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Temat:  Tlenki – nazewnictwo, otrzymywanie, właściwości – lekcja online 
 
Cel ogólny: poznanie przez uczniów różnych kryteriów podziału tlenków oraz zasad ich nazewnictwa 
 
Cele operacyjne: 
 
Uczeń potrafi: 
 
• wyjaśnić pojęcie: tlenki; 

• ustalić wzory sumaryczne tlenków na podstawie ich nazw; 

• ustalić nazwy tlenków na podstawie ich wzorów sumarycznych; 

• wymienić sposoby otrzymywania tlenków; 

• zapisać równania reakcji otrzymywania tlenków różnymi sposobami; 

• podzielić tlenki ze względu na ich właściwości chemiczne na: kwasowe, zasadowe, 

amfoteryczne i obojętne; 

 

Metody pracy: 

• wykład; 

• pogadanka; 

• pokaz; 

• praca z podręcznikiem; 

Materiały i środki dydaktyczne: 

• Multiteka Chemia Nowej Ery (filmy: ,,Badanie działania wody na tlenki” oraz ,,Badanie 

działania zasady i kwasu na tlenki”) 

• multimedialny układ okresowy pierwiastków chemicznych: ukladokresowy.edu.pl 

• animacja: ustalanie wzoru sumarycznego tlenku; 

• tablet graficzny, Internet 

• laptop 

 



 

Formy pracy: 

• lekcja online z wykorzystaniem aplikacji Google Meet; 

• praca indywidualna; 

 

Przebieg lekcji: 

Część wprowadzająca: 

• Sprawdzenie obecności; 

• Sprawdzenie pracy domowej oraz wiadomości z ostatnich lekcji. Nauczyciel ocenia 

wypowiedzi uczniów; 

• Przypomnienie podstawowych wiadomości na temat tlenków; 

• Zapisanie tematu lekcji oraz podanie celów lekcji; 

Część właściwa: 

• Wprowadzenie pojęcia tlenku, zapisanie wzoru ogólnego tlenków na tablecie graficznym; 

• Podanie nomenklatury tlenków. Nauczyciel zapisuje wybrane nazwy tlenków na tablecie 

graficznym; 

• Tworzenie wzorów sumarycznych tlenków. Nauczyciel prezentuje animację dotyczącą ustalania 

wzorów sumarycznych tlenków. 

Uczniowie na podstawie nazwy zapisują w zeszycie wzory sumaryczne wybranych tlenków. Korzystają 

z multimedialnego układu okresowego pierwiastków. 

• Metody otrzymywania tlenków; 

Uczeniowie piszą równania rekcji otrzymywania wybranych tlenków pierwiastków o liczbach 

atomowych od 1 do 20. 

• Podział tlenków ze względu na ich właściwości chemiczne: kwasowe, zasadowe, amfoteryczne, 

obojętne; 

Nauczyciel udostępnia uczniom z poziomu pulpitu filmy: ,,Badanie działania wody na tlenki” oraz  

,,Badanie działania zasady i kwasu na tlenki “. Uczniowie obserwują przebieg doświadczeń i wyciągają 

wnioski. Obserwacje i wnioski zapisują w zeszycie. 

Część podsumowująca: 

• Podsumowanie zagadnień poruszanych na lekcji; nauczyciel zadaje pytania kontrolne; 

• Zadanie pracy domowej: podręcznik str. 78 zad.1 zad.3 
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