
Scenariusz lekcji z chemii

Data: 09.04.2021r.

Klasa: 2 ag LO

Nauczyciel: mgr inż. Iwona Lipka

Temat:  Charakterystyka pierwszej grupy układu okresowego pierwiastków chemicznych – 
litowce.

Cel ogólny: poznanie przez uczniów właściwości fizycznych i chemicznych litowców oraz ich 
zastosowania.

Cele operacyjne:

Uczeń potrafi:

 wymienić nazwy i symbole pierwiastków chemicznych zaliczanych do litowców;

 wymienić właściwości fizyczne i chemiczne oraz sposoby otrzymywania i miejsca 

występowania litowców;

 zapisać konfigurację elektronową powłoki walencyjnej litowców;  

 wyjaśnić pojęcia: tlenki, nadtlenki, ponadtlenki litowców;

 ustalić produkty reakcji litowców z siarką, kwasami;

 omówić sposoby powstawania azotków litowców;

 określić przebieg i produkty reakcji litowców z wodą;

 wymienić zastosowanie litowców.

Metody pracy:

 wykład;

 pogadanka;

 pokaz;

 praca z układem okresowym pierwiastków chemicznych;

 praca z podręcznikiem.

Materiały i środki dydaktyczne:

 www.ukladokresowy.edu.pl   

 www.dlanauczyciela.pl     (film: ,,Reakcja sodu z wodą”)

 tablet graficzny, Internet;

http://www.dlanauczyciela.pl/
http://www.ukladokresowy.edu.pl/


 podręcznik;

 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. Ocenienie wypowiedzi 

uczniów;

 Zapisanie tematu lekcji oraz podanie celów lekcji.

Część właściwa:

 Udostępnienie uczniom układu okresowego pierwiastków chemicznych oraz omówienie 

właściwości fizycznych, sposobów otrzymywania i występowania litowców;

 Postawienie uczniom pytań: Ile wyróżniamy bloków konfiguracyjnych? Jakie jest kryterium 

przydziału danego pierwiastka do odpowiedniego bloku? Do jakiego bloku konfiguracyjnego 

należą litowce? 

 Uczniowie zapisują w zeszycie konfigurację elektronową powłoki walencyjnej litowców. 

Wybrany przez nauczyciela uczeń odczytuje konfigurację elektronową danego pierwiastka. 

Nauczyciel sprawdza poprawność wykonania zadania i koryguje ewentualne błędy. 

 Postawienie uczniom pytań: Co to są tlenki? Jak dzielimy tlenki ze względu na charakter 

chemiczny? Co to są nadtlenki? Co to są ponadtelenki? 

 Uczniowie zapisują w zeszycie definicje;

 Nauczyciel zapisuje na tablecie graficznym wzory tlenków, nadtlenków, ponadtlenków 

litowców;

 Udostępnienie uczniom filmu ,,Reakcja sodu z wodą” (doświadczenie 1). Uczniowie obserwują 

przebieg doświadczenia, wyciągają wnioski. Nauczyciel ocenia ich poprawność. Obserwacje i 

wnioski zapisują w zeszycie.



 Zapisanie przez nauczyciela na tablecie graficznym reakcji litowców z tlenem, wodorem, 

siarką, azotem, wodą i kwasami;

 Uczniowie korzystają z podręcznika oraz Internetu, wyszukują i zapisują zastosowania 

litowców w zeszycie. Nauczyciel wybiera ucznia, który odczytuje zadanie. 

Część podsumowująca:

 Podsumowanie zagadnień poruszanych na lekcji; zadanie pytań kontrolnych. 

 Zadanie pracy domowej.
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