
Kl.7 chemia

Temat na 21.04.20r.  Woda – właściwości i rola w przyrodzie.

Rekomenduję lekcję „Woda i jej rola w przyrodzie” na epodreczniki.pl

Po dokładnym przeczytaniu treści lekcji i zapisaniu w zeszycie tematu 
wykonajcie domowe doświadczenia, które przybliżą Wam niezwykłe 
właściwości wody:

-Do szklanki z wodą wrzućcie kawałek lodu. Zwróćcie uwagę czy tonie, czy 
pływa po powierzchni a więc jaka jest jego gęstość w stosunku do wody?   
(pomoc – str.17 podręcznika)

-Nad zlewem napełnijcie szklankę do połowy wodą, przykryjcie połową suchej 
kartki z zeszytu i przyciśnijcie dłonią. Szybko odwróćcie szklankę do góry 
nogami i powoli odsuńcie dłoń. Cząsteczki wody „przytrzymują” kartkę i woda 
się nie wylewa. Zachęcam byście dowiedzieli się (internet, książki) jaka jest 
przyczyna tego zjawiska.

W zeszycie pod tematem zapiszcie notatkę obejmującą:

- znaczenie wody w przyrodzie

- główne źródła zanieczyszczeń wód

-sposoby oszczędzania wody w Waszym gospodarstwie domowym.

Notatki na razie nie wysyłamy.

Proszę natomiast o pilne dosłanie do oceny zaległych zadań z lekcji 24 – 26. 

Kl.7 chemia 

Temat na 23.04.20r.  Woda jako rozpuszczalnik .

Rekomenduję lekcje na epodreczniki.pl „Woda i jej własności”  oraz „Czynniki 
wpływające na szybkość rozpuszczania się substancji”. Po dokładnym 
przeczytaniu treści lekcji zapiszcie temat i wykonajcie  doświadczenia domowe :

- Wykonajcie  doświadczenie 26 ze str.168 używając soli lub cukru zamiast 
siarczanu (VI) miedzi(II). Porównajcie swoje wyniki z podręcznikiem.



- Do 3 szklanek nalejcie trochę wody . Do pierwszej wsypcie szczyptę soli, do 
drugiej szczyptę mąki, do trzeciej parę kropli oleju. Zamieszajcie. Co możecie 
powiedzieć o rozpuszczalności tych substancji ? Dlaczego tak się dzieje – by 
odpowiedzieć skorzystajcie  z tabeli na str.129 podręcznika. 

Doświadczenia opiszcie w zeszycie wg. toku: 

1.Tematy: Od czego zależy szybkość rozpuszczania substancji w wodzie 
/Rozpuszczanie substancji w wodzie.

2.Sprzęt i odczynniki:

3.Przebieg:

4.Obserwacje:

5.Wnioski:

Pod opisami doświadczeń zapiszcie wzór sumaryczny i strukturalny wody, 
narysujcie model jej cząsteczki oraz wyjaśnijcie swoimi słowami pojęcie „dipol”.

Notatek na razie nie wysyłamy.


