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A. Informacje dla nauczycieli 

I. Opis 
 

Niniejsza jednostka przedstawia powiązania pomiędzy strukturą, właściwościami i 
zastosowaniem substancji chemicznych. Może również służyć, jako materiał dotyczący 
poziomów: makro, mikro i poziomu symboli.  
 

Jednostka omawia temat „dziur” oraz fakt, że nie wszystkie dziury są widoczne gołym 
okiem. Bada różne materiały, aby określić, czy można je stosować jako filtry (co wskazuje, 
że tworzywa te mają dziury) oraz czy różne filtry mają otwory różnej wielkości. Ciekawym 
materiałem są powłoki polimerowe, ponieważ ich strukturę można zmienić poprzez 
dodanie plastyfikatorów, na skutek czego może się zmienić wielkość, kształt i liczba 
otworów. Co więcej polimery mogą być syntetyzowane odpowiednio do planowanego 
przeznaczenia. Dzięki temu można je zastosować między innymi w dializie, separacji, 
osmozie itd. Innymi, bardzo praktycznymi zastosowaniami powłok polimerowych z 
dziurami, których wielkość można regulować są np. podawanie leków (uwalnianie 
substancji czynnej - jak w przypadku hydrożeli) oraz ochrona przed wpływem środowiska 
(jak w przypadku powłok przeciwbakteryjnych). 
 

Jednostka została podzielona na 3 podjednostki. Można je traktować jako osobne całości, 
bądź elementy zależne od siebie. Każda podjednostka może być omawiana pod różnymi 
kątami, w zależności od programu nauczania i celów obranych przez nauczyciela. 
Podjednostkę można również zastosować w spiralnym programie nauczania 
(zaniechanym w nowej polskiej podstawie programowej). W takim przypadku podjednostka 
1 powinna służyć jako materiał do zajęć na podstawowym poziomie chemii, jednostka 2 na 
poziomie średniozaawansowanym, a jednostka 3 na wyższym poziomie w szkołach 
ponadgimnazjalnych. Przykłady są skonstruowane tak, aby umożliwić pokazanie 
zastosowania polimerów w różnych dziedzinach chemii i biologii, np. w dializie lub 
ochronie żywności przed zanieczyszczeniem. 
Podczas omawiania jednostki należy położyć nacisk na poznanie rozmiaru i kształtu 
cząsteczek, a szczególnie na rozumienie zdolności łączenia się molekuł i tworzenia 
makrostruktur. 
 

Podjednostka  Poziom wiedzy ucznia    Temat  
Podjednostka 1:  początkowy etap kształcenia  

szkoła podstawowa, gimnazjum(11-13)   widoczne dziury 
Podjednostka 2: środkowy etap kształcenia  

gimnazjum, zakres podstawowy liceum  (13-15)niewidoczne dziury 
Podjednostka 3: końcowy etap kształcenia  

zakres rozszerzony liceum, (15-17)            interesujące dziury 
technikum chemiczne, szkoły policealne 

 

Dziedziny:  

Chemia   
 
Szacunkowy czas realizacji:   
Wszystkie podjednostki można dopasować do indywidualnych potrzeb, ponieważ zostały 
one skonstruowane w taki sposób, aby pasowały do elementów realizowanych zgodnie z 
programem nauczania. Szacunkowy czas realizacji został podany przy każdym zadaniu w 
podjednostkach. 
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II. Charakterystyka IBSE 
 

W tym rozdziale podkreślono znaczenie IBSE (nauczanie-uczenie się przedmiotów 
przyrodniczych przez odkrywanie/dociekanie naukowe) i wskazano rodzaj umiejętności 
rozwijanych przy jego zastosowaniu.  
 
Jednostka ta może służyć do rozwoju umiejętności planowania badań, formułowania 
hipotez, rozpoznawania alternatywnych dróg działania, wyszukiwania informacji, 
budowania modeli oraz dyskutowania z rówieśnikami. Ponieważ każdy nauczyciel 
realizuje materiał jednostki w inny sposób, zwróci on uwagę na jej inne elementy, a zatem 
inne elementy odkrywania/dociekania naukowego. 
 
Każda podjednostka może być wykorzystana do nauki wszystkich elementów 
odkrywania/dociekania naukowego. Każdą podjednostkę można rozpocząć serią pytań lub 
interaktywną prezentacją, np. podjednostkę 2 można zacząć od prezentacji reakcji 
zachodzącej na skutek kontaktu jodu z folią ochronną do żywności. Doświadczenie to daje 
podstawę do dyskusji i badań, dotyczących np. odtwarzalności, właściwości folii, a także 
do następujących pytań:  

 Czy zawsze tak się dzieje?,  

 Czy wynik eksperymentu zależy od rodzaju folii?,  

 Czy wynik doświadczenia zależy od rodzaju użytej substancji?  
Wstępne badania i dyskusje mogą być powiązane z czynnościami poznawczymi lub mogą 
do nich prowadzić. 
 
Innym sposobem wprowadzenia uczniów w tę podjednostkę jest dyskusja na temat 
polimerów, których używamy na co dzień, np. folia do pakowania żywności, oraz 
wyjaśnienie, dlaczego powszechne założenie, że folia bezterminowo i całkowicie chroni 
żywność przed obniżeniem jakości (zepsuciem), spowodowanym wpływem czynników 
zewnętrznych, jest błędne. Innym przykładem mogą być kurtki przeciwdeszczowe, których 
warstwa przeciwdeszczowa z jednej strony nie przepuszcza wody, ale z drugiej 
przepuszcza parę wodną. 
 
