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Temat
Jak wyznaczyć iloczyn rozpuszczalności octanu srebra?
Klasa / czas trwania lekcji: klasa I (liceum/technikum), poziom rozszerzony, 45 minut.
Cel ogólny lekcji: zapoznanie uczniów z pojęciem iloczynu rozpuszczalności.
Cele szczegółowe operacyjne – sformułowane w języku ucznia: zrozumiesz
i wyjaśnisz co to jest i jak wyznaczyć doświadczalnie iloczyn rozpuszczalności octanu
srebra.
Środki dydaktyczne: zlewki, KSCN (0,1 mol/dm3), KSCN (0,05 mol/dm3), cylinder
miarowy, pipety, CH3COOAg, FeNH4(SO4)2 (zakwaszony HNO3), kolby stożkowe,
Na2S (0,1 mol/dm3), HNO3 (6 mol/dm3), biureta, CH3COONa (0,5 mol/dm3),
NaBr (0,1 mol/dm3), mieszadło magnetyczne, AgNO3 (0,1 mol/dm3), termometr
0–50°C, NaHCO3 (0,1 mol/dm3), lejek do sączenia, KI (0,1 mol/dm3), sączki, NaCI
(0,1 mol/dm3), bagietki szklane, NH3(aq) (5,0 mol/dm3), lejek szklany, Na2S2O3
(0,1 mol/dm3), rękawice jednorazowe, fartuchy ochronne, karty pracy, patyczki
z imieniem i nazwiskiem ucznia.
Zastosowanie narzędzi ICT do realizacji lekcji: komputery z dostępem
do Internetu, rzutnik multimedialny, prezentacja multimedialna: e-podręcznik:
https://epodreczniki.open.agh.edu.pl/openagh-podreczniki_view.
php?mode=view&categId=82&handbookId=74&moduleId=898,
Formy pracy: praca w grupie, praca indywidualna.
Metody i techniki nauczania: wykład, problemowe: dyskusja dydaktyczna, z użyciem
komputera z dostępem do Internetu, z użyciem e-podręcznika; praktyczne:
eksperyment; praca w grupach, technika zdań podsumowujących.
Przebieg lekcji
Faza wstępna
1. Nauczyciel sprawdza listę obecności prezentuje cele lekcji sformułowane w języku
ucznia na prezentacji, ustala z uczniami temat lekcji.
2. BHP – nauczyciel zapoznaje uczniów z kartami charakterystyk substancji, które
będą używane na lekcjach.
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Faza realizacyjna
1. Nauczyciel wprowadza uczniów w zagadnienia dotyczące pojęcia iloczynu
rozpuszczalności (https://epodreczniki.open.agh.edu.pl/openagh-podreczniki_
view.php?mode=view&categId=82&handbookId=74&moduleId=898) – dyskusja.
2. Nauczyciel dzieli uczniów na trzy grupy. Następnie rozdaje każdej grupie
odpowiednie szkło, sprzęt, odczynniki, instrukcje do wszystkich doświadczeń
i karty pracy.
a) Uczniowie pierwszej grupy: przeprowadzają doświadczenie: oznaczanie
stężenia jonów Ag+ w nasyconym roztworze CH3COOAg zgodnie z instrukcją,
formułują pytania badawcze i stawiają hipotezy, zapisują obserwacje w kartach
pracy.
b) Uczniowie drugiej grupy przeprowadzają doświadczenie: wyznaczenie iloczynu
rozpuszczalności octanu srebra(l) zgodnie z instrukcją, formułują pytania
badawcze i stawiają hipotezy, zapisują obserwacje w kartach pracy.
c) Uczniowie trzeciej grupy przeprowadzają doświadczenie: ustalanie się
równowagi reakcji strącania i tworzenia się osadu zgodnie z instrukcją,
formułują pytania badawcze i stawiają hipotezy, zapisują obserwacje w kartach
pracy.
3. Nauczyciel prosi liderów grup, aby przedstawili obserwacje
z przeprowadzonych doświadczeń.
