
CHEMIK klasy 7-8 

10 zadań do wyboru 

 

1. Przygotuj plakat na temat budowy, właściwości, występowania i zastosowania 

wybranego pierwiastka. 

2. Przygotuj plakat ukazujący dobre i złe strony zastosowania chemii w życiu 

codziennym. 

3. Przygotuj plakat na temat wybranego polskiego chemika. Przedstaw jego sylwetkę  

i zarys prac badawczych, jakie prowadził. 

4. Przygotuj prezentację multimedialną, którą wygłosisz przed klasą na temat 

zastosowania chemii w kryminalistyce. 

5. Przygotuj prezentację multimedialną, którą wygłosisz przed klasą na temat procesów 

uzdatniania wody i usuwania z niej zanieczyszczeń (np. sedymentacja, koagulacja, 

filtracja, napowietrzanie). 

6. Przygotuj planszę (mapę myśli/plakat) na temat powietrza i jego składników. 

Uwzględnij jego zanieczyszczenia.  

7. Nagraj filmik z doświadczeniami przedstawiającymi różne sposoby rozdzielania 

mieszanin, w tym rozdzielanie za pomocą chromatografii. 

8. Przygotuj plakat, na którym wyjaśnisz dlaczego niebo jest niebieskie . 

9. Zaplanuj i samodzielnie przeprowadź doświadczenie, w którym zbadasz właściwości 

chemiczne i fizyczne kwasu fosforowego(V) zawartego w coca-coli. Musisz 

zaplanować i wykonać samodzielnie przynajmniej jedno doświadczenie - zbadaj 

właściwości chemiczne kwasu fosforowego (V) zawartego w coca-coli i jego 

odziaływanie na różne związki i/lub substancje (np. mleko, zardzewiały gwóźdź, 

skorupka jajka, muszla). 

10.  Jak związki chemiczne zawarte w kosmetykach wpływają na naszą skórę? 

11. Przygotuj plakat dotyczący zanieczyszczeń powietrza. 

12. Zaplanuj i samodzielnie wykonaj doświadczenia, w których przedstawisz różnicę 

między zjawiskiem fizycznym, a reakcję chemiczną. Musisz zaplanować i wykonać 

dwa doświadczenia przedstawiające zjawisko fizyczne oraz dwa przedstawiające 

reakcję chemiczną. Zainspiruj się doświadczeniami i przykładami przedstawionymi  

w podręczniku, ale do swoich doświadczeń wybierz inne przykłady zjawisk 



fizycznych  

i reakcji chemicznych z życia codziennego niż te zaprezentowane w podręczniku. 

13. Wykonaj prezentację multimedialną na temat związków chemicznych zawartych  

w żywności. 

14. Podaj zastosowanie poznanych na lekcji kwasów tlenowych oraz beztlenowych, 

pomijając zastosowania znajdujące się w podręczniku. 

15. Wykorzystując plastelinę oraz wykałaczki przygotuj model cząsteczki kwasu 

fosforowego (V), kwasu azotowego (V),  wodorotlenku sodu oraz kwasu 

siarkowodorowego. Zwróć uwagę na liczbę wiązań, jakie tworzą poszczególne atomy. 


