
Scenariusz lekcji 

1. Przedmiot: chemia

2. Opracowanie: Anna Leoniuk

3. Poziom edukacyjny: szkoła ponadpodstawowa

4. Długość zajęć: jedna godzina lekcyjna

5. Tytuł zajęć: Reakcje redoks w chemii organicznej.

6. Podstawa programowa z dnia 20 stycznia 2018 roku1.

Cele kształcenie – wymagania ogólne: 

I. Pozyskiwanie, przetwarzanie  i tworzenie informacji.

II. Rozumowanie i zastosowanie nabytej wiedzy do rozwiązywania problemów.

III. Opanowanie czynności praktycznych.

Zakres rozszerzony 

Treści nauczania – wymagania szczegółowe z podstawy programowej 

VIII. Reakcje utleniania i redukcji. Uczeń:

1) stosuje pojęcia: utleniacz, reduktor, utlenianie, redukcja;

2) wskazuje utleniacz, reduktor, proces utleniania i redukcji w podanej reakcji;

3) oblicza stopnie utlenienia pierwiastków w jonie i cząsteczce związku nieorganicznego

i organicznego;

4) stosuje zasady bilansu elektronowego – dobiera współczynniki stechiometryczne w

schematach reakcji utleniania-redukcji (w formie cząsteczkowej);

1  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie 
podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz 
branżowej szkoły drugiego stopnia.  
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5) przewiduje przebieg reakcji utleniania-redukcji związków organicznych. 

XVI. Kwasy karboksylowe. Uczeń:  

2) pisze równania reakcji otrzymywania kwasów karboksylowych (np. z alkoholi lub z 

aldehydów);  

  

  

3) Cel lekcji: 

Cel ogólny: nabywanie umiejętności bilansowania jonowo – elektronowego reakcji 

utleniania i redukcji z wykorzystaniem związków organicznych. 

Cele szczegółowe: 

Uczeń: 

 wyciąga trafne obserwacje na podstawie przeprowadzonych doświadczeń 

chemicznych , 

 wyciąga wnioski z przeprowadzonych doświadczeń, 

 zapisuje za pomaca symboliki chemicznej równania przeprowadzonych reakcji 

chemicznych w postaci cząsteczkowej i jonowej skróconej, 

 poprawnie oblicza stopnie utlenienia w związkach nieorganicznych  

i organicznych, 

 zapisuje proces utleniania i proces redukcji stosując zapis jonowo - 

elektronowy, 

 dobiera współczynniki w reakcjach redoks wykorzystując bilans elektronowy, 

 określa co jest utleniaczem, a co jest reduktorem,  

 podaje przykłady różnych przemian stosowanych w chemii organicznych, 

gdzie następuje zmiana stopni utlenienia pierwiastków, 

 wymienia zastosowanie kwasów karboksylowych; 

 stosuje poprawną terminologię; 

 



 
 

 

4) Umiejętności 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 w zakresie przedsiębiorczości.  

 

5) Metody i formy zajęć: praktyczna – ćwiczenia uczniowskie, praktyczna z elementami 

problemowymi. 

6) Pomoce dydaktyczne:  

Sprzęt laboratoryjny: zlewki, probówki, wkraplacze. 

Odczynniki: etanol, wodny roztwór dichromianu (VI) sodu, wodny roztwór manganianu (VII) 

potasu wodny roztwór wodorotlenku sodu, wodny roztwór kwasu siarkowego (VI). 

7) Szczegółowy przebieg zajęć. 

I. 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 razem z uczniami przypominają na czym polegają reakcje redoks, 

b. nauczyciel wykonuje pokazy, które mają na celu przedstawienie metod 

otrzymywania kwasów organicznych z wykorzystaniem manganianu (VII) potasu 

oraz dichromianu (VI) sodu, 

c. nauczyciel wykonuje pokazy, które mają na celu pokazanie zachowania się 

manganianu (VII) potasu wobec reduktora, którym jest etanol w zależności od 

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



 
 

 

środowiska reakcji,     

d. uczniowie na podstawie przeprowadzonych pokazów wykonują schematy 

doświadczeń oraz zapisują obserwacje i wnioski, 

e. uczniowie dobierają współczynniki w przeprowadzonych reakcjach chemicznych 

stosując bilans jonowo – elektronowy, wskazują utleniacz i reduktor. 

3. Faza podsumowująca:  

Uczniowie wykorzystują zdobyte wiadomości i umiejętności do rozwiązywania zadań 

maturalnych dotyczących zagadnień omawianych na lekcji. Zadanie pracy domowej. 