Celem tej jednostki jest zaproponowanie zadań i czynności, które można wprowadzać 
podczas serii lekcji prowadzonych zgodnie z założeniami kształcenia przez odkrywanie. 
Pierwsze zadania przedstawione w niniejszej jednostce stanowią podstawę do dalszych, 
bardziej „otwartych” tj. wymagających większej inicjatywy ze strony ucznia (a mniej 
podpowiedzi ze strony nauczyciela), wykonywanych przez niego badań i czynności. 
 
Zaproponowane ćwiczenia nie są przewidziane, by wykonywać je jedno po drugim. 
Poszczególne zadania można dopasować do różnych typów nauczania przez odkrywanie.  
Działania powinny zostać dostosowane do pomysłów i pytań danej grupy uczniów, aby 
kreatywność, wyobraźnia i elastyczności były zawsze integralną częścią procesu 
nauczania-uczenia się przez odkrywanie.  

 
 
 
III. SCK – Science Content Knowledge – wiedza merytoryczna 

  

Wymagany dla podjednostek 1 i 2  zakres wiedzy z dziedziny nauk ścisłych obejmuje 
podstawowe zrozumienie zagadnień dotyczących budowy materii oraz ruchów cząstek w 
procesach dyfuzji i osmozy.  
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Podjednostka 3  omawia bardziej szczegółowe zagadanienia związane z polimerami 
takimi jak superabsorbenty, cyklodekstryny lub polichlorek winylu.  
Polimery należą do grupy substancji makromolekularnych. Są związkami składającymi się 
z kilku setek do milionów atomów połączonych wiązaniami kowalencyjnymi w 
makromolekule. Polimery syntetyczne można otrzymać w szeregu reakcji chemicznych, w 
tym polikondensacji, poliaddycji i polimeryzacji. Specjalne polimery superabsorbcyjne 
(SAP) – tzw. superabsorbenty można włączyć do grupy polimerów specjalnych. 
 
Czym jest polimer superabsorbcyjny 
 
Jest to polimer, który pod obciążeniem jest w staniem wchłonąć przynajmniej 10 g cieczy 
na każdy 1 g  suchego polimeru.  Pęcznieje w roztworach wodnych  i w ten sposób 
powstaje żel.  
 
Superabsorbenty  to polimery o dużej zdolnośći wchłaniania cieczy, które objawia się 
zwiększeniem objętości, tzw. pęcznieniem.  Wchłaniają roztwory wodne oraz tworzą wraz 
z nimi granulowaty żel o twardej konsystencji.  Ilość wchłanianego płynu w dużej mierze 
zależy od zawartości jonów oraz pH wchłanianego roztworu. 
 
Niektóre superabsorbenty mają zdolność wchłaniania nawet 2000 wielokrotności swojej 
masy.  Przy użyciu 0,9% roztworu wodnego soli kuchennej  wchłaniana jest 50 
wielokrotność masy (jest to wchłanianie porównywalne do wchłaniania moczu ludzkiego w 
pampers).  
 
W ostatniej dekadzie polimery superabsorbcyjne stały się nieodłącznym elementem 
produktów higienicznych (np. pampersów, środków ochrony osobistej dla kobiet,  
artykułów higienicznych dla pacjentów z problemami urologicznymi).  Używa się ich 
również do ochrony kabli telekomunikacyjnych przed wilgocią oraz wyrobu podkładek  
stosowanych pod mrożonkami, do zatrzymywania wilgoci w glebie itp.  

Jednakże, używanie polimerów SAP  niesie za sobą pewne problemy. Przede wszystkim, 
można je stosować wyłącznie jednorazowo.  Nie są to substancje przyjazne środowisku 
naturalnemu, gdyż nie ulegają biodegradacji i trudno jest je ponownie wykorzystywać.  
Opracowywanie superabsorbentów nowej generacji polega na używaniu tworzyw 
odnawialnych (polisacharydy – pektyny, skrobia,  celuloza) które ulegają biodegradacji.  
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Rysunek: Schematyczna struktura superabsorbenta przed i po wchłonięciu wody. 
 

 
Rysunek: Chemiczna struktura superabsorbenta – usieciowana sól sodowa kwasu 
poliakrylowego przed i po wchłonięciu wody 
 
Powyższe rysunki pochodzą z: Bilek, M., Opatrny, O.: Superabsorpeni polimery ve vyuce 
chemie (Superabsorption polymers in chemistry education), online, 
http://stary.rvp.cz/clanek/393/1875, dostęp: dnia 30-06-2011.   
 
Hydrożele mają dużo istotnych zastosowań, np. w inżynierii tkankowej (hydrożele mogą 
zawierać komórki ludzkie  służące do naprawy tkanek ), podawaniu leków, w bioczujnikach 
(żele wchodzące w reakcję z niektórymi molekułami, np. glukozą i antygenami), 
soczewkach kontaktowych (hydrożele silikonowe, poliakrylamidy) oraz maściach gojących. 
 
Cyklodekstryny to poliwęglowodany  
α- Cyklodekstryna  (α-CyD), oligosacharydy pierścieniowe składające się z sześciu     
α(1-4) powiązanych jednostek α-D-glukopiranozyd, mogą być