
PRACE DODATKOWE  z CHEMII     kl.  VIII                    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. 2021/2022 chcąc wyjść na przeciw uczniowskiej  potrzebie samokształcenia, 
zdobywania informacji i doświadczeń oraz umiejętności planowania pracy własnej proponuję (do wyboru)  
jako prace dodatkowe 2 projekty oraz 1 zestaw zadań rachunkowo-problemowych. 

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.  „Jony – plusy i minusy  -  czyli na czym polega dysocjacja jonowa (elektrolityczna)?” 
Cel szczegółowy projektu : Poznanie właściwości elektrolitów i nieelektrolitów oraz mechanizmów 
zjawiska dysocjacji jonowej (elektrolitycznej) 
 
Proponowane zadania do wykonania:  badanie zjawiska przewodzenia prądu elektrycznego przez 
roztwory wybranych substancji oraz określenie odczynu tych roztworów. Przedstawienie ogólnych 
wniosków.    
a) Badanie zjawiska przewodzenia prądu elektrycznego za pomocą np. szkolnego detektora 

przewodnictwa  przez roztwory wodne wybranych substancji wykorzystywanych w 
gospodarstwie domowym np. soli kuchennej,  cukru, octu, kwasku cytrynowego, mleka, napoju 
typu coca-cola,  sody oczyszczonej mydła, wody z wodociągu itp. 



b) Badanie odczynu roztworów wodnych wybranych substancji używanych w gospodarstwie 
domowym za pomocą wskaźników naturalnych np. wywaru z czerwonej kapusty, soku 
buraczanego, esencji herbacianej . 

c) Badanie zjawiska przewodzenia prądu elektrycznego za pomocą np. szkolnego detektora 
przewodnictwa  przez  wybrane substancje o stałym stanie skupienia  np. soli kuchennej,  cukru,  
kwasku cytrynowego, mleka,  sody oczyszczonej, soli do kąpieli, mydła, itp. 

d) Czyszczenie srebrnej biżuterii w naczyniu z roztworem soli kuchennej i folią aluminiową. 
e) Dowiedz się kto jest twórcą teorii dysocjacji jonowej  i jak dokonał swojego odkrycia 
 
 
Termin zakończenia projektu : 10 grudnia 2021 
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 2021r 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 -  

 

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



Zestaw zadań problemowo-rachunkowych  

Proszę o rozwiązanie i dostarczenie pracy do dnia 10 grudnia 2021r. 

Następnie, aby zaliczyć pracę uczeń zostanie poproszony o rozwiązanie w obecności 
nauczyciela  i wyjaśnienie jednego losowo wybranego zadania. 

ZAD nr 1:   
 Dwa pierwiastki, oznaczone dalej literami X i Z, tworzą tlenki, którym można przypisać wzory: XO2, XO, 
Z2O3 i ZO. Dodatkowo wiadomo, że:  
-   stosunek masy atomowej pierwiastka X do masy atomowej tlenu ma się tak, jak 3:4,  

-  różnica mas cząsteczkowych tlenku Z2O3 i tlenku ZO wynosi 88 u.  
 
1. Przedstaw tok rozumowania lub obliczenia i ustal masę atomową pierwiastka X. Napisz jego 
nazwę oraz wzory sumaryczne substancji kryjących się pod oznaczeniami XO2 i XO (zastąp literę X 
symbolem chemicznym pierwiastka X).  
 
Masa atomowa pierwiastka X: ………………………….. Nazwa pierwiastka X: …………………………..  
Wzory sumaryczne: XO2 : ………………………….. XO : …………………………..  
2. Przedstaw obliczenia pozwalające ustalić masę atomową pierwiastka Z. Napisz symbol 
chemiczny pierwiastka Z i wzory sumaryczne substancji kryjących się pod oznaczeniami Z2O3 i ZO 
(zastąp literę Z symbolem chemicznym pierwiastka Z).  
 
