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Scenariusz lekcji chemii 

Klasa III F  dnia 25.11.2021 

Temat: Miareczkowanie alkacymetryczne. 

I. Podstawa programowa z dnia 27 sierpnia 2012 roku 

Cele kształcenia – wymagania ogólne1 

I. Wykorzystanie  i tworzenie informacji, Uczeń korzysta z chemicznych tekstów 

źródłowych. 

II. Rozumowanie i zastosowanie nabytej wiedzy do rozwiązywania problemów. 

III. Opanowanie czynności praktycznych.  

Zakres rozszerzony 

Treści nauczania – wymagania szczegółowe z podstawy programowej: 

5. Roztwory i reakcje zachodzące w roztworach wodnych. Uczeń:  

7) przewiduje odczyn roztworu po reakcji (np. tlenku wapnia z wodą, tlenku siarki(VI)  

z wodą, wodorotlenku sodu z kwasem solnym) substancji zmieszanych w ilościach 

stechiometrycznych i niestechiometrycznych;  

8) uzasadnia (ilustrując równaniami reakcji) przyczynę kwasowego odczynu 

roztworów kwasów, zasadowego odczynu wodnych roztworów niektórych 

wodorotlenków (zasad) oraz odczynu niektórych roztworów soli (hydroliza);  

                                                           
1 Rozporządzenie Ministra edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 w sprawie podstawy programowej 
wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół 
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9) podaje przykłady wskaźników pH (fenoloftaleina, oranż metylowy, wskaźnik 

uniwersalny) i omawia ich zastosowanie; bada odczyn roztworu;  

10) pisze równania reakcji: zobojętniania, wytrącania osadów i hydrolizy soli  

w formie cząsteczkowej i jonowej (pełnej i skróconej);  

II. Kształtowane kompetencje kluczowe2 

1. Kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji 

2. Kompetencje w zakresie wielojęzyczności 

3. Kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, 

technologii i inżynierii 

5. Kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się 

6. Kompetencje obywatelskie 

7. Kompetencje w zakresie przedsiębiorczości  

III. Cele lekcji 

1. Cel ogólny: rozumienie, na czym polega reakcja zobojętniania w oparciu o zapis 

cząsteczkowy i jonowy równania reakcji. 

2. Cele szczegółowe: 

Uczeń: 

 określa nazwy i wzory sumaryczne na podstawie znajomości produktów 

dysocjacji i odwrotnie, 

 sporządza schematy doświadczeń, 

 wyciąga obserwacje i wnioski z przeprowadzonych doświadczeń, 

 pisze równania reakcji zobojętniania w postaci cząsteczkowej, jonowej pełnej  

i skróconej jonowej, 

 rozumie rolę wskaźnika w reakcji zobojętniania, 

 potrafi wykorzystać zdobyte wiadomości i umiejętności w rozwiązywaniu zadań 

problemowych, 

 analizuje i interpretuje wykresy chemiczne i tabele chemiczne, 

                                                           
2 Zalecenie Rady Unii Europejskiej  z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie 
uczenia się przez całe życie. 



 
 

3 
 

 wykonuje obliczenia chemiczne związane stechiometrią równań reakcji 

chemicznych i stężeniem molowym, 

 opisuje zastosowanie reakcji zobojętniania  

IV. Metody i formy zajęć:  

Praktyczna – ćwiczenia uczniowskie, słowna – pogadanka, dyskusja; praca w grup 

V. Pomoce dydaktyczne 

Sprzęt laboratoryjny: zlewki, probówki, wkraplacze, biureta, pipeta, pompka, kolba stożkowa. 

Odczynniki: NaOH, KOH, HCl, HNO3, H2SO4 fenoloftaleina, oranż metylowy, wskaźnik 

uniwersalny. 

Tabela rozpuszczalności soli i wodorotlenków. 

VI. Przebieg lekcji 

1. Faza wstępna:  

Nauczyciel zapoznaje uczniów z tematem lekcji i uświadamia im cele zajęć. Przed 

lekcją nauczyciel przygotowuje karty pracy. 

2. Faza realizacji:  

a. nauczyciel wykonuje pokazy: zobojętnianie zasady kwasem wobec wskaźnika 

(acydymetria), zobojętnianie kwasu zasadą wobec wskaźnika 

(alkalimetria),rozdaje karty pracy, 

b. uczniowie w grupach na podstawie obserwacji uzupełniają karty pracy 

(samodzielnie rysują schemat doświadczenia, zapisują wspólne sformułowane 

obserwacje i wnioski), 

c. nauczyciel wskazuje praktyczne zastosowanie reakcji zobojętniania - 

miareczkowanie alkacymetryczne, działanie leków na nadkwaśność,  

d. nauczyciel pokazuje film „Miareczkowanie alkacymetryczne – teoria i praktyka” 

ze szczegółową analizą zachodzących procesów3, 

                                                           
3 https://www.youtube.com/watch?v=MV6BM3Iccho  
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e. uczniowie zapisują równania przeprowadzonych reakcji w postaci cząsteczkowej, 

jonowej pełnej, skróconej jonowej, a także określają, na czym polega reakcja 

zobojętniania, 

f. uczniowie rysują wykres zależności zmiany pH od objętości dodawanego titranta, 

g. uczniowie na podstawie danych z miareczkowania obliczają stężenie badanego 

roztworu, 

3. Faza podsumowująca:  

 