8) Uwagi do scenariusza: Uczniowie mogą nie wyrobić się w czasie, dlatego wskazane 

jest by kontrolować tempo pracy na lekcji. 

9) Autor scenariusza: Anna Leoniuk, nauczyciel II Społecznego Liceum 

Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Białymstoku. 

Załącznik nr 1: Karta pracy 

Załącznik nr 2: Zadania maturalne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Załącznik nr 1. Karta pracy. 

KARTA PRACY 

Doświadczenie 1. 

Badanie zachowania się alkoholu etylowego w obecności manganianu (VII) potasu w 
środowisku kwasowym. 

Narysuj schemat doświadczenia:                                                      Zapisz obserwacje: 

 

 

 

 

 

Zapisz równanie zachodzącej reakcji: 

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

Proces redukcji: 
……………………………………………………………………………………................... 

Proces utleniania: 

……………………………………………………………………………………................... 

W postaci cząsteczkowej:  

……………………………………………………………………………………................... 

Wniosek:…………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………................... 

 

 

 



 
 

 

 

Doświadczenie 2. 

Badanie zachowania się alkoholu etylowego w obecności dichromianu (VI) potasu w 
środowisku kwasowym. 

Narysuj schemat doświadczenia:                                                      Zapisz obserwacje: 

 

 

 

 

 

Zapisz równanie zachodzącej reakcji: 

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

Proces redukcji: 
……………………………………………………………………………………................... 

Proces utleniania: 

……………………………………………………………………………………................... 

W postaci cząsteczkowej:  

……………………………………………………………………………………................... 

Wniosek:…………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………................... 

 

 

 

 



 
 

 

Doświadczenie 3. 

Badanie zachowania się alkoholu etylowego w obecności manganianu (VII) potasu w 
różnych środowiskach /kwasowym, obojętnym, zasadowym/ 

Narysuj schemat doświadczenia:                                                       

 

 

 

 

 

Zapisz obserwacje: 

Probówka 1: …………………………………………………………………………………… 

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

Probówka 2: …………………………………………………………………………………… 

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

Probówka 3: …………………………………………………………………………………… 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Załącznik nr 2. Zadania maturalne.

ZADANIA MATURALNE 

Zadanie 1.3 

Przeprowadzono doświadczenie, którego przebieg przedstawiono na poniższym schemacie.

Po delikatnym ogrzaniu kolby z mieszaniną reakcyjną zaobserwowano odbarwianie roztworu 

w kolbie oraz powstanie białego osadu w probówce.  

Uzupełnij poniższy zapis, tak aby przedstawiał on w formie jonowej skróconej równ

reakcji, która zaszła w kolbie podczas przeprowadzonego doświadczenia. Oceń, czy gdyby do 

opisanego doświadczenia użyto kwasu etanowego zamiast kwasu metanowego, również 

zaobserwowano by odbarwienie roztworu w kolbie oraz powstanie osadu w probówce. 

Uzasadnij swoje stanowisko.  

…HCOOH + …MnO4
- + …

Ocena wraz z uzasadnieniem:

……………………………………………………………………………………..
                                                          
3 https://biologhelp.pl/zadania
nowy/zadanie-32  

Zadania maturalne. 

ZADANIA MATURALNE  

Przeprowadzono doświadczenie, którego przebieg przedstawiono na poniższym schemacie.

Po delikatnym ogrzaniu kolby z mieszaniną reakcyjną zaobserwowano odbarwianie roztworu 

w kolbie oraz powstanie białego osadu w probówce.   

Uzupełnij poniższy zapis, tak aby przedstawiał on w formie jonowej skróconej równ

reakcji, która zaszła w kolbie podczas przeprowadzonego doświadczenia. Oceń, czy gdyby do 

opisanego doświadczenia użyto kwasu etanowego zamiast kwasu metanowego, również 

zaobserwowano by odbarwienie roztworu w kolbie oraz powstanie osadu w probówce. 

zasadnij swoje stanowisko.   

…H+  ………………………………………

Ocena wraz z uzasadnieniem: 

……………………………………………………………………………………..
                   

https://biologhelp.pl/zadania-maturalne-chemia/matura-maj-2017

 

 

Przeprowadzono doświadczenie, którego przebieg przedstawiono na poniższym schemacie. 

 

Po delikatnym ogrzaniu kolby z mieszaniną reakcyjną zaobserwowano odbarwianie roztworu 

Uzupełnij poniższy zapis, tak aby przedstawiał on w formie jonowej skróconej równanie 

reakcji, która zaszła w kolbie podczas przeprowadzonego doświadczenia. Oceń, czy gdyby do 

opisanego doświadczenia użyto kwasu etanowego zamiast kwasu metanowego, również 

zaobserwowano by odbarwienie roztworu w kolbie oraz powstanie osadu w probówce. 

