
Scenariusz lekcji  z chemii dla klas 7 szkoły podstawowej 

 

Temat: Tlenki metali i niemetali.  

 

Cele nauczania 

Uczeń:  

• definiuje pojęcia: tlenek,                                                                                                                       

• dokonuje podziału tlenków,                                                                                                                         

• zapisuje wzory sumaryczne tlenków,                                                                                                     

• podaje nazwy tlenków,                                                                                                                            

• podaje sposób otrzymywania tlenków ,                                                                                                                              

• zapisuje proste równania reakcji,                                                                                                                         

• określa właściwości i  niektóre zastosowania wybranych tlenków. 

Metody 

 • pogadanka,                                                                                                                                              

• pokaz,                                                                                                                                                    

• praca z książką,                                                                                                                                           

• praktyczna.  

Materiały i środki dydaktyczne 

 • podręcznik dla klasy siódmej szkoły podstawowej, J. Kulawik, T. Kulawik, M. Litwin, 

Chemia Nowej Ery, Nowa Era, Warszawa 2017,                                                                                         

• Multiteka Chemia Nowej Ery dla klasy siódmej,                                                                                                                    

• scenariusz i karta pracy dołączona do Książki dla Nauczyciela  str.  55- 58  oraz na portalu 

dlanauczyciela.pl. 

 • projektor multimedialny, laptop. 

 

 

 

 

 



Przebieg lekcji  

Część nawiązująca  

1. Nauczyciel wprowadza temat lekcji i wyjaśnia jej cel.                                                                                                          

2. Nawiązanie do poprzednich lekcji i  przypomnienie wiadomości na temat tlenków: tlenku 

węgla(IV) i wody, podanie różnic między pierwiastkiem chemicznym – tlenem a jego 

związkami chemicznymi – tlenkami oraz podkreślenie znaczenia wartościowości w ustalaniu 

wzorów związków chemicznych.                                                                                                                                                                                  

3. Nauczyciel pokazuje fotografię tlenku żelaza(III) (podręcznik, s. 196). Następnie zadaje 

pytania:  

• Jaki jest wzór sumaryczny tlenku żelaza(III)? 

 • Co oznacza cyfra rzymska III w nazwie tego tlenku? 

 • Czy tlenek żelaza(III) jest pierwiastkiem chemicznym?  

• Czy tlenek żelaza(III) jest związkiem chemicznym?                                                                                             

4. Uczniowie odpowiadają, a  nauczyciel weryfikuje poprawność ich wypowiedzi.                                 

5. Nauczyciel wyjaśnia, że w skład tlenków mogą wchodzić metale i niemetale. Informuje, że 

w przyrodzie występuje wiele tlenków, które odgrywają ważną rolę w środowisku naturalnym 

oraz mają liczne zastosowania. 

 Część właściwa  

1. Nauczyciel prosi uczniów, aby odszukali tlen, węgiel, wodór i  krzem w  multimedialnym 

układzie okresowym pierwiastków chemicznych (ukladokresowy. edu.pl).  Omawia 

rozpowszechnianie tlenków niemetali w przyrodzie.  

2.Następnie wyjaśnia, jak zbudowane są tlenki, przypomina wartościowość tlenu w  tlenkach 

i zapisuje kilka przykładów wzorów oraz nazw tlenków, tj.: CO, SO3, H 2O, SiO2, PbO2.                                                                                                             

3. Nauczyciel wyjaśnia, jak tworzy się wzory i  nazwy tlenków.                                                             

4. Nauczyciel rozdaje karty pracy dołączone do scenariusza i prosi uczniów o wykonanie 

zadania 1. z  karty pracy.                                                                                                                                        

5.  Uczniowie wykonują zadania 2. i 3. z karty pracy.                                                                            

6. Nauczyciel wyjaśnia uczniom, w  jaki sposób można otrzymać tlenki, a na przykładzie 

reakcji otrzymywania SO3 wyjaśnia pojęcie katalizator.                                                                         

7. Uczniowie wykonują zadania 4. i 5. z karty pracy.                                                                                     



8. Nauczyciel pokazuje film Spalanie węgla, siarki i magnezu w tlenie (Multiteka). Prosi 

uczniów o zapisanie w zeszycie równań reakcji zachodzących podczas prezentowanego 

doświadczenia chemicznego.                                                                                              

 

Część podsumowująca  

 

1. Nauczyciel zadaje pytania:  

• Na jakie grupy dzielimy tlenki? 

 • Jaką wartościowość ma tlen w tlenkach?  

• Co oznacza cyfra rzymska w nazwie tlenku?  

• W jaki sposób można otrzymać tlenki?  

• Czy tlenki metali i niemetali różnią się właściwościami fizycznymi?  

• Co to jest katalizator?  

2. Zadanie pracy domowej: 

 • zadanie 3. z podręcznika, s. 201, 

 • zastosowanie tlenków niemetali (tlenek krzemu(IV), tlenek węgla(IV), tlenek siarki(IV), 

tlenek siarki(VI) oraz tlenków metali (tlenek wapnia, tlenek magnezu, tlenek żelaza(III), 

tlenek glinu). 