Masa atomowa pierwiastka Z: ………………..…….. Symbol chemiczny pierwiastka Z: ……………………...  
Wzory sumaryczne: Z2O3 : ………………………….. ZO : …………………………..  
3. Tlenek ZO (w odpowiednich warunkach) reaguje z metalem M leżącym w 13. grupie i 3. okresie układu 
okresowego pierwiastków. Zachodzi wtedy reakcja wymiany pojedynczej.  

a) Uzupełnij podane niżej zdania tak, aby były poprawne – wybierz i podkreśl jedną z odpowiedzi w 
każdym nawiasie.  

 -   Metalem M leżącym w 13. grupie i 3. okresie układu okresowego pierwiastków jest (bor / glin / skand).  

 -  Atom metalu M ma (3 elektrony walencyjne / 13 elektronów walencyjnych).  

b) Zapisz równanie opisanej w tekście reakcji.  
 
…………………..…………………..…………………..…………………..……………..…………..…………………
..………………….  
4. W reakcji jednej cząsteczki tlenku XO2 z jedną cząsteczką wodoru powstaje jedna cząsteczka tlenku XO 
i jedna cząsteczka pewnego związku chemicznego. Napisz jego wzór sumaryczny.  
 
Wzór sumaryczny: …………………………….. 

ZAD  nr 2: 
Pewna woda mineralna zawiera 0,0006% masowych magnezu. Oblicz jaki % dziennego zapotrzebowania 
na magnez, wynoszącego 600 mg, dostarczasz organizmowi wypijając jedną 0,5-litrową butelkę tej wody. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ZAD nr 3: 
Zgodnie z dyrektywą 2002/67/E Unii Europejskiej występowanie kofeiny w produktach 
spożywczych powinno być jasno określane. Jeśli jej zawartość w gotowym do spożycia 
produkcie przekracza 150 mg/dm3, należy umieścić na etykiecie informację „wysoka 
zawartość kofeiny” oraz podać stężenie w mg/100 cm3. Zasada ta nie obowiązuje jedynie 
dla kawy i herbaty oraz ich wyciągów, a także w przypadku napojów, których nazwa 
wskazuje, że zostały wyprodukowane na bazie obu naparów. Największym źródłem 
kofeiny jest kawa, herbata, czekolada, kakao oraz napoje orzeźwiające i energetyzujące. 
W poniższej tabeli zestawiono zawartość kofeiny w wybranych napojach:  
 
Napoje Zawartość kofeiny  [mg/100cm3] 
Kawa parzona 78 
Kawa z ekspresu 84 
Kawa bezkofeinowa 4 
Kawa/herbata rozpuszczalna 46 
Herbata ekspresowa 40 
Herbata liściasta 8 
kakao 17 
Napoje orzeźwiające 13 
Napoje energetyczne 30-55 
 
Źródło: W. Dworzański, G. Opielak, F. Burdan, Niepożądane działania kofeiny, Pol. Merk. 
Lek., 2009, XXVII, 161, 35. 
 
1. Oblicz jaką objętość kawy bezkofeinowej należałoby wypić, aby wprowadzić do organizmu tyle samo 
kofeiny, ile dostarczamy wypijając filiżankę kawy parzonej(150 cm3). Wynik podaj w  centymetrach 
sześciennych z zaokrągleniem do całości. 
 
 
 
 
Odpowiedź:  
 
2. Oblicz maksymalne oraz minimalne stężenie procentowe kofeiny w napojach energetyzujących. Gęstość 
napojów przyjmij równą 1,1 g/cm3. Wyniki podaj w zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku. 
 
 
 
 
 
 
Odpowiedź:   
 
3. Określ, czy na opakowaniach poniższych napojów (I - IV) należy umieścić informację 
o „wysokiej zawartości kofeiny”. Jeśli tak, podaj również informację o stężeniu tego 
alkaloidu (w mg/100 cm3) (alkaloidy to grupa naturalnie występujących związków 
organicznych, głównie pochodzenia roślinnego, zawierających azot) jaka powinna 
znaleźć się na opakowaniu. W celu udzielenia odpowiedzi na to zadanie uzupełnij 
tabelę. 
 
