
25.03.2020 Środa 

 

Temat: Woda- właściwości i rola w przyrodzie. 
Podręcznik str. 160-164 

Notatka  według punktów: 

1. Woda w przyrodzie (ilość wody na świecie, rodzaje wody i jej zawartość w różnych 

organizmach) 

2. Właściwości wody 

3. Zanieczyszczenia wód i jej uzdatnianie. 

 

Do nauki i sporządzenia notatki powinniście wykorzystać materiały ze strony : 

https://epodreczniki.pl/a/woda-i-jej-rola-w-przyrodzie/D1GXRbHQl 

W ramach utrwalenia dzisiejszej lekcji wykonajcie ćwiczenia od 1- 5 (tylko wirtualnie) i 

sprawdźcie swoje odpowiedzi klikając w ikonkę "sprawdź" 

 

Zadanie domowe (dla chętnych na ocenę ) 
Doświadczenie 1 

BADANIE ZAWARTOŚCI WODY W JABŁKU lub innym owocu (warzywie) 

Na wadze kuchennej zważ zdrowe, jędrne jabłko i zanotuj jego masę. 

-jeżeli nie masz wagi kup jedno jabłko w sklepie, w którym jest waga elektroniczna (na paragonie 

będzie podana masa jabłka). 

-jabłko pokrój na cienkie plastry i wysusz je na kaloryferze (przez kilka dni) lub w piekarniku 

(przez kilkadziesiąt minut) 

-wysuszone plastry zważ (lub poproś sklepową aby zważyła je na tej samej wadze na której ważono 

jabłko podczas kupowania). 

- a następnie oblicz, ile gramów wody wyparowało podczas suszenia (podaj wynik także w 

procentach). 

Sporządź sprawozdanie według następujących punktów: 

1. Temat doświadczenia 

2. Cel doświadczenia 

3. Sprzęt i oddczynniki 

4. Obserwacje 

5. Wynik i wytłumaczenie zachodzącego zjawiska 

Sprawozdanie z doświadczenia proszę zrobić na kartce A4, proszę umieścić odpowiedni rysunek 

(można dołączyć zdjęcie lub krótki filmik w formie załącznika). 

Ze sprawozdania zrobić zdjęcie i przesłać na moją pocztę : ewachalecka@op.pl 

lub przesłać przez WhatsAppa (przez wychowawcę klasy) 

Termin dostarczenia pracy -  do 8 kwietnia 2020. 

............................................................................................................................................................... 

31.03.2020  Wtorek 

Temat: Woda jako rozpuszczalnik. 
 

Podręcznik str. 165-169 

Notatka  według punktów: 

1. Budowa cząsteczki wody (wzory, model z zaznaczonymi biegunami) 

2. Definicja dipolu. Wpływ budowy cząsteczki wody na zdolność rozpuszczania w niej substancji 

3. Szybkość rozpuszczania się substancji w wodzie- od czego zależy? 

 

Do nauki i sporządzenia notatki powinniście wykorzystać materiały ze strony : 

https://epodreczniki.pl/a/czynniki-wplywajace-na-szybkosc-rozpuszczania-sie-substancji-w-

wodzie/D1OYYnxU6 

W ramach utrwalenia dzisiejszej lekcji wykonajcie ćwiczenia od 1-5 (tylko wirtualnie) i sprawdźcie 

https://epodreczniki.pl/a/woda-i-jej-rola-w-przyrodzie/D1GXRbHQl
mailto:ewachalecka@op.pl
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swoje odpowiedzi klikając w ikonkę "sprawdź" 

 
............................................................................................................................................................... 

01.04.2020  Środa 

 

Temat: Rodzaje roztworów. 
Podręcznik str. 170-176 

Notatka  według punktów: 

1. Podział mieszanin ze względu na wielkość cząstek substancji rozpuszczonej 

2. Podział mieszanin ze względu na ilość substancji rozpuszczonej 

 
Do nauki i sporządzenia notatki powinniście wykorzystać materiały ze strony : 

https://epodreczniki.pl/a/woda-i-jej-wlasciwosci/D17yYdm60 

W ramach utrwalenia dzisiejszej lekcji wykonajcie ćwiczenia 1-9 (tylko wirtualnie) i sprawdźcie 

swoje odpowiedzi klikając w ikonkę "sprawdź" 

 
................................................................................................................................................................ 

07.04.2020  Wtorek 

 

Temat: Rozpuszczalność substancji w wodzie. 
Podręcznik str. 177-180 

Notatka  według punktów: 

1. Definicja rozpuszczalności. 

2. Krzywe rozpuszczalności 

3. Roztwór nasycony i nienasycony 

 
Do nauki i sporządzenia notatki powinniście wykorzystać materiały ze strony : 

https://epodreczniki.pl/a/rozpuszczalnosc-substancji/Dd7KDPrY1 

W ramach utrwalenia dzisiejszej lekcji wykonajcie ćwiczenia 1-7 (tylko wirtualnie) i sprawdźcie 

swoje odpowiedzi klikając w ikonkę "sprawdź" 

 

Zadanie domowe  (OBOWIĄZKOWE na ocenę ) 

Doświadczenie 2 

Do naczynia z gorącą wodą (słoik) wsyp sól kuchenną w takiej ilości, aby następna porcja już się 

nie rozpuściła. 

-następnie na brzegu słoika umieść patyk do którego przyczep nitkę (włóczkę)w ten sposób, aby 

znalazła się ona w roztworze. 

-nitkę można obciążyć szpilką lub spinaczem biurowym. 

-roztwór można zabarwić na dowolny kolor (np. atramentem, barwnikiem do jajek). 

-tak przygotowany roztwór odstaw w ciepłe miejsce, nie narażone na wstrząsy na kilka dni.       

Sporządź sprawozdanie według następujących punktów: 

6. Temat doświadczenia 

7. Cel doświadczenia 

8. Sprzęt i oddczynniki 

9. Obserwacje 

10. Wynik i wytłumaczenie zachodzącego zjawiska 

Sprawozdanie z doświadczenia proszę zrobić na kartce A4, proszę umieścić odpowiedni rysunek 

(można dołączyć zdjęcie lub krótki filmik w formie załącznika). 

Ze sprawozdania zrobić zdjęcie i przesłać na moją pocztę : ewachalecka@op.pl 

lub przesłać przez WhatsAppa (przez wychowawcę klasy) 

Termin dostarczenia pracy -  do 22 kwietnia 2020 
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