
  Klasa VII 

Temat: Elektrolity i nieelektrolity 

Cele lekcji 

Poznanie pojęć: elektrolit, nieelektrolit, wskaźniki kwasowo-zasadowe, odczyn. Odróżnianie odczynu 

roztworów na podstawie barwy wskaźników. Omówienie zastosowań wskaźników: oranżu 

metylowego, uniwersalnych papierków wskaźnikowych, fenoloftaleiny, do określania odczynu. 

Kryteria sukcesu w języku ucznia 

 podaje definicję pojęć : elektrolity, nieelektrolity, wskaźniki, fenoloftaleina, oranż 

metylowy, wskaźnik uniwersalny 

 rysuję schemat, zapisuję obserwacje i formułuję wniosek z doświadczenia: Badanie 

zjawiska przewodzenia prądu elektrycznego przez roztwory wodne substancji 

 rysuję schemat, zapisuję obserwacje i formułuję wniosek z doświadczenia: Obserwacja 

zmiany barwy wskaźników w zależności od odczynu roztworu 

 opisuję zastosowania wskaźników: fenoloftaleiny, oranżu metylowego, uniwersalnego 

papierka wskaźnikowego 

 rozróżniam za pomocą wskaźników roztwory kwasów i wodorotlenków 

 wymieniam rodzaje odczynu roztworu 

 badam odczyn roztworu (kwasowy, zasadowy, obojętny) w różnych roztworach 

1.Zapoznaj się z materiałem  

podręcznik – temat: Elektrolity i nieelektrolity 

2. Filmiki, które pomogą zrozumieć temat 

 Trochę teorii – elektrolit i nieelektrolit, wskaźnik i odczyn 

https://www.youtube.com/watch?v=iJ60zV08pUI&t=97s 

 Odczyn roztworu 

https://www.youtube.com/watch?v=hJyEF-oobAc 

 Wskaźnik – oranż metylowy 

https://www.youtube.com/watch?v=5ffskVaXpLc&t=369s 

https://www.youtube.com/watch?v=f03YmSSvy34 
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 Wskaźnik – fenoloftaleina 

https://www.youtube.com/watch?v=LukO5KpxgMs 

 Wskaźniki –papierek uniwersalny – oglądasz tylko  do 0:56 minut 

https://www.youtube.com/watch?v=m_qZCoMdgCY&pbjreload=10 

 elektrolity i nieelektrolity oglądasz do 6:40 minut 

https://www.youtube.com/watch?v=5ffskVaXpLc&t=369s 

 

3. Zapisz do zeszytu temat, datę i notatkę 

Notatka  

Ćwiczenia – Zapamiętaj ( ramka) str. 107 

Rozwiąż zał. 1 - jest  poniżej i prześlij go do sprawdzenia ( nie wszystkie prace będą oceniane) 

Realizacja – 27.05 2020 – godzina 15:00 

Pamiętaj o filmikach z docwiczenia.pl !!!!!!!    pomogą przy pracy domowej. 
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Dziennik laboratoryjny. Elektrolity i nieelektrolity 
 

1.  To doświadczenie musisz znać 

Obejrzyj film wpisując kod C7B8J8 na docwiczenia.pl. 

Doświadczenie 30. Badanie zjawiska przewodzenia prądu 

elektrycznego przez roztwory wodne substancji 

Wykonaj doświadczenie chemiczne przedstawione na schemacie. 

Pokoloruj na żółto schematy żarówek obok nazw substancji, 

których wodne roztwory przewodzą prąd elektryczny. 

  
azotan(V) potasu 

 
kwas chlorowodorowy 

 
wodorotlenek sodu, 

wodorotlenek potasu,  

kwas siarkowy(VI) 

 woda destylowana 

 wodorotlenek sodu 

 wodorotlenek potasu 

 kwas chlorowodorowy 

 kwas siarkowy(VI) 

 chlorek sodu 

 azotan(V) potasu 

 glicerol 

 sacharoza 

Schemat: 

 

 

1.  To doświadczenie musisz znać 

Obejrzyj film wpisując kod C71W9K na docwiczenia.pl. 
 

Doświadczenie 31. Obserwacja zmiany barwy wskaźników w zależności od odczynu 

roztworu 

a) Określ barwy wskaźników w roztworach przedstawionych na schemacie – 

odpowiednio pokoloruj uniwersalne papierki wskaźnikowe (1–3) lub zawartość zlewek 

(4–6). 

Schemat: 

 
 

b) Uzupełnij schematy nazwami przykładowych substancji, znajdujących się  

w probówkach, wiedząc, że w obu roztworach fenoloftaleina przyjęła malinową barwę. 

Schemat: 

 



 

 

 

 

 


