
Chemia  1a 

Drodzy uczniowie! 

Waszym zadaniem będzie zapoznanie się z informacjami dotyczącymi poniższych 
tematów, przepisanie wszystkiego co jest napisane czarną czcionką, obejrzenie 
wskazanych filmików i rozwiązanie zadań. 

Pozdrawiam, życząc miłej pracy. Rozwiązania do zadań podam za tydzień            
w kolejnym materiale. Jeśli coś będzie niezrozumiałe proszę pytać na facebooku. 

Lekcja z 12.03.2020 

Temat : Właściwości i otrzymywanie mydeł 

Zaznaczonych na zielono informacji nie przepisuj, przepisz wszystko co jest napisane czarną 
czcionką. 

1.Zmydlanie tłuszczów to reakcja otrzymywania mydła. 

Obejrzyj film ukryty pod linkiem : https://www.youtube.com/watch?v=TKlij4JYfdw 

(aby otworzyć link należy go skopiować do paska adresowego lub przycisnąć jednocześnie 
pasek +Ctrl), a następnie na podstawie filmu lub informacji na sole strony 105 wykonaj 
zadanie 1. 

Zadanie 1 
Podkreśl wyrażenie w opisie obserwacji doświadczenia chemicznego "Otrzymywania mydła 
w reakcji zmydlania tłuszczu", tak aby powstały prawdziwe informacje.  
Obserwacje: Ogrzewana w parownicy mieszanina intensywnie się pieni/ się pali/ kipi. 

Wydziela się zapach zjełczałego masła/ mydlin/ zgniłych jaj. Produkt ma postać żółtej/ 

białej/ pomarańczowej masy śliskiej w dotyku. 

Wniosek: Zachodzi reakcja chemiczna, którą można zapisać następującym równaniem: 

kwas stearynowy + wodorotlenek sodu → stearynian sodu + glicerol  

 

2. Do reakcji zobojętniania kawsu tłuszczowego można użyć roztworu wodorotlenku 
innego metalu niż sód np.: K, Li, Mg, Ca. Otrzymamy wówczas mydła które różnią się 
konsystencją (twarde, maziste) i rozpuszczalnością (rozpuszczalne, nierozpuszczalne) 
w wodzie. Zapoznaj się z tabelą 8 na stronie 107 
 
Zadanie 2 Zapoznaj się z informacjami ze strony 108. Wypisz rodzaje 
zamieszczonych tam mydeł dopisując do każdego z nich jedno jego zastosowanie. 



 
3. Zapoznaj się z notatką 

Większość dostępnych mydeł tylko wyglądem i sposobem działania przypomina 
mydło. Są to łagodne środki myjące które nie wysuszają i nie  niszczą skóry, a 
dzięki substancjom nawilżającym pielęgnuje ją. Gliceryna, lanolina lub oleje 
roślinne oraz kremy, miód zostawiają na skórze cienką warstwę chroniącą 
przed nadmiernym wysuszeniem. Takimi "mydłami bez mydła" są np. kostki 
dermatologiczne i płynne mydła dermatologiczne. 

 

Lekcja z 19.03.2020 

Temat : Mechanizm usuwania brudu 

Temat w podręczniku na str.110-117 

Zaznaczonych na zielono informacji nie przepisuj, przepisz wszystko co jest napisane czarną 
czcionką. 

 
Czysta woda rozpuszcza wiele składników brudu, jednak nie nadaje się do czyszczenia plam 
zawierających cząsteczki tłuszczu. 

zadanie 1. Podkreśl nazwy substancji oraz mieszanin rozpuszczalnych w wodzie. 

A. sól kuchenna  
B.  piasek 
C. olej  
D. benzyna  
E. ocet 
F. mąka ziemniaczana 

 

Woda nie wnika w tłusta powierzchnię czyli jej nie zwilża. Materiały niezwilżalne przez wodę 
pozostają wewnątrz suche. materiały zwilżalne przez wodę łatwo je chłoną. 

 Np.: tworzywa sztuczne , szminka do ust - niezwilżalne,  
        włosy, bawełna, beton , drewno – zwilżalne (bo można je namoczyć) 

 

zadanie 2. Podziel poniższe materiały na zwilżalne i niezwilżalne. Od każdego materiału 
poprowadź odpowiednio strzałkę. 

ZWILŻALNE                                                                  NIEZWILŻALNE 

 sierść psa,   gęsie pióro,   wypastowane buty,    drewno,     kreda,    szkło,   ręcznik papierowy 



Obejrzyj film https://www.cda.pl/video/2721152b3/vfilm 

(aby otworzyć link należy go skopiować do paska adresowego lub przycisnąć jednocześnie 
pasek +Ctrl) 

Przyjrzyj się fotografiom 39 i 41 na stronie 111 i zastanów się dlaczego kropla jest kulą a nie 
rozpływa się lub nartnik utrzymuje się na powierzchni wody a nie tonie? 

Dlatego, że warstwa powierzchniowa każdej cieczy zachowuje się sprężyście jak napięta 
błona co określamy napięciem powierzchniowym.        

zadanie 3. 

Wykonaj opisane doświadczenie chemiczne i odpowiedz na pytanie. 

 Odczynniki: zmielony pieprz, woda, płyn do mycia naczyń. 

 Szkło i sprzęt laboratoryjny: głęboki talerz. 

Nalej do talerza taką ilość wody, aby zakryła dno. Wsyp zmielony pieprz lub inną zmieloną 
przyprawę tak, aby utrzymywał się na powierzchni. Palcem zwilżonym płynem do mycia 
naczyń dotknij powierzchni wody. 

Jak płyn do naczyń wpływa na napięcie powierzchniowe wody? 

  Dodanie do wody płynu do mycia naczyń ............................   (zmniejsza/ zwiększa) jej 

napięcie powierzchniowe w wyniku czego pieprz .................. (tonie/ nie tonie). 

Obejrzyj film  https://www.youtube.com/watch?v=qlmqD4QQwn4 

(aby otworzyć link należy go skopiować do paska adresowego 

zadanie 5 

Przeprowadzono doświadczenie badające wpływ twardości wody na powstawanie piany. 

Uzupełnij obserwacje i wniosek wynikający z tego doświadczenia chemicznego. 

Obserwacje:  

Mydło pieni się mocniej w  wodzie ………………..(twardej/miękkiej), a słabiej  
………………….(twardej/miękkiej) 

Podczas gotowania twardej wody na dnie czajnika powstaje kamień kotłowy, czyli 
nierozpuszczalny osad węglanów wapnia CaCO3 i magnezu MgCO3 oraz 
wodorotlenku magnezu Mg(OH)2 . 


