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Temat
Tajemnicza liczba Avogadra?
Klasa/czas trwania lekcji: klasa III, szkoła ponadpodstawowa (liceum/technikum),
poziom rozszerzony, 45 min.
Cel ogólny lekcji: zapoznanie uczniów z pojęciem mola oraz liczby Avogadra.
Cele szczegółowe operacyjne – sformułowane w języku ucznia: zrozumiesz
i wyjaśnisz co to jest mol oraz liczba Avogadra.
Środki dydaktyczne: pipety, eter naftowy (praca pod dygestorium), cylinder miarowy,
kwas stearynowy, krystalizatory (duże), kwas palmitynowy, zlewki, pył kredowy
(świeżo przygotowany), kolba stożkowa ze szlifem, linijka, rękawice jednorazowe,
fartuchy ochronne, karty pracy, kubeczki kolorowe (czerwone, żółte, zielone).
Zastosowanie narzędzi ICT do realizacji lekcji: komputery z dostępem
do Internetu, rzutnik multimedialny, tablica interaktywna, prezentacja
multimedialna, Scholaris: http://scholaris.pl/zasob/58200, https://chem24.pl/
podrecznik-,10,25,Mol--masa-molowa--objetosc-molowa
Formy pracy: praca w grupie, praca indywidualna.
Metody i techniki nauczania: problemowe: dyskusja dydaktyczna, z użyciem
komputera, z użyciem e-podręcznika; praktyczne: eksperyment; technika „Świateł”,
technika zdań podsumowujących.
Przebieg lekcji
Faza wstępna
1. Nauczyciel rozdaje uczniom kubeczki w trzech kolorach: zielonym, żółtym,
czerwonym i 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.
Faza realizacyjna
1. Nauczyciel wprowadza uczniów w zagadnienia mola i liczby Avogadra
(e-podręcznik: https://chem24.pl/podrecznik-,10,25,Mol--masa-molowa-objetosc-molowa), po których następuje dyskusja dydaktyczna.
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2. Nauczyciel dzieli uczniów na grupy i rozdaje uczniom odpowiednie szkło, sprzęt,
odczynniki, instrukcje do wszystkich doświadczeń i karty pracy.
3. Uczniowie przeprowadzają doświadczenie zgodnie z instrukcją polegające
na wyznaczaniu liczby Avogadra. Nauczyciel prosi uczniów o sformułowanie
pytania badawczego i hipotez, które uczniowie zapisują w kartach pracy. Wszyscy
wspólnie omawiają obserwacje i formułujemy wnioski
Faza podsumowująca (rekapitulacja)
1. Nauczyciel zadaje uczniom zadanie z wykorzystaniem liczby Avogadra, np. oblicz:
a) objętość w warunkach normalnych 0,4 mola wodoru,
b) objętość w warunkach normalnych 1,525·1023 cząsteczek tlenu,
c) masę 1 dm3 (warunki normalne) bromowodoru
2. Na podsumowanie zajęć nauczyciel wyświetla na prezentacji multimedialnej
zdania podsumowujące, na które uczniowie udzielają odpowiedzi: Łatwe było dla
mnie …, Najtrudniejsze było dla mnie ….

Komentarz metodyczny
Środki dydaktyczne: instrukcje wykonania doświadczeń nauczyciel przygotowuje
sam.
Formy pracy: praca doświadczalna w grupach (wybór lidera grupy).
Metody pracy: metoda eksperymentu.
Treści wykraczające poza Podstawę Programową: doświadczalne wyznaczanie liczby
Avogadra.
Treści interdyscyplinarne: matematyka (pomiar za pomocą linijki średnicy plamy
powstałej podczas doświadczenia), informatyka (e-podręcznik: https://chem24.pl/
podrecznik-,10,25,Mol--masa-molowa--objetosc-molowa)
Dostosowanie scenariusza do uczniów ze SPE: Scenariusz jest uniwersalny, dlatego
też można go dostosowywać do uczniów o SPE. W przypadku ucznia słabo widzącego
instrukcja oraz karty pracy powinny być napisane większą czcionką. Praca w grupach
sprzyja wspieraniu się nawzajem uczniów, w tym o SPE. Stosowanie kart pracy
pozwoli uczniom na dostosowanie tempa pracy do swoich możliwości. Wydłużenie
czasu na wykonanie poszczególnych etapów doświadczeń. Nauczyciel powinien
stworzyć odpowiednią przestrzeń uczniowi w klasie (siedzenie blisko drzwi, aby uczeń
mógł wyjść z sali, gdy będzie to konieczne, własne, stałe miejsce pracy).
Sposoby oceniania: Sprawdzanie osiągnięć uczniów, jak również ocena ich postępów,
muszą być indywidualne. Na niniejszej lekcji szkolnej zostało zastosowane ocenianie
kształtujące: technika „Światła”. W przypadku oceniania uczniów o specjalnych
potrzebach edukacyjnych (SPE) ocena powinna być pozytywna, doceniająca
najmniejsze nawet wysiłki czy umiejętności ucznia.
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Ewaluacja lekcji: Nauczyciel powinien wybrać taką formę ewaluacji, która pasuje mu
do lekcji i da mu najwięcej informacji zwrotnych. Nauczyciel może wybrać technikę
zdań podsumowujących, na które uczniowie udzielają odpowiedzi: Łatwe było
dla mnie …, Najtrudniejsze było dla mnie ….

