
PRACE DODATKOWE  z CHEMII     kl.  VII                  I semestr 

Każdy uczeń może w roku szkolnym 2021/2022 wykonać prace dodatkowe ( projekt, wywiad, rozwiązać 
ambitne zadania rachunkowo-problemowe itp.), co w efekcie pozwoli uzyskać dodatkowe punkty 
procentowe do oceny. 

W  I-szym semestrze r. szk. 2020/2021 chcąc wyjść na przeciw uczniowskiej  potrzebie samokształcenia, 
zdobywania informacji i doświadczeń oraz umiejętności planowania pracy własnej proponuję ( do wyboru)  
jako prace dodatkowe 3 projekty  

Za każdy z wykonanych w I-szym semestrze projektów możesz otrzymać dodatkowe 2%  do oceny . 
Pamiętać jednak należy, że w roku szkolnym za prace dodatkowe można otrzymać łącznie nie więcej niż 4%  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Tematy projektów: 

1. „ Chemia i fizyka  w fotografii” 
Cel szczegółowy: Celem projektu jest przedstawienie przez pryzmat obiektywu ciekawych zjawisk 
fizycznych lub procesów chemicznych w otaczającej nas rzeczywistości.  
 
Proponowane zadania i formy:  Zainteresowani wykonują zdjęcie lub serię zdjęć dostrzeżonego 
zjawiska lub przeprowadzonego doświadczenia. (np. procesu krystalizacji soli z jej nasyconego 
roztworu;  procesu tworzenia mgły, procesy powstawania smogu ; badania składu powietrza;   
spalania drewna, węgla drzewnego lub gazu ziemnego…itp.  lub innych zjawisk fizyko-chemicznych  
zaobserwowanych przez ucznia, które uzna za interesujące)  
Obserwowane zjawisko należy również opisać i wyjaśnić dokumentując każdy jego etap 
odpowiednią fotografią lub serią fotografii. 
Fotografie mogą być wykonane w dowolnej technice, jednak należy je zaprezentować w postaci 
odbitek papierowych w formacie 13cmx18cm lub większym np. wklejonych na plakacie lub serii 
plakatów będących pracą końcową wykonanego projektu. 
 
Termin zakończenia projektu : 10 grudnia 2021 r. 
 
Proponowany sposób prezentacji wyników –  wystąpienie na forum klasy poparte poglądowym 
plakatem lub serią plakatów  wyjaśniających i obrazujących opisane zjawisko. 
 
 
 

2. „ Ja Maria – PoRa na Marię – czyli jak drobna kobieta z Polski zmieniła świat nauki 
o promieniotwórczości” 
Cel szczegółowy projektu : Poznanie sylwetki M. Skłodowskiej-Curie oraz kulisów odkrycia radu i 
polonu. 
 
Proponowane zadania i formy:  Przybliżenie sylwetki wybitnej polskiej uczonej. 



Przybliżenie pojęcia promieniotwórczości naturalnej , metody i znaczenia odkryć radu i polonu (Np. 
wywiad, prezentacja lub plakat na temat zastosowania odkrytych pierwiastków) 
  
Termin zakończenia projektu : 10 grudnia 2021 r. 
 
Proponowany sposób prezentacji wyników –  wystąpienie na forum klasy poparte  poglądowym 
plakatem , pokazem slajdów, animacją filmową..., monolog/wywiad …. Itp. 
  
 

3. „ Czy promieniotwórczy zawsze znaczy szkodliwy?”– czyli jak zmieniają się poglądy 
na znaczenie  pierwiastków  promieniotwórczych.  
 
Cel szczegółowy projektu : Poznanie historii zastosowań pierwiastków promieniotwórczych. 

 
Proponowane zadania i formy:  Przybliżenie pojęcia promieniotwórczości naturalnej i sztucznej . 
Ogólne znaczenie promieniotwórczości we współczesnym świecie (w różnych dziedzinach naszego 

życia)  
Przedstawienie i szczegółowe  omówienie  znaczenia we współczesnym świecie co najmniej trzech 
pierwiastków promieniotwórczych.  
 
Termin zakończenia projektu : 10 grudnia 2021 r.  
 
Proponowany sposób prezentacji wyników –  wystąpienie na forum klasy poparte  poglądowym plakatem , 
pokazem slajdów, animacją filmową..., monolog/wywiad …. Itp. 
  
 
 

Ogólne  cele projektów: 

 Samodzielne  pozyskiwanie i przetwarzanie informacji z różnorodnych źródeł z wykorzystaniem technologii 
informacyjno-komunikacyjnych. Kształtowanie nawyków krytycznej oceny informacji . 

 Projektowanie i przeprowadzanie prostych doświadczeń chemicznych. 
 Interpretowanie wyników doświadczeń chemicznych i formułowanie wniosków na podstawie dokonanych 

obserwacji. 
 Stosowanie poprawnej terminologii 
 Wykorzystanie zdobytej wiedzy do identyfikowania i rozwiązywania problemów 
 Kreowanie postawy odkrywcy i badacza 
 Popularyzowanie wiedzy  
 Rozwijanie umiejętności pracy w grupie 
 Kształtowanie umiejętności prezentacji/ autoprezentacji 
 Przestrzeganie zasad BHP 

 

Jak się przygotować? 

Krok 1:  Przeanalizuj swoje preferencje i wybierz zagadnienie, które Cię interesuje. 

Krok 2:  Każdy z projektów można wykonywać samodzielnie, albo w grupie dwuosobowej.                                   
Do  25 października 2021 proszę o zgłoszenie do nauczyciela wybranego tematu prezentacji oraz składu 
grupy, która będzie zajmować się jego realizacją. 



Krok 3:  Do 8 listopada 2021 napisz(-cie) konspekt planu działania zawierający najważniejsze etapy 
realizacji oraz planowany sposób zaprezentowania wyników pracy  i przedstaw(-cie) go nauczycielowi. 

Krok 4:  Zbieraj(-cie) materiały i pomoce; dokumentuj(-cie) postępy swoich prac ( np. wykonując zdjęcia, 
krótkie filmiki…); i realizuj(-cie) systematycznie założenia projektu  

Krok 5:  Ostateczny termin zakończenie projektów i prezentacji osiągnięć to termin do  10 grudnia  2021r.  

Co podlega ocenie? 

1.  Zgodność pracy z tematem,  
2. Sposób realizacji, pomysłowość 
3. Realizacja wg zaplanowanego terminarza – staranność i systematyczność  
4. Współpraca z nauczycielem 
5. Przygotowanie prezentacji własnej pracy  i własnych osiągnięć -  

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 


