
Metodyka i praktyka szkolna

Chemia w Szkole

Zdniem 1 wrze śnia 2012 ro ku do
szkół po nad gim na zjal nych za wi ta ją
ucznio wie, któ rzy pod czas lek cji

che mii bę dą re ali zo wać no wą pod sta wę
pro gra mo wą. Pod sta wa ta jest też swe go
ro dza ju wy zwa niem dla ka żde go na uczy -
cie la. Wy daw nic twa prze ści ga ją się w mno -
go ści ofert, po cząw szy od gier dy dak tycz -
nych, fo lio gra mów, plansz, a skoń czyw szy
na, w ró żno rod ny spo sób roz bu do wa nym,
za ple czu mul ti me dial nym. Nie mniej jed -
nak za wsze za pod sta wę pra cy z uczniem
uzna je my pod ręcz ni k1. Ni niej szy ar ty kuł
bę dzie pró bą ogól nej re flek sji (w ode rwa -
niu od dys ku sji na te mat wpro wa dze nia no -
wej pod sta wy pro gra mo wej) nad pod ręcz -
ni ka mi z che mii2, któ re przy go to wa ły
wy daw nic twa dla IV eta pu edu ka cyj ne go.
Wszyst kie z pre zen to wych pod ręcz ni ków
prze zna czo ne są na tzw. po ziom pod sta wo -
wy, któ ry to ka żdy uczeń w szko le po nad -
gim na zjal nej mu si zre ali zo wać w wy mia rze
30 go dzin i do pie ro po je go re ali za cji ewen -
tu al nie roz po cząć przy go to wa nie do eg za -
mi nu ma tu ral ne go zda wa ne go na po zio mie
roz sze rzo nym. Po ni żej pod ję to pró bę oce -
ny pu bli ka cji pro po no wa nych przez wy -
daw nic twa3. 

Pra wie wszyst kie z pre zen to wa nych
ksią żek ce chu je bo ga ta sza ta gra ficz na, zo -
sta ły w nich za sto so wa ne naj now sze tech ni -
ki edy tor skie. W ka żdym z pod ręcz ni ków
znaj dzie my rów nież du żą ilość ró żno rod -
nych do świad czeń z do kład nym opi sem ich

wy ko na nia, ry sun ka mi sche ma tycz ny mi
i fo to gra fia mi. War to, za tem przyj rzeć się
te mu, co po zy tyw nie i (nie ste ty) ne ga tyw -
nie wy ró żnia da ną pu bli ka cję. 

Che mia, Ar tur Si -
kor ski, Wy daw nic two
Ope ron, ilość stron:
240

Pod ręcz nik bo ga ty
jest w ob ra zy mo de li
kul ko wych związ ków
che micz nych, co po zwa -
la ucznio wi na lep szą wi -

zu ali za cję bu do wy da nych sub stan cji zło żo -
nych. W ksią żce nie bra ku je jed nak różnych
nie ści sło ści, do któ rych mo żna za li czyć:
na zew nic two hy dra tów, np. Cu SO4·H2O 
– jed no wod ny siar czan(VI) mie dzi(II), za -
miast siar czan(VI) mie dzi(II)—wo da(1/1),
CoC l2·6H2O – chlo rek ko bal tu(II) 6 hy drat,
za miast chlo rek ko bal tu(II)—wo da(1/6)
(s. 25) oraz za pis au to dy so cja cji wo dy za po -
mo cą strzał ki w jed ną stro nę (s. 124).

Za pis rów na nia re ak cji:

MgCO3 + H2O Mg(OH)2↓ + CO2

jest już po wa żnym błę dem, bo wiem nie -
słusz nie su ge ru je zna czą cą roz pusz czal ność
w wo dzie (trud no roz pusz czal nej so li4 Ks0 =
= 6,3·10–5) MgCO3 i za ra zem znacz ną
(pra wie nie od wra cal ną che micz nie) prze -
mia nę osa du MgCO3 w osad Mg(OH)2,
z wy dzie le niem CO2, co rów nież nie ma
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1     Bu re wicz A., Gu liń ska H., Dy dak ty ka Che mii, Wy daw nic two Na uko we UAM, 2002.
2     Pod ręcz ni ki ana li zo wa ne w ni niej szym ar ty ku le po cho dzą od wy daw nictw, bądź udo stęp nio ne są na ich stro nach
in ter ne to wych i są w wer sji ja ką otrzy mał na uczy ciel, aby za po znać się z ich tre ścią. 
3     Ko lej ność oma wia nia wy ni ka z al fa be tycz ne go upo rząd ko wa nia wg ty tu łów.
4     Mi zer ski W., Ma łe Ta bli ce Che micz ne, Wy daw nic two Ada man tan, War sza wa 2004, s. 40. 



Metodyka i praktyka szkolna

3/2012

miej sca w rze czy wi sto ści. Uka zu je też nie -
wła ści we źró dło jo nów OH–, któ re w rze -
czy wi sto ści po cho dzą z hy dro li zy jo nów
wo do ro wę gla no wych i dla te go do cho dzi
do wy trą ce nia osa du wo do ro tlen ku ma gne -
zu – skład ni ka ka mie nia ko tło we go (s. 49).