Uczniowie wykorzystują zdobyte wiadomości i umiejętności do rozwiązywania zadań 

maturalnych. Zadanie pracy domowej. 

 Załącznik nr 1: Karta pracy 

Załącznik nr 2: Zadania maturalne 
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Załącznik nr 1.                                         KATRA PRACY 

Doświadczenie 1. 

Zobojętnianie roztworu mocnej zasady mocnym kwasem wobec fenoloftaleiny. 

Narysuj schemat doświadczenia:                                                      Zapisz obserwacje: 

 

 

 

 

Zapisz równanie zachodzącej reakcji: 

W postaci cząsteczkowej: 
………………………………………………………………………………………….. 

W postaci jonowej pełnej: 
………………………………………………………………………………………….. 

W postaci jonowej skróconej: 
……………………………………………………………………………………... 

Doświadczenie 2. 

Zobojętnianie roztworu mocnego kwasu mocną zasadą wobec oranżu metylowego.  

Narysuj schemat doświadczenia:                                                    Zapisz obserwacje: 

 

 

 

 

Zapisz równanie zachodzącej reakcji: 

W postaci cząsteczkowej: 
………………………………………………………………………………………….. 



 

 

W postaci jonowej pełnej: 
…………………………………………………………………………………………..

W postaci jonowej skróconej: 
……………………………………………………………………………………...

Doświadczenie 3. 

Miareczkowanie kwasu solnego zasadą sodową

Schemat doświadczenia: 
  

Obserwacje: 

Równanie zachodzącej reakcji w postaci cząsteczkowej:

……………………………………………

Obliczenia: objętość zasady:……………….

Objętość kwasu:……………………

Stężenie zasady:…………………….

Obliczenie stężenia kwasu solnego

 

 

…………………………………………………………………………………………..

W postaci jonowej skróconej: 
……………………………………………………………………………………...

kwasu solnego zasadą sodową wobec fenoloftaleiny.

   Wykres zmian pH w trakcie miareczkowania:

  

Równanie zachodzącej reakcji w postaci cząsteczkowej: 

………………………………………………………………………………………………

zasady:………………. 

Objętość kwasu:…………………… 

:……………………. 

kwasu solnego: 

 

6 

………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………... 

wobec fenoloftaleiny. 

Wykres zmian pH w trakcie miareczkowania:

………………………………………………… 



 

 

Załącznik nr 2.                                 

Zadanie 1.4 

Do 100 cm3 wodnego roztworu wodorotlenku sodu dodawano kroplami kwas solny o stężeniu 

0,20 mol/dm3 i za pomocą pehametru mierzono pH mieszaniny reakcyjnej. Otrzymane wyniki 

umieszczono na wykresie ilustrującym zależność pH od objętości dodanego HCl.

a) Podaj symbole lub wzory trzech rodzajów jonów, których stężenie jest największe 

w roztworze otrzymanym po dodaniu 120 cm

wodorotlenku sodu.

…………………………………………

b) Z powyższego wykresu odczytaj objętość kwasu solnego potrz

wodorotlenku sodu znajdującego się w badanym roztworze.

…………………………………………

c) Oblicz stężenie molowe badanego roztworu wodorotlenku sodu. Wynik podaj 

z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………

 

                                                          
4 https://arkuszematuralne.pl/matura/chemia

                                 ZADANIA MATURALNE

wodnego roztworu wodorotlenku sodu dodawano kroplami kwas solny o stężeniu 

i za pomocą pehametru mierzono pH mieszaniny reakcyjnej. Otrzymane wyniki 

umieszczono na wykresie ilustrującym zależność pH od objętości dodanego HCl.

lub wzory trzech rodzajów jonów, których stężenie jest największe 

w roztworze otrzymanym po dodaniu 120 cm3 kwasu solnego do badanego roztworu 

wodorotlenku sodu. 

…………………………………………………………………………………………

Z powyższego wykresu odczytaj objętość kwasu solnego potrz

wodorotlenku sodu znajdującego się w badanym roztworze. 

