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Temat
Co nam mówi szereg napięciowy metali?
Klasa/czas trwania lekcji: klasa III, szkoła ponadpodstawowa (liceum/technikum),
poziom rozszerzony, 45 min.
Cel ogólny lekcji: zapoznanie uczniów z szeregiem napięciowym metali.
Cele szczegółowe operacyjne – sformułowane w języku ucznia: zrozumiesz
i wyjaśnisz co to jest szereg napięciowy metali, zrozumiesz i wyjaśnisz jak wyznaczać
potencjał normalny ogniw.
Środki dydaktyczne: woltomierz cyfrowy, CuSO4, elektroda kalomelowa, ZnSO4,
przewody, FeSO4, kolby miarowe, AgNO3 pipety, Pb(NO3)2, zlewki, elektrody (Ag, Cu,
Zn, Fe, Pb), papier ścierny, cylinder miarowy, probówki, naczynka wagowe, mały lejek,
metodniki, rękawice jednorazowe, fartuchy ochronne, karty pracy.
Zastosowanie narzędzi ICT do realizacji lekcji: komputery z dostępem do Internetu,
rzutnik multimedialny, prezentacja multimedialna, e-podręcznik: https://chem24.pl/
podrecznik-,10,66,Szereg-aktywnosci-metali.
Formy pracy: praca w grupie, praca indywidualna.
Metody i techniki nauczania: problemowe: dyskusja dydaktyczna, z użyciem
e-podręcznika; praktyczna: eksperyment; technika „gadająca ściana”.
Przebieg lekcji
Faza wstępna
1. Nauczyciel rozdaje uczniom metodniki 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 zagadnienie związane z tematem lekcji (https://
chem24.pl/podrecznik-,10,66,Szereg-aktywnosci-metali) – dyskusja.
2. Nauczyciel prosi uczniów aby przygotowali roztwory CuSO4, ZnSO4, FeSO4,
AgNO3, Pb(NO3)2 w ten sposób, aby stężenie odpowiedniego kationu wynosiło
0,1 mol/dm3.
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3. 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: wyznaczanie
potencjałów normalnych elektrod metalicznych zgodnie z instrukcją, formułują
pytania badawcze i stawiają hipotezy, zapisują obserwacje w kartach pracy.
b) Uczniowie drugiej grupy przeprowadzają doświadczenie: wydzielanie metali
z roztworów ich soli przez inne metale zgodnie z instrukcją, formułują pytania
badawcze i stawiają hipotezy, zapisują obserwacje w kartach pracy.
c) Uczniowie trzeciej grupy przeprowadzają doświadczenie: określenie stężenia
kationów miedziowych na drodze pomiarów potencjału elektrody zgodnie
z instrukcją, formułują pytania badawcze i stawiają hipotezy, zapisują
obserwacje w kartach pracy.
4. Nauczyciel prosi chętne osoby, aby napisały równania reakcji pomiędzy:
 CuSO4 + Zn →
 CuSO4 + Ag →
 ZnSO4 + Cu →
 ZnSO4 + Ag →
 AgNO3 + Zn →
 AgNO3 + Cu→
5. Nauczyciel prosi, aby liderzy grupy (lub osoby przez lidera wyznaczone),
przedstawili obserwacje zaistniałe podczas doświadczeń.
Faza podsumowująca (rekapitulacja)
Na podsumowanie lekcji nauczyciel proponuje uczniom quiz z wykorzystaniem
aplikacji Quizizz i telefonów komórkowych.

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: praktyczne wyznaczanie
potencjałów normalnych elektrod metalicznych.
Treści interdyscyplinarne: informatyka (https://chem24.pl/podrecznik-,10,66,Szeregaktywnosci-metali, aplikacja: Quizizz), fizyka (praktyczne wyznaczanie potencjałów
normalnych elektrod metalicznych).
Dostosowanie scenariusza do uczniów ze SPE: Scenariusz można dostosować
do uczniów o SPE. Uczniowie słabo widzący powinni otrzymać karty pracy oraz
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instrukcje ćwiczeń praktycznych napisane większa czcionką. Nauczyciel na lekcji
powinien mówić powoli, powtarzać polecenia i nie wydawać poleceń kilku na raz.
Praca w grupie sprzyja umocnieniu więzi pomiędzy uczniami oraz uczeniu się
wzajemnej współpracy pomiędzy uczniami, dotyczy to również uczniów o SPE. Uczeń,
który nie radzi sobie z doświadczeniami, powinien je wykonywać przy pomocy kolegi/
koleżanki z klasy (tutoring rówieśniczy). Karty pracy sprzyjają dostosowaniu tempa
pracy do możliwości ucznia. W trakcie wykonywania doświadczeń uczniowie angażują
więcej swoich zmysłów, niż to ma miejsce na lekcji teoretycznej. Nauczyciel powinien
stworzyć odpowiednią przestrzeń uczniowi w klasie (własne stanowisko pracy,
siedzenie blisko drzwi, aby uczeń mógł wyjść z sali, gdy zaistnieje taka konieczność).
Sposoby oceniania: Nauczyciel stosuje ocenianie kształtujące, z wykorzystaniem
metodników. W przypadku oceniania uczniów o specjalnych potrzebach
edukacyjnych (SPE) ocena powinna być pozytywna, doceniająca najmniejsze nawet
wysiłki czy umiejętności ucznia.
Ewaluacja lekcji: Nauczyciel powinien wybrać taką formę ewaluacji, która pasuje mu
do lekcji i da mu najwięcej informacji zwrotnych. Nauczyciel może wybrać technikę
ściana opinii (gadająca ściana).