Che mia na co dzień,
Krzysz tof M. Paz -
dro, Ra fał Szmi giel -
ski, Ofi cy na Wy daw -
ni cza * Krzysz tof
Paz dro, ilość stron:
156.

Pod ręcz nik pod
wzglę dem sza ty gra -
ficz nej, zdjęć czy

wszel kie go ro dza ju ozdob ni ków edy tor -
skich znacz nie od bie ga od po zo sta łych
– jest o wie le ubo ższy. Z po wo dze niem jed -
nak mo żna za li czyć to do je go za let.
Fo to gra fie uka zu ją tyl ko te rze czy czy zja -
wi ska, z któ ry mi uczeń spo ty ka się na co
dzień. Brak zbęd nych ozdob ni ków po wo -
du je, że pod ręcz nik sta je się o wie le bar -
dziej czy tel ny. W pod ręcz ni ku za ry so wu je
się rów nież wy raź ny trend wy cho waw czy,
do ty czą cy szko dli wo ści al ko ho lu, nar ko ty -
ków i pa pie ro sów. 

Wśród uste rek pu bli ka cji mo żna wy mie -
nić: mie sza nie na zew nic twa w sys te mie li -
czeb ni ko wym z na zew nic twem w sys te mie
Stoc ka (np. s. 124), czy na zew nic two hy dra -
tów: dwu wod ny siar czan wap nia, za miast
siar czan(VI) wap nia—wo da(1/2) (s. 145).
Przy ca łym uzna niu dla wie lu za let pod -
ręcz ni ka i uni ka to wym spo so bie przed sta -
wie nia po szcze gól nych za gad nień nie spo -
sób za po mnieć o du żym błę dzie na tu ry
me ry to rycz nej: za pis wzo ru za sa dy amo no -
wej ja ko NH4OH, uży wa jąc przy tym na zwy
wo do ro tle nek amo nu, jest dy dak tycz nie
nie zwy kle szko dli wy (s. 9).

Cie ka wi Świa ta, Jo an na Mesz ko, Wy -
daw nic two Ope ron, ilość stron: 240.

Cie ka wost ką i ko rzy ścią te go pod ręcz ni ka
jest przed sta wie nie ty pów sie ci kry sta licz nej
(jed no sko śne go, te tra go nal ne go etc.), czy

po ję cia ko mór ki ele -
men tar nej ze wzglę du
na nie wła ści we uży wa -
nie po ję cia czą stecz ki
dla krysz ta łów. Oba wę
bu dzi jed nak spo sób
wpro wa dze nia tak trud -
nych za gad nień. Uroz -
ma ice niem są ta be le ze -

bra ne na koń cu pod ręcz ni ka, np. spis
ozna czeń barw ni ków i kon ser wan tów uży wa -
nych w prze my śle spo żyw czym. 

Sła bą stro ną pod ręcz ni ka jest sto so wa na
no men kla tu ra, czę sto od bie ga ją ca od tej,
któ rą spo ty ka uczeń w in nych szkol nych pu -
bli ka cjach. Mo żna tu wy mie nić: na zew nic -
two hy dra tów np. Ca SO4·2H2O – dwu hy drat
siar cza nu(VI) wap nia, za miast siar czan(VI)
wap nia—wo da(1/2), czy Na2CO3·10H2O
– 10× hy drat wę gla nu so du, za miast wę glan
so du—wo da(1/10) (s. 25); za zna cze nie
strza łek w dwie stro ny w za pi sie rów na nia
pro ce su dy so cja cji pal mi ty nia nu so du su ge -
ru je (błęd nie) trud no roz pusz czal ny cha rak -
ter te go związ ku (s. 51). Sto so wa nie nazw
przy miot ni ko wych, tj. ka tion wo do ro wy za -
miast ka tion wo do ru, czy ka tion ma gne zo wy
za miast ka tion ma gne zu (np. s. 51). W nie -
któ rych przy pad kach au tor ka nie sto su je się
rów nież do naj now szych za le ceń na zew nic -
twa związ ków or ga nicz nych, np. 3,7- di me ty -
lo -2,6-okta dien -1-ol, za miast 3,7-di me ty lo -
ok ta -2,6-dien -1-ol (s. 66). W ksią żce brak
jest rów nież ta be li roz pusz czal no ści.

Po pro stu Che mia,
Han na Gu liń ska,
Krzysz tof Ku śmier -
czyk, WSiP, ilość
stron: 256. 