…………………………………………………………………………………………

Oblicz stężenie molowe badanego roztworu wodorotlenku sodu. Wynik podaj 

z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

                   
https://arkuszematuralne.pl/matura/chemia-2008-maj-matura-rozszerzona.pdf  
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ZADANIA MATURALNE 

wodnego roztworu wodorotlenku sodu dodawano kroplami kwas solny o stężeniu 

i za pomocą pehametru mierzono pH mieszaniny reakcyjnej. Otrzymane wyniki 

umieszczono na wykresie ilustrującym zależność pH od objętości dodanego HCl. 

 

lub wzory trzech rodzajów jonów, których stężenie jest największe  

kwasu solnego do badanego roztworu 

……………………………………………… 

Z powyższego wykresu odczytaj objętość kwasu solnego potrzebną do zobojętnienia 

……………………………………………… 

Oblicz stężenie molowe badanego roztworu wodorotlenku sodu. Wynik podaj  

………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………… 
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Zadanie 2.5 

Do zlewki zawierającej 35 cm3 wodnego roztworu substancji A dodawano kroplami wodny 

roztwór substancji B i za pomocą pehametru mierzono pH mieszaniny reakcyjnej. Otrzymane 

wyniki umieszczono na wykresie ilustrującym zależność pH od objętości dodanego roztworu 

B.  

a) korzystając z wykresu ustal, ile cm3 roztworu substancji B należy użyć, aby 

przereagowała ona całkowicie z substancją A zawartą w 35 cm3 

roztworu………………………cm3 

b) korzystając z wykresu określ, jaką barwę przyjmie fenoloftaleina w roztworze 

otrzymanym przez zmieszanie 35 cm3 roztworu substancji A z 40 cm3 roztworu 

substancji B:  ……………………………………………………….. 

c) spośród podanych poniżej wzorów wybierz wzór związku, który w opisanym 

doświadczeniu mógł być substancją A, oraz wzór związku, który mógł być substancją 

B. 

KNO3   KOH     NH3  HNO3  H2S  CH3COOH 

 

Substancja A ………………   Substancja B ………………………. 

 

 

 

 

 

                                                           
5 https://arkuszematuralne.pl/matura/chemia-2011-czerwiec-matura-rozszerzona.pdf  



 

 

Zadanie 3.6 

Przeprowadzono doświadczenie, podczas którego do wodnego roztworu mocnego elektrolitu 

dodawano kroplami wodny roztwór innego mocnego elektrolitu i za pomocą pehametru 

mierzono pH mieszaniny reakcyjnej. Przebieg doświadczeń zilustrowano poniższym 

schematem.  

 

Opisane doświadczenie jest przykładem miareczkowan

zasadowego), które polega na dodawaniu z biurety roztworu, nazywanego titrantem, do kolby 

z próbką, nazywaną analitem. W miareczkowaniu wykorzystuje się stechiometryczną 

zależność między analitem i titrantem. Dany jest zestaw elektrolitów o wzorach: 

HCOOH   HCl  

a) Spośród podanych powyżej wybierz wzory tych związków, których roztwory wodne 

pełniły podczas opisanego doświadczenia funkcję analitu oraz funkcję titranta, 

i uzasadnij swój wybór. 

Wzór związku, którego roztwór pełni fu

................................................................ 

                                                          
6 https://paniodchemii.pl/wp-content/uploads/2018/11/CKE

Przeprowadzono doświadczenie, podczas którego do wodnego roztworu mocnego elektrolitu 

dodawano kroplami wodny roztwór innego mocnego elektrolitu i za pomocą pehametru 

mierzono pH mieszaniny reakcyjnej. Przebieg doświadczeń zilustrowano poniższym 

Opisane doświadczenie jest przykładem miareczkowania alkacymetrycznego (kwasowo

zasadowego), które polega na dodawaniu z biurety roztworu, nazywanego titrantem, do kolby 

z próbką, nazywaną analitem. W miareczkowaniu wykorzystuje się stechiometryczną 

zależność między analitem i titrantem. Dany jest zestaw elektrolitów o wzorach: 

  NH3 · H2O   NaOH   

Spośród podanych powyżej wybierz wzory tych związków, których roztwory wodne 

pełniły podczas opisanego doświadczenia funkcję analitu oraz funkcję titranta, 

i uzasadnij swój wybór.  

Wzór związku, którego roztwór pełni fu

................................................................  

                   
content/uploads/2018/11/CKE-18-Grudnia-2014-arkusz.pdf
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Przeprowadzono doświadczenie, podczas którego do wodnego roztworu mocnego elektrolitu 

dodawano kroplami wodny roztwór innego mocnego elektrolitu i za pomocą pehametru 

mierzono pH mieszaniny reakcyjnej. Przebieg doświadczeń zilustrowano poniższym 

 

ia alkacymetrycznego (kwasowo- 

zasadowego), które polega na dodawaniu z biurety roztworu, nazywanego titrantem, do kolby 

z próbką, nazywaną analitem. W miareczkowaniu wykorzystuje się stechiometryczną 

zależność między analitem i titrantem. Dany jest zestaw elektrolitów o wzorach:  

 CH3COOH 

Spośród podanych powyżej wybierz wzory tych związków, których roztwory wodne 

pełniły podczas opisanego doświadczenia funkcję analitu oraz funkcję titranta,  

Wzór związku, którego roztwór pełni funkcję analitu: 

arkusz.pdf  
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Wzór związku, którego roztwór pełni funkcję titranta: 

...............................................................  

