
Chemia kl.8

W ramach samodzielnej pracy zachęcam do korzystania ze strony internetowej 
epodreczniki.pl (znajdziecie tam treści lekcji, filmy edukacyjne i ćwiczenia 
sprawdzające po tematach) i samodzielnej, wytrwałej pracy. Uczniowie mogą 
dodatkowo wykonywać zadania „Dla dociekliwych” – do oceny celującej.

W razie pytań i wątpliwości proszę o kontakt na grazynagg.68@o2.pl

Tematy do opracowania na kolejne tygodnie (od 16.03. 2020r.)

1.Metanol i etanol (zgodnie z wytycznymi MEN)- powtórzenie.

Po opracowaniu lekcji wykonaj zadania ze str. 149 podręcznika.

2. Porównanie właściwości alkoholi (zgodnie z wytycznymi MEN)- powtórzenie.

Po opracowaniu lekcji wykonaj zadania ze str. 156 podręcznika.

3.Glicerol- alkohol polihydroksylowy.

Rekomenduję lekcję na epodreczniki.pl : Alkohole wielowodorotlenowe. 
Alkohole- właściwości.

Po opracowaniu lekcji zapisz temat w zeszycie, wypełnij załączoną kartę pracy i 
wyślij ze swoim nazwiskiem na powyższy e-mail do dnia 29.03.2020r.

4.Szereg homologiczny kwasów karboksylowych.

Przed opracowaniem tematu proponuję przypomnieć sobie tabelę nr. 6 ze 
str.104 (alkany). Po opracowaniu lekcji zapisz w zeszycie temat i wykonaj 
zadania 1, 3, 6 ze str.160 podręcznika. 

5 i 6. Kwas metanowy. Kwas etanowy.

Rekomenduję lekcje na epodreczniki.pl : Kwasy karboksylowe- właściwości i 
budowa.

Zapisz w zeszycie temat lekcji i wykonaj zadania: 1 i 3 ze str.163 oraz zadanie 3 
ze strony 168.

Doświadczenie domowe: zbadaj właściwości octu spirytusowego  (jest to 10% 
roztwór kwasu octowego) ,dodaj do niego esencji herbacianej lub wywaru z 
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czerwonej kapusty i obserwuj zmianę barwy (świadczy to o odczynie 
kwasowym). Doświadczenie opisz w zeszycie. 

7.Wyższe kwasy karboksylowe.

Rekomenduję lekcję na epodreczniki.pl: Wyższe kwasy karboksylowe.

Zapisz w zeszycie temat lekcji i wykonaj zadanie 3 ze str. 173 podręcznika.

Doświadczenie domowe: zbadaj właściwości oleju jadalnego (kwas oleinowy) i 
kawałka świeczki (kwas stearynowy i palmitynowy). Przypomnij sobie , czy te 
substancje są palne. Sprawdź, czy po wymieszaniu z wodą odbarwiają esencję 
herbacianą. Doświadczenie opisz w zeszycie.

8.Porównanie właściwości kwasów karboksylowych. 

Prześledź doświadczenia wykonane przy poprzednich tematach. Przeanalizuj 
lekcję bieżącą. Wypełnij załączoną kartę pracy i wyślij ze swoim nazwiskiem na 
powyższy e-mail do dnia 08.04.2020r.