Pod ręcz nik skła da
się z 30 roz dzia łów –
je den roz dział na jed -
ną lek cję, a dzia ły roz -
po czy na ją się py ta nia -

mi an ga żu ją cy mi, ma ją cy mi roz bu dzić
pro ces po znaw czy ucznia. Au to rzy uni ka ją
skom pli ko wa nych wzo rów che micz nych,
któ re mo gą je dy nie prze stra szyć ucznia,

27



Metodyka i praktyka szkolna

Chemia w Szkole

któ ry prze cież do pie ro ukoń czył gim na -
zjum. Do dat ko wym atu tem pod ręcz ni ka
jest bo gac two pro stych, wcze śniej nie po pu -
la ry zo wa nych do świad czeń, któ re wzbo ga -
co ne fo to gra fia mi pro duk tów, uła twia ją
ucznio wi zro zu mie nie te ma tu i je go po wią -
za nie z co dzien no ścią. Ogrom ną za le tą
pod ręcz ni ka jest kon se kwent ne sto so wa nie
nazw sys te ma tycz nych – uczeń oswa ja się
z na zew nic twem za le ca nym przez IU PAC.
Przy wie lu za le tach te go pod ręcz ni ka mar -
gi nal na wy da je się za tem kło po tli wa de fi ni -
cja wo do ro tlen ków. Wo do ro tlen ki me ta li to
związ ki che micz ne zbu do wa ne z me ta lu
i grup wo do ro tlen ko wych. Gru pa OH to
gru pa wo do ro tle no wa, OH– to anion wo -
do ro tlen ko wy (s. 14).

Świat Che mii, Iwo -
na Ma cie jow ska, An -
na War choł, Wy daw -
nic two Zam Kor, ilość
stron: 305.

Pod ręcz nik po sia da
bar dzo bo ga tą i zna ko -
mi cie do pra co wa ną
część do świad czal ną.

Nie kwe stio no wa ną za le tą jest brak ja kiej -
kol wiek ar cha iza cji czy to w no men kla tu -
rze, czy w sto so wa nych ozna cze niach.
Wszyst ko do sto so wa ne jest do naj now -
szych wy ma gań i prze pi sów. Za gad nie nia
ochro ny śro do wi ska po trak to wa ne są naj -
bar dziej kom plek so wo ze wszyst kich pre -
zen to wa nych pu bli ka cji – omó wio ne zo sta -
ły nie tyl ko za nie czysz cze nia gle by, ale
rów nież po wie trza oraz wo dy. 

W pod ręcz ni ku wy stę pu ją też nie do cią -
gnię cia, np. wpro wa dze nie po ję cia sie ci
kry sta licz nej bez wy ja śnie nia, czym owa
w rze czy wi sto ści jest (s. 18); brak kon se -
kwen cji przy za pi sie rów na nia re ak cji wę -
gla nu wap nia z tlen kiem wę gla(IV) i wo dą,
raz sto so wa ne są strzał ki w dwie stro ny (su -
ge ru ją ce stan rów no wa gi) (s. 40), a raz
strzał ki w jed ną stro nę (s. 61); kło po tli wy
za pis pro ce su dy so cja cji kwa su siar ko we -
go(IV) (jed no stop nio wo, ze zna kiem „=”)
su ge ru ją cy, że kwas siar ko wy(IV) jest moc -

nym kwa sem (s. 280), czy re ak cja ksan to -
pro te ino wa, któ ra słu ży do wy kry wa nia
ami no kwa sów aro ma tycz nych w łań cu chu
biał ko wym, a nie jak na pi sa no w pod ręcz -
ni ku: słu ży do wy kry wa nia bia łek (s. 123).

To jest che mia, Ro -
mu ald Has sa, Alek -
san dra Mrzi god, Ja -
nusz Mrzi god, Wy-
daw nic two: No wa Era,
ilość stron: 212. 

Pod ręcz nik ten za -
wie ra wie le po mo cy
mul ti me dial nych, nie
tyl ko dla na uczy cie la,

ale przede wszyst kim dla ucznia. War ty
pod kre śle nia jest fakt, że pod ręcz nik ten
za wie ra za rów no re pe ty to rium ze szko ły
gim na zjal nej, jak i zbiór za dań, któ re go nie
znaj dzie my w tak roz bu do wa nej for mie
w ofer cie in nych wy daw nictw. Zbiór ten jest
nie zwy kle wa żnym ele men tem szcze gól nie
dla uczniów chcą cych kon ty nu ować na ukę
che mii na po zio mie roz sze rzo nym. Do pod -
ręcz ni ka do łą czo na jest ta kże pły ta za wie ra -
ją ca m.in. fil my z do świad czeń che micz -
nych, fil my z pro ce sów prze my sło wych,
sy mu la cje pro ce sów che micz nych, za da nia
spraw dza ją ce wia do mo ści i ćwi czą ce umie -
jęt no ści, bio gra my, cie ka wost ki etc. Wszyst -
ko to ma za za da nie po móc ucznio wi w jesz -
cze lep szym zgłę bia niu za gad nień che micz-
nych po za lek cją, a ta kże kształ to wa niu
umie jęt no ści sa mo dziel nej pra cy. Drob ną
nie ści sło ścią jest fakt, że w nie któ rych pod -
pi sach do rów nań re ak cji na zew nic two zwy -
cza jo we mie sza ne jest z sys te ma tycz nym
– brak ujed no li ce nia, np. (s. 158).

Wszyst kim Au to rom na le ży po dzię ko -
wać za trud, ja ki wło ży li w przy go to wa nie
pu bli ka cji. Dzię ki te mu, my na uczy cie le
mo że my wy brać ten, któ ry we dług nas jest
naj lep szy. 
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