
Woda i roztwory wodne – utrwalenie 
wiadomości. 

Instrukcje do rozwiązywania przykładowych zadań są na str. 185-189   
w podręczniku.     Zapisz notatkę:  

Zapisz temat: 

1. Podsumowanie wiadomości str. 192-193. 
2. Rozwiązywanie zadań:  



Zad.1  Zmieszano dwa roztwory: 120g 8% i 240g  20%.  

Oblicz stężenie powstałego roztworu.  

 

 



 



 



Zad.2   Oblicz ile gramów soli potrzeba do 
sporządzenia 0,4dm3   20% roztworu o gęstości 
1,1 g/cm3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odp. …  



Zad.3 Zmieszano dwa roztwory: 230g 7% i 270g 
25%. Oblicz stężenie powstałego roztworu.  

 

Zad.4   Oblicz ile gramów soli potrzeba do 
sporządzenia 0,8dm3   5% roztworu o gęstości 
1,6 g/cm3. 

 

Przepisz treści zadań i rozwiąż je – zapisz: dane, szukane, rozwiązanie i odpowiedź. 

Zadania do ćwiczenia DLA CHĘTNYCH  
str. 191 z podręcznika -  nie przepisuj treści, zapisz dane, szukane,  

rozwiązanie i odpowiedź. 
 
 



Tlenki – występowanie i zastosowania. 

Zapisz temat lekcji: 



1. Najbardziej rozpowszechnione tlenki  
w przyrodzie to:  

• tlenek wodoru, czyli …………… (wzór sumaryczny: 
………..) 

• tlenek węgla (IV), który jest składnikiem …………….. 
(wzór sumaryczny: ………..) 

• tlenek krzemu (IV), nazywany …………………… to 
………………………  (wzór sumaryczny: ………..) 

Zapisz notatkę i uzupełnij ją w oparciu o stronę 196 z podręcznika:  



2. Podział tlenków: 

Zapisz notatkę i uzupełnij ją - przerysuj schemat z podziałem tlenków  
i przykładami –  str. 196 z podręcznika:  

• niemetali 

np. 
• metali 

np. 

3. Wzór ogólny tlenków: 

Zapisz krótką definicję tlenków oraz wzór ogólny wraz z  dokładnym 
opisem wzoru –  ze str. 197 z podręcznika:  



4. Zastosowania tlenków 

Niemetali Metali  
 
-…….. 
 
-…….. 
 
-…….. 
 

 
-…….. 
 
-…….. 
 
-…….. 
 

Wypisz po minimum 3 przykłady zastosowań wybranych tlenków – 
str. 198-199 z podręcznika (podaj wzór i zastosowanie):  



4. Otrzymywanie tlenków 

Zapisz notatkę:  

• metal + tlen -> tlenek metalu 

• niemetal + tlen -> tlenek niemetalu 

5. Katalizator to… 
Wyjaśnij termin na podstawie str. 201 

6. Zadania 
Rozwiąż zad. 1 i 2 ze str. 201 



Elektrolity i nieelektrolity  

1. Elektrolity to związki chemiczne, których wodne roztwory 
przewodzą prąd elektryczny. 

 

2. Nieelektrolity to związki chemiczne, których wodne roztwory nie 
przewodzą prądu elektrycznego. 

 

3. Przykłady elektrolitów i nieelektrolitów 

 

4. Zastosowania elektrolitów 

 

 

Zapisz nowy temat lekcji:  

Zapisz notatkę:  

Pod tym punktem przerysuj tabelę 18   ze str. 203 z podręcznika 

Pod tym punktem wypisz konkretne zastosowania na podstawie ze str. 204 z podręcznika 


