
właściwości danych 2 
substancji spełniających 
rolę rozpuszczalników.
Praca zespołowa, 
wykonywanie 
doświadczeń – każda 
grupa otrzymuje 4 
koszulki poplamione, 
smarem, farba 
akwarelową, sokiem 
pomidorowym, trawą. Do 
wywabienia plam 
uczniowie maja do 
dyspozycji zestaw 
odczynników
Dyskusja grupy na temat 
rodzaju rozpuszczalnika, 
którego należy użyć do 

Koszulki poplamione: smarem,
farbą, trawą, sokiem z 
pomidorów, substancje do 
wykorzystania jako 
rozpuszczalniki plam: heksan, 
roztwór sody, woda, alkohol 
etylowy, słowniki: biologiczny,
chemiczny; encyklopedie 
biologii, chemii, cukierki, 
markery, plansze, szkło i sprzęt
laboratoryjny

2 godziny



wywabienia konkretnej 
plamy
Prezentacja koszulek z 
wywabionymi plamami. 
Uczniowie tłumaczą 
dlaczego użyli danej 
substancji do usunięcia 
plamy na danej koszulce.

23

24

 
Elektroliza wodnych 
roztworów wybranych 
związków chemicznych.

 - sporządza wodne 
roztwory różnych 
substancji

 elektrolity i 
nieelektrolity,

 przepływ prądu.

 zmontowuje obwód 
elektryczny wg 
podanego schematu,

 - sporządza wodne 
roztwory różnych 
substancji

  bada przewodnictwo 
elektryczne 
wybranych 
roztworów substancji 
chemicznych,

  wyciąga i zapisuje 
wnioski z 
przeprowadzanych 
doświadczeń.

 Doświadczenia 
elektrolizy

 . Zestawianie obwodu
elektrycznego wg 
podanego schematu.

Woda, sól kamienna, cukier, 
wodorotlenek sodu, kwas 
solny.
Zlewka, źródło prądu stałego, 
żarówka, przewody 
elektryczne.

2 godziny

25

26

Identyfikacja jonów 
węglanowych w tynku.

 Skały wapienne.

 . Skład tynku.

 Reakcja 

 - sporządza wodne 
roztwory różnych 
substancji

 podaje jakie 
właściwości 

  sporządza wodne 
roztwory różnych 
substancji

 reakcja 

Ok.10 g starego tynku, stężony
HCl, woda wapienna.
Probówki, korek z rurką 
odprowadzającą, zlewka

2 godziny



charakterystyczna 
wapieni.

charakterystyczne 
wykazują skały 
wapienne,

  wie co to jest 
zaprawa murarska,

charakterystyczną 
wapieni,

 schemat do 
doświadczenia,

  opis doświadczenia

27 Chemiczne świetlik Otrzymywanie 
chemicznego świetlika

 - zachowuje 
odpowiednie 
środki ostrożności

 Potrafi realizować
trudną recepturę 
chemiczną

Reakcja Chemiczny 
świetlik

Amoniak 25%, perhydrol, 
czysty tlen, 

1 godzina

28

-

31

Kreatywny uczeń Realizacja eksperymentów 
uczniowskich wg ich 
pomysłów

 proponuje ciekawe 
zagadnienia

 samodzielnie 
projektuje przebieg 
doświadczenia

 nabywa 
samodzielności w 
pracy laboratoryjnej

 reakcje wg pomysłów
uczniowskich

4 godziny

32
Podsumowanie pracy

koła

 Podsumowanie pracy koła chemicznego
 Rozdanie dyplomów wyróżniającym się uczestnikom koła
 Ewaluacja zajęć koła

1 godzina
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