I. napój orzeźwiający (w 330 cm3 tego napoju stwierdzono obecność 42,9 mg kofeiny); 
II. napój energetyzujący (w 10 cm3 tego napoju stwierdzono obecność 5,2 mg kofeiny); 
III. herbata ekspresowa (w 20 cm3 tego napoju stwierdzono obecność 8 mg  kofeiny); 
IV. napój typu coca-cola (w 355 cm3 tego napoju stwierdzono obecność 34 mg kofeiny); 
 
Obliczenia  
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr napoju Czy na opakowaniu należy umieścić informację o 
wysokiej zawartości kofeiny [TAK/NIE] 

Stężenie alkaloidu  [mg/100 cm3] 

I   
II   
III   
IV   
 
 
ZAD nr 4: 
Tuż przed końcem 2019 roku Międzynarodowa Unia Chemii Czystej i Stosowanej oficjalnie potwierdziła 
istnienie czterech nowych pierwiastków o liczbach atomowych 113, 115, 117, i 118, które otrzymały 
tymczasowe nazwy pochodzące od liczb atomowych. Nowe pierwiastki są pierwszymi oficjalnie 
potwierdzonymi od 2011 roku, kiedy to zatwierdzono istnienie dwóch pierwiastków o liczbach atomowych 
114 i 116 (odpowiednio flerowu – Fl i liwermoru - Lv). 
           Na podstawie: wyborcza.pl 
 
1. Korzystając z danych zawartych w układzie okresowym, określ skład jądra atomowego flerowu. 
Przyjmij, że w dostępnym układzie okresowym w miejsce średniej masy atomowej flerowu podano 
wartość jego liczby masowej. 
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
. 
2. Na podstawie układu okresowego podaj tymczasową nazwę i symbol liwermoru jakie 
obowiązywały przed nadaniem mu obecnie obowiązującej nazwy. 
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
.. 
3. Szczególnie interesujący jest nieodkryty dotąd izotop flerowu z 184 neutronami w jądrze. 
Podaj wartość jego liczby masowej. 
……………….....................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
........ 
4. Jednym z wielu polskich akcentów w układzie okresowym jest pierwiastek Kopernik  (Cn), liczba 
masowa jego najbardziej trwałego izotopu wynosi 285, a ilość elektronów w obojętnym elektrycznie atomie 
wynosi 112 . 
Scharakteryzuj pierwiastek kopernik – w tym celu uzupełnij tabelę. 
 
Liczba protonów  
Liczba atomowa  
Numer okresu  
Numer grupy  
 
 



ZAD nr 5: 
 
Wykonano cztery doświadczenia:  
 
Doświadczenie I  
Do wodnego roztworu wodorotlenku baru, Ba(OH)2, włożono dwie elektrody połączone z żarówką i baterią.  
Żarówka świeciła jasnym światłem.  
Wyjaśnij, dlaczego roztwór wodorotlenku baru, Ba(OH)2, przewodzi prąd elektryczny oraz napisz równanie 
reakcji procesu, którego przebieg umożliwia przepływ prądu przez roztwór.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------- 

 

Doświadczenie II  
Następnie do roztworu wodorotlenku baru, Ba(OH)2, dodawano porcjami roztwór kwasu siarkowego(VI), 
H2SO4. Zaobserwowano, że wydzielił się biały osad, a żarówka świeciła przyćmionym światłem.  
Wyjaśnij , dlaczego nastąpiło przyćmienie światła żarówki.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------  

Doświadczenie III  
Przy dalszym dodawaniu roztworu kwasu siarkowego(VI), H 2SO4, zaobserwowano w pewnym momencie, 
że żarówka przestała świecić.  
Wyjaśnij, dlaczego żarówka zgasła, oraz napisz w formie jonowej, odpowiednie równanie reakcji.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------  

Doświadczenie IV  
Po dodaniu następnej porcji kwasu siarkowego(VI), żarówka zaświeciła jasnym światłem.  
Wytłumacz to zjawisko oraz podaj nazwy tych drobin, które są odpowiedzialne za proces, który 
spowodował świecenie żarówki jasnym światłem.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------- 


