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Karta pracy z CHEMII nr 2  

klasa  7 KSP 

Miesiąc –Listopad/ Grudzień 

Dział: Składniki powietrza i rodzaje przemian, jakim ulegają 

 

Lp. Tematyka Wiedza i umiejętności Źródło 

1. Powietrze- 

mieszanina 

jednorodna  gazów 

1. Znaczenie powietrza dla życia organizmów. 

2. Badanie składu powietrza. 

3. Skład powietrza. 

4. Składniki stałe i zmienne powietrza. 

5. Właściwości powietrza. 

6. Występowanie, właściwości i obieg azotu w przyrodzie. 

7. Pierwiastki chemiczne będące gazami szlachetnymi. 

8. Właściwości i zastosowania gazów szlachetnych. 

9. Obecność pary wodnej w powietrzu. 

10. Zjawisko higroskopijności. 

Podręcznik str.46-52 
 
Zad. Domowe: odpowiadające 
tematowi zadania w zeszycie 
ćwiczeń 

2. Tlen – najważniejszy 

składnik powietrza 

 

1. Tlen – najważniejszy składnik powietrza 

 otrzymywanie tlenu 

 obieg tlenu w przyrodzie 

 właściwości tlenu 

 zastosowanie tlenu 
2. Tlenki – produkty reakcji różnych pierwiastków z tlenem  
3.  Rdzewienie jako efekt reakcji żelaza i jego stopów ze składnikami 

powietrza − tlenem i parą wodną 
4.  Sposoby zabezpieczania przed rdzewieniem 
5. Ważne tlenki występujące w przyrodzie 

 tlenek krzemu(IV) – występowanie i właściwości, praktyczne 
znaczenie  

 tlenki żelaza – surowce do produkcji stali 

 tlenek wapnia pozyskiwany ze skał wapiennych – ważny 
surowiec w budownictwie i przemyśle szklarskim 

 tlenek glinu, główny składnik korundu, najtwardszego po 
diamencie minerału, i jego zastosowanie 

Podręcznik str.53-57 
 
Zad. Domowe: 
odpowiadające tematowi 
zadania w zeszycie ćwiczeń 

3. Tlenek węgla(IV) 1. Obieg tlenu i tlenku węgla(IV) w przyrodzie 

2. Proces fotosyntezy 

3. Właściwości fizyczne i chemiczne tlenku węgla(IV) 

4. Wykrywanie obecności tlenku węgla(IV) w powietrzu 

wydychanym z płuc 

5. Reakcja charakterystyczna 

6. Reakcja wymiany 

7. Substraty i produkty reakcji wymiany 

8. Zastosowania tlenku węgla(IV) 

9. Właściwości tlenku węgla(II) 

Podręcznik str.58-62 
 
Zad. Domowe: 
odpowiadające tematowi 
zadania w zeszycie ćwiczeń 

4. Wodór 

 

1. Występowanie wodoru 

2. Otrzymywanie wodoru 

3. Właściwości fizyczne i chemiczne wodoru 

4. Zastosowania wodoru 

Podręcznik str.63-65 
 
Zad. Domowe: 
odpowiadające tematowi 
zadania w zeszycie ćwiczeń 
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5 Zanieczyszczenia 

powietrza 

 

1. Źródła, rodzaje i skutki zanieczyszczeń powietrza. 

2. Efekt cieplarniany. 

3. Zapobieganie nadmiernemu zwiększaniu się efektu 

cieplarnianego. 

4. Dziura ozonowa. 

5. Zapobieganie powiększaniu się dziury ozonowej. 

6. Kwaśne opady. 

7. Sposoby postępowania umożliwiające ochronę powietrza 
przed zanieczyszczeniami. 

Podręcznik str.66-71 
 
Zad. Domowe: 
odpowiadające tematowi 
zadania w zeszycie ćwiczeń 

6 Rodzaje reakcji 
chemicznych 

1. Reakcje egzoenergetyczne i endoenergetyczne 

2. Przykłady reakcji egzoenergetycznych i endoenergetycznych 

3. Przykłady reakcji syntezy, analizy i wymiany, spalania 

4. Klasyfikacja reakcji chemicznej na podstawie zapisu słownego jej 
przebiegu. 

5. Ochrona atmosfery ziemskiej 

Podręcznik str.72-73 
 

Zad. Domowe: 
odpowiadające tematowi 
zadania w zeszycie 
ćwiczeń 

 

W trakcie realizowania karty pracy wiedza i umiejętności ucznia sprawdzane będą w formie odpowiedzi ustnych i kartkówek. 

Uczeń zobowiązany jest do uzupełnienia zeszytu ćwiczeń zgodnie z kartą pracy. Na zakończenie karty pracy przewidziany jest 

sprawdzian pisemny. 


