
Zespół Szkół Katolickich- pracownia chemiczna                   Sylwia Piela 

Karta pracy z CHEMII nr 2  

klasa VIII KSP 

Miesiąc –październik-listopad 

Dział: Kwasy 

 

Lp. Tematyka Wiedza i umiejętności Źródło 

1. Wzory i nazwy 
kwasów. 

1. Definicja pojęcia kwasy . 

2. Sposoby otrzymywania kwasów. 
3. Nomenklatura, wzory sumaryczne i strukturalne . 
4. Budowa cząsteczek kwasów: wodór i reszta kwasowa. 
5. Wartościowość reszty kwasowej. 
6. Podział kwasów na tlenowe i beztlenowe. 

 

Podręcznik str.14-16 
 
Zad. Domowe: 
odpowiadające tematowi 
zadania w zeszycie ćwiczeń 

2. Kwasy 
beztlenowe 

1. Wzory sumaryczne i strukturalne kwasów: 

chlorowodorowego i siarkowodorowego. 

2. Reakcje otrzymywania kwasów. 

3. Właściwości kwasów. 

4. Zastosowanie kwasów. 

5. Zasady BHP pracy z kwasami. 

 

Podręcznik str.17-21 
 
Zad. Domowe: 
odpowiadające tematowi 
zadania w zeszycie 
ćwiczeń 

3. Kwas 
siarkowy (VI) 

i kwas 

siarkowy (IV) 

1. Wzory sumaryczne i strukturalne kwasów:  
siarkowego (IV) i siarkowego (VI). 

2. Tlenki kwasowe . 

3. Reakcje otrzymywania kwasów. 

4. Właściwości kwasów. 

5. Zastosowanie kwasów. 

 

Podręcznik str.22-30 
 
Zad. Domowe: 
odpowiadające tematowi 
zadania w zeszycie 
ćwiczeń 

4. Przykłady innych 
kwasów tlenowych 

1. Wzory sumaryczne i strukturalne kwasów:  azotowego 
(V), węglowego i fosforowego (V). 

2. Tlenki kwasowe . 
3. Reakcje otrzymywania kwasów. 
4. Właściwości kwasów. 
5. Zastosowanie kwasów. 

Podręcznik str.31-39 
 
Zad. Domowe: 
odpowiadające tematowi 
zadania w zeszycie 
ćwiczeń 

5. Proces dysocjacji 
jonowej kwasów 

1. Dysocjacja elektrolityczna kwasów . 
2. Teoria Arheniusa. 
3. Jony decydujące o odczynie roztworu 
4. Barwy wskaźników w roztworach o określonym odczynie 

 

Podręcznik str.40-44 
 
Zad. Domowe: 
odpowiadające tematowi 
zadania w zeszycie 
ćwiczeń 6 Porównanie 

właściwości kwasów 

1. Porównanie właściwości poznanych kwasów. 
2. Kwaśne opady 

 sposób powstawania kwaśnych opadów 

 wpływ kwaśnych opadów na środowisko 

 środki zapobiegawcze 

Podręcznik str.45-50 
 
Zad. Domowe: 
odpowiadające tematowi 
zadania w zeszycie 

7. Odczyn roztworów – 
skala pH 

1. Pojęcie skala pH 

2. Interpretacja wartość pH w ujęciu jakościowym (odczyn 

kwasowy, zasadowy, obojętny) 

3. Badanie wartości pH produktów występujących w życiu 
codziennym człowieka (żywność, środki czystości) 

Podręcznik str.51-54 
 
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. 


