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12.03.20 czwartek - Klasa 2. 
 

Lekcja 1. Temat: Stechiometria – podsumowanie działu. 
 

1.Proszę wykonać zadania 1-8/165 podręcznik ,,To jest chemia 1’’ 
 
Lekcja 2. Temat: Stechiometria – podsumowanie działu. 
 

1.Proszę rozwiązać zadania z Maturalnych  kart pracy – 6-15/30-37. 

 

13.03.20 piątek - Klasa 2. 
 

 
Lekcja 1. Temat: Stopnie utlenienia pierwiastków chemicznych. 
 

1. Proszę zapoznać się z materiałem str.170-172 
2. Proszę odpowiedzieć na pytania: 

1. Co to jest stopień utlenienia 
2. Reguły określania stopni utlenieni 
3. Zależność stopnia utlenienia od liczby elektronów. 

4. Zależność stopnia utlenienia od elektroujemności. 
5. Jak określa się stopień utlenienia pierwiastków w związkach i jonach? (przykład 1/171) 

 
Lekcja 2. Temat: Zmiana stopni utlenienia pierwiastków chemicznych w reakcjach chemicznych. 
1. Proszę zapoznać się z materiałem str.170-172 

2. Proszę odpowiedzieć na pytania: 
1. Co to jest utlenianie (oksydacja)? 

2. Co to są reakcje redox? 
3. Czym są: reduktor i utleniacz? 
4. W jaki sposób ustala się reduktor i utleniacz w reakcjach? (przykład 1/173) 

5. Co to są równania połówkowe? 
6. Na czym polega bilans elektronowy syntezy? (przykład 2/174 oraz doświadczenie 8/175). 
7. Reduktory i silne reduktory –utleniacze i silne utleniacze – przykłady i funkcje. 

8. Co to są regulatory kwasowości 
 

 

13.03.20 piątek - Klasa 2. 
 

 
Lekcja 1. Temat: Zmiana stopni utlenienia pierwiastków chemicznych w reakcjach chemicznych. 
 
1.Proszę wykonać zadania 1-5/177 Podręcznik. 
 

 
 

19.03.20 czwartek - Klasa 2. 
 
 

Lekcja 1. Temat: Sprawdzian wiadomości z działu: Stechiometria. 
 
1.Proszę rozwiązać przesłany test i odesłać na adres mailowy: asiuchal@wp.pl. Uczniowie rozwiązują test w 

domu i przysyłają na podany adres. 
 

 
Lekcja 2. Temat: Omówienie sprawdzianu wiadomości z działu: Stechiometria. 

mailto:asiuchal@wp.pl
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1.Po odesłaniu testów uczniów, testy są sprawdzane i odsyłane. Omawiam test i błędy, które 

popełnili uczniowie. odsyłam Im informacje. 
2. Uczniowie przysyłają pytania do testu, których zadań nie zrozumieli – ja odsyłam Im wyjaśnienia. 

 
 

20.03.20 piątek - Klasa 2. 

 
Lekcja 1. Temat: Bilansowanie równań reakcji utleniania-redukcji. 
 
1. Proszę przeczytać tekst z podręcznika ,,To jest chemia 2’’  str. 178-182. 
3.Na podstawie informacji z podręcznika, sporządzić notatki w zeszycie w punktach: 

1. Co to jest bilans elektronowy? 
2. Na czym polega ustalanie współczynników stechiometrycznych reakcji (przykład 1/178)? 

 

Lekcja 2. Temat:  
1.Proszę rozwiązać zadania z podręcznika 1-2/186. 

 
 

26.03.20 czwartek - Klasa 2. Bilansowanie równań reakcji utleniania-redukcji. 

 
Lekcja 1. Temat: Bilansowanie równań reakcji utleniania-redukcji. 
 
1. Proszę przeczytać tekst z podręcznika ,,To jest chemia 2’’  str. 182-185. 
3.Na podstawie informacji z podręcznika, sporządzić notatki w zeszycie w punktach: 

1. Co to jest szereg aktywności metali? 
2. Przykłady kwasów utleniających i nieutleniających. 

3. Zależność utleniania metalu od umieszczenia go w szeregu aktywności. 
4.  Omówić reakcje dysproporcjonowania (przykład 2/184). 
5. Omówić zastosowania reakcji redoks. 

 
Lekcja 2. Temat: Bilansowanie równań reakcji utleniania-redukcji. 
 
 

1.Proszę rozwiązać wysłany test maturalny. 

 


