


POWIETRZE – MIESZANIANA JEDNORODNA 
GAZÓW

SEBASTIAN WASIOŁKA





CELE NAUCZANIA
Uczeń

• projektuje doświadczenia badające skład powietrza (D),

• wymienia stałe i zmienne składniki powietrza (A), 

• opisuje skład i właściwości powietrza (A), 

• oblicza przybliżoną objętość składników (tlenu i azotu) znajdujących się np. w sali lekcyjnej 
(C), 

• wykazuje obecność pary wodnej w powietrzu (C),

• definiuje zjawisko higroskopijności (A), 

• wymienia przykłady gazów szlachetnych (A),

• określa właściwości gazów szlachetnych (C),

• podaje zastosowania gazów szlachetnych (A),

• projektuje doświadczenie wykrywające obecność pary wodnej w powietrzu (D).



REALIZOWANE WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 
Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ

Uczeń:

• projektuje i przeprowadza doświadczenie potwierdzające, że powietrze jest mieszaniną; opisuje skład 
i właściwości powietrza (IV. 8),

• opisuje właściwości fizyczne gazów szlachetnych; wyjaśnia, dlaczego są one bardzo mało aktywne 
chemicznie; wymienia ich zastosowania (IV. 9).



METODY

• pogadanka,

• laboratoryjna,

• praca z książką,

• praca z monitorem interaktywnym,

• praktyczna,

• pokaz.



MATERIAŁY I ŚRODKI DYDAKTYCZNE

• Multiteka Chemia Nowej Ery dla klasy siódmej,

• multimedialny układ okresowy pierwiastków chemicznych, ukladokresowy.edu.pl,

• monitor interaktywny Samsung, 

• laptop z zainstalowanym oprogramowaniem MagicIWB I2,



CZYNNOŚCI PRZED LEKCJĄ

Nauczyciel:

• podłącza zestaw: laptop + monitor interaktywny (kabel HDMI oraz USB), 

• na laptopie uruchamia oprogramowanie MagicIWB I2, 

• przechodzi w tryb pulpitu (rys 1.),

• kolejne czynności będą wykonywane na monitorze interaktywnym.



PRZEBIEG LEKCJI



CZĘŚĆ NAWIĄZUJĄCA

Nauczyciel zadaje pytania:

1) Dlaczego powietrze zalicza się do mieszanin jednorodnych?

2) Jak nazywa się składnik powietrza, którym oddychamy?

3) Czy woda jest składnikiem powietrza?



CZĘŚĆ WŁAŚCIWA

• Uczniowie przeprowadzają doświadczenie 1. zgodnie z instrukcją. 

• Nauczyciel kontroluje pracę uczniów i udziela im wskazówek. Przed rozpoczęciem doświadczenia 
nauczyciel pokazuje na monitorze film Badanie składu powietrza (Multiteka). 





CZĘŚĆ WŁAŚCIWA

• Nauczyciel prezentuje film Dowody obecności pary wodnej w powietrzu (Multiteka). 





CZĘŚĆ WŁAŚCIWA

• Uczniowie, korzystając z multimedialnego układu okresowego pierwiastków chemicznych 
(ukladokresowy.edu.pl)





CZĘŚĆ WŁAŚCIWA

• Nauczyciel pokazuje film Gazy szlachetne – właściwości i zastosowanie (Multiteka) oraz 
animację Zastosowania gazów szlachetnych (Multiteka). 







UWAGI O PRZEBIEGU LEKCJI

Nauczyciel korzysta na lekcji z materiałów multimedialnych z Multiteki Chemia Nowej Ery:

• film Badanie składu powietrza,

• film Dowody obecności pary wodnej w powietrzu,

• film Gazy szlachetne – właściwości i zastosowanie,

• animacja Zastosowania gazów szlachetnych.
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