Uzasadnienie: 

........................................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………. 

 

b) Podaj nazwy trzech jonów, których stężenie jest największe w roztworze otrzymanym 

po dodaniu 20 cm3 titranta do roztworu analitu. 

…………………………………………………………………………………………

………… 

c) Do 10 cm3 analitu dodawano kroplami titrant o stężeniu 0,1 mol  dm–3.  Z wykresu 

umieszczonego w informacji do zadania odczytaj objętość titranta potrzebną do 

zobojętnienia analitu oraz podaj stężenie molowe analitu. 

objętość titranta: 

..........................................................................................................................  

stężenie molowe analitu: 

.........................................................................................................................    

oraz  oblicz masę substancji w analicie: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………… 

Zadanie 4.7 

Przeprowadzono doświadczenie, podczas którego do 10 cm3 wodnego roztworu wodorotlenku 

sodu dodawano kroplami wodny roztwór pewnego elektrolitu o stężeniu cm = 0,1 mol · dm–3, 

mierząc pH mieszaniny reakcyjnej.  

Opisane doświadczenie jest przykładem miareczkowania alkacymetrycznego (kwasowo-

zasadowego), które polega na dodawaniu z biurety roztworu, nazywanego titrantem, do kolby 

z próbką, nazywaną analitem. W miareczkowaniu wykorzystuje się stechiometryczną 

                                                           
7 https://arkuszematuralne.pl/matura/chemia-2016-maj-matura-rozszerzona.pdf  
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zależność między substancjami obecnymi w analicie i titrancie. Odczytana z wykresu wartość 

pH roztworu otrzymanego po zmieszaniu roztworów zawierających stechiometryczne ilości 

reagentów jest równa 7. Przebieg doświadczenia zilustrowano schematem. 

 

a) Uzupełnij poniższe zdania. Podkreśl właściwy odczyn roztworu, a w miejsca kropek 

wpisz odpowiednie wzory związków. 

 Można stwierdzić, że otrzymany roztwór, który powstał po zmieszaniu roztworów 

zawierających stechiometryczne ilości reagentów, miał odczyn (kwasowy / obojętny / 

zasadowy) oraz że analitem był wodny roztwór ............................... . Informacje te 

pozwalają na jednoznaczny wybór spośród wodnych roztworów elektrolitów: 

HCOOH (aq), CH3COOH (aq), HCl (aq), NH3 (aq), NaOH (aq) związku, którego 

wodny roztwór pełnił podczas opisanego doświadczenia funkcję titranta. Związek ten 

ma wzór ................................................... . 

b) Na podstawie analizy wykresu określ, jaką barwę przyjąłby żółty uniwersalny 

papierek wskaźnikowy, gdyby podczas przeprowadzanego doświadczenia został on 

zanurzony w roztworze, do którego dodano: 5 cm3 , 10 cm3 oraz 15 cm3 titranta.  

Barwa wskaźnika po dodaniu 5 cm3 titranta: ................................................................. 

Barwa wskaźnika po dodaniu 10 cm3 titranta: ................................................................ 

Barwa wskaźnika po dodaniu 15 cm3 titranta: ................................................................ 

c) Aby roztwór przewodził prąd elektryczny, muszą być w tym roztworze obecne jony. 

Im większa jest ich ruchliwość, tym przewodnictwo jest większe. Dwa najbardziej 
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ruchliwe jony to kationy wodorowe H+ i aniony wodorotlenkowe OH-.  Ruchliwość 

innych jonów jest znacznie mniejsze. Gdy analizuje się ruchliwość jonów obecnych  

w roztworze w danym momencie opisanego miareczkowania, można przewidzieć, jak 

zmienia się jego przewodnictwo (inne czynniki można tu pominąć).  

Zaznacz poprawne dokończenie zdania. W miarę dodawania titranta do wodnego 

roztworu wodorotlenku sodu 

 

 A. zarówno pH, jak i przewodnictwo roztworu rosną. 

 B. pH roztworu rośnie, a przewodnictwo roztworu maleje. 

 C. pH roztworu maleje, a przewodnictwo najpierw maleje, a potem rośnie.  

 D. pH roztworu maleje, a przewodnictwo najpierw rośnie, a potem maleje. 

 