4. Nauczyciel zadaje uczniom pytania dotyczące wykonanych doświadczeń: „Oblicz
iloczyn rozpuszczalności CH3COOAg (uwzględniamy całkowite stężenie jonów
CH3COO-).
Faza podsumowująca (rekapitulacja)
Na podsumowanie lekcji nauczyciel proponuje uczniom zadania obliczeniowe.
Przykładowe zadania:
 Zadanie 1. Rozpuszczalność fosforanu (V) srebra Ag3PO4 w temperaturze 20°C
wynosi 1,65 x 10–5 mol/dm3.Obliczyć iloczyn rozpuszczalności tej soli.
 Zadanie 2. Iloczyn rozpuszczalności fosforanu (V) wapnia Ca3(PO4)2 wynosi
1,4 x 10–14. Obliczyć rozpuszczalność fosforanu (V) wapnia oraz stężenie każdego
rodzaju jonów w roztworze nasyconym wyrażone w g/dm3.
 Zadanie 3. Obliczyć stężenie jonów chlorkowych Cl-, które należy przekroczyć, aby
spowodować wytrącenie osadu chlorku srebra AgCl w roztworze soli srebrowej,
w której stężenie jonów Ag+ wynosi 4,2 x 10–3 mol/dm3. Iloczyn rozpuszczalności
AgCl wynosi 1,6 x 10–10 w temperaturze 25°C.
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Komentarz metodyczny
Środki dydaktyczne: instrukcje wykonania doświadczeń nauczyciel przygotowuje sam
lub prosi zdolnego ucznia o pomoc.
Formy pracy: praca doświadczalna w grupach (wybór lidera grupy).
Metody pracy: problemowe: dyskusja dydaktyczna, z użyciem komputera z dostępem
do Internetu, z użyciem e-podręcznika; praktyczne: eksperyment; praca w grupach,
technika zdań podsumowujących.
Treści wykraczające poza Podstawę Programową: doświadczalne wyznaczenie
iloczynu rozpuszczalności octanu srebra.
Treści interdyscyplinarne: informatyka (https://
epodreczniki.open.agh.edu.pl/openagh-podreczniki_view.
php?mode=view&categId=82&handbookId=74&moduleId=898), matematyka
(obliczenia matematyczne: mnożenie, dzielenie, przeliczanie jednostek).
Dostosowanie scenariusza do uczniów ze SPE: Nauczyciel, aby stworzyć dobre
warunki do pracy uczniów ze SPE, powinien zwiększyć czcionkę na instrukcjach,
prezentacji multimedialnej itp. (uczniowie słabo widzący). Praca w grupach
sprzyja wspieraniu się nawzajem uczniów, w tym o SPE. Stosowanie kart pracy
pozwoli uczniom na dostosowanie tempa pracy do swoich możliwości. Uczniowie
mający trudności w przyswajaniu nowego materiału oraz Ci, którzy mają trudności
w wykonywaniu doświadczeń powinni mieć pomoc ze strony rówieśnika z klasy, np.
zdolnego ucznia (tutoring rówieśniczy).
Nauczyciel powinien stworzyć odpowiednią przestrzeń uczniowi w klasie (siedzenie
blisko drzwi, aby uczeń mógł wyjść z sali, gdy będzie to konieczne, stałe miejsce
pracy).
Sposoby oceniania: Sprawdzanie osiągnięć uczniów, jak również ocena ich postępów,
muszą być indywidualne. Nauczyciel stosuje ocenianie kształtujące. Podczas
lekcji uczniowie mają możliwość uzyskania oceny bieżącej, przy udziale techniki
wykorzystującej patyczki z imionami i nazwiskami uczniów. W przypadków uczniów ze
SPE należy doceniać u tych uczniów wszelkie formy zaangażowania.
Ewaluacja lekcji: Nauczyciel powinien wybrać taką formę ewaluacji, która pasuje mu
do lekcji i da mu najwięcej informacji zwrotnych. Nauczyciel może wybrać technikę
zadań podsumowujących: Na lekcji najtrudniejsze było..; Najbardziej podobało mi
się…; Najchętniej ćwiczyłam\em...; Uważam, że lekcja była…”.

