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Karta pracy z CHEMII nr 3  

klasa 8 KSP 

Miesiąc – Listopad/ grudzień 

Dział: Sole 

 
Lp. Tematyka Wiedza i umiejętności Źródło 

1. Wzory i nazwy 
soli.  

1. Budowa i wzór ogólny soli. 
2. Podział soli na sole kwasów tlenowych i beztlenowych. 
3. Nazwy i wzory sumaryczne soli. 

Podręcznik str.60-63 
 
Zad. Domowe: 
odpowiadające tematowi 
zadania w zeszycie ćwiczeń 

2. Proces dysocjacji 
jonowej soli. 

1. Rozpuszczalność soli w wodzie- umiejętność 
odczytywania tabeli rozposzczalności wodorotlenków I 
soli w wodzie 

2. Dysocjacja elektrolityczna soli 
 

Podręcznik str.64-68 
 
Zad. Domowe: 
odpowiadające tematowi 
zadania w zeszycie ćwiczeń 

4. Reakcja zobojętniania. 1. Reakcja kwasów z zasadami w obecności wskaźników 
2. Zapis cząsteczkowy, jonowy i jonowo skrócony. 
3. Nie wszystkie sole mają odczyn obojętny 
4. Praktyczne znaczenie reakcji zobojętniania 

Podręcznik str.69-72 
 
Zad. Domowe: 
odpowiadające tematowi 
zadania w zeszycie ćwiczeń 

5. Reakcje metali 

z kwasami. 

1. Reakcje metali z kwasami, jako metoda otrzymywania 
soli 

2. Doświadczalne przeprowadzenie reakcji metalu 
z kwasem 

3. Szereg aktywności metali 
4. Równania reakcji metali z kwasami (zapis cząsteczkowy) 
 

Podręcznik str.73-76 
 
 
Zad. Domowe: 
odpowiadające tematowi 
zadania w zeszycie ćwiczeń 

6. Reakcje tlenków metali 

z kwasami. 

1. Reakcje tlenków metali z kwasami, jako metoda 
otrzymywania soli. 

2. Doświadczalne przeprowadzanie reakcji tlenku metalu z 
kwasem. 

3. Równania reakcji tlenków metali z kwasami (w formie 
cząsteczkowej). 

Podręcznik str.77-78 
 
 
 
Zad. Domowe: odpowiadające 
tematowi zadania w zeszycie 
ćwiczeń 

7. Reakcje wodorotlenków 

metali z tlenkami 

niemetali. 

1. Reakcja wodorotlenku metalu z tlenkiem niemetalu, 

jako metoda otrzymywania soli. 

2. Doświadczalne przeprowadzenie reakcji wodorotlenku 

metalu z tlenkiem niemetalu. 

3. Równania reakcji wodorotlenku metalu z tlenkiem 

niemetalu (zapis cząsteczkowy). 

Podręcznik str.79 
 
 
 
Zad. Domowe: odpowiadające 
tematowi zadania w zeszycie 
ćwiczeń 

8. Reakcje strąceniowe. 1. Pojęcie reakcja strąceniowa. 
2. Reakcje soli z kwasami, solami, zasadami. 
3. Równania reakcji strąceniowych (zapisy cząsteczkowe 

i jonowe). 
4. Tabela rozpuszczalności soli i wodorotlenków w wodzie. 

Podręcznik str.80-82 
 
 
Zad. Domowe: odpowiadające 
tematowi zadania w zeszycie 
ćwiczeń 

9. Inne reakcje 

otrzymywania soli.  

1. Reakcja metali z niemetalami. 

2. Reakcja tlenków kwasowych z tlenkami zasadowymi. 

3. Równania reakcji metali z niemetalami oraz tlenków 
kwasowych z tlenkami zasadowymi. 

Podręcznik str.83-84 
 
Zad. Domowe: odpowiadające 
tematowi zadania w zeszycie 
ćwiczeń 
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10. Porównanie właściwości 

soli i ich zastosowań. 

1. Zastosowania najważniejszych soli: chlorków, 

fosforanów(V), siarczanów(VI), azotanów(V), węglanów. 

2. Występowanie soli w środowisku przyrodniczym. 
3. Obliczanie zawartości procentowej metalu w soli. 

Podręcznik str.85-93 
 
 
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. 