………………………..  

……………………………………………………………………………………................... 

2017-poziom-rozszerzony-



 
Zadanie 2.4 

W celu zbadania właściwości kwasu metanowego przeprowadzono doświadczenie 

zilustrowane schematem: 

 

 

Stwierdzono, że w probówce II wydzielił się bezbarwny gaz. Objawy reakcji zaobserwowano 

również w probówkach I i III.

Napisz, co zaobserwowano podczas przebiegu tego doświadczenia w probówkach I i III.

Probówka 1. ………………

Probówka 2. ………………

Napisz w formie cząsteczkowej

organicznych, równania reakcji zachodzących podczas tego doświadczenia w probówkach 

II i III. 

Probówka 1. ………………

Probówka 2. ………………

Oceń, czy wykonanie w probówce I podobnej próby, w której zamiast kwasu metanowe

użyjemy kwasu etanowego, doprowadzi do tego samego efektu. Swoją odpowiedź uzasadnij.

Ocena: ……………………

Uzasadnienie:………………

……………………………

 

                                                          
4 https://zadania.dlamaturzysty.info/s/5011/81
karboksylowe.htm?podstr=1

W celu zbadania właściwości kwasu metanowego przeprowadzono doświadczenie 

Stwierdzono, że w probówce II wydzielił się bezbarwny gaz. Objawy reakcji zaobserwowano 

h I i III. 

Napisz, co zaobserwowano podczas przebiegu tego doświadczenia w probówkach I i III.

…………………………………………………

…………………………………………………

formie cząsteczkowej, stosując wzory półstrukturalne (grupowe) związków 

organicznych, równania reakcji zachodzących podczas tego doświadczenia w probówkach 

…………………………………………………

…………………………………………………

Oceń, czy wykonanie w probówce I podobnej próby, w której zamiast kwasu metanowe

użyjemy kwasu etanowego, doprowadzi do tego samego efektu. Swoją odpowiedź uzasadnij.

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

                   
https://zadania.dlamaturzysty.info/s/5011/81037-chemia/5039039-chemia

karboksylowe.htm?podstr=1  

 

 

W celu zbadania właściwości kwasu metanowego przeprowadzono doświadczenie 

 

Stwierdzono, że w probówce II wydzielił się bezbarwny gaz. Objawy reakcji zaobserwowano 

Napisz, co zaobserwowano podczas przebiegu tego doświadczenia w probówkach I i III. 

………………………. 

………………………. 

, stosując wzory półstrukturalne (grupowe) związków 

organicznych, równania reakcji zachodzących podczas tego doświadczenia w probówkach  

………………………. 

………………………. 

Oceń, czy wykonanie w probówce I podobnej próby, w której zamiast kwasu metanowego 

użyjemy kwasu etanowego, doprowadzi do tego samego efektu. Swoją odpowiedź uzasadnij. 

……………………….. 

………………………

………………………... 

chemia-Kwasy-



 
 

 

Zadanie 3.5 

Odczynnik Tollensa, potocznie nazywany amoniakalnym roztworem tlenku srebra, otrzymuje 

się przez dodanie wody amoniakalnej do wodnego roztworu AgNO3. Potoczna nazwa 

odczynnika nie jest poprawna, ponieważ jon O2– nie występuje w roztworach wodnych. 

Początkowo wytrąca się czarnobrunatny osad tlenku srebra(I). W miarę dodawania kolejnych 

porcji wody amoniakalnej osad ten ulega roztworzeniu, ponieważ jony srebra(I) tworzą  

z cząsteczkami amoniaku jony kompleksowe o wzorze Ag(NH3 )
+

2 . W wyniku tej reakcji 

powstaje bezbarwny roztwór, który jest odczynnikiem Tollensa. 

a) Uzupełnij poniższe zapisy, tak aby otrzymać równania (w formie jonowej) opisanych 

reakcji. Wpisz wzory produktów oraz brakujące współczynniki stechiometryczne. 

Równanie reakcji powstawania tlenku srebra(I): 

……. Ag+ + ……. OH– → ……………………………………………………………………... 

Równanie reakcji tlenku srebra(I) z amoniakiem: 

……. Ag2O + ..….. NH3 + ..….. H2O → ………………………………………………………. 

b) Określ odczyn roztworu będącego odczynnikiem Tollensa. 

…………………………………………………………………………………………………. 

                                                           
5 https://maturabiolchem.pl/archiwa/zadania-chemia/zadanie-chemia-193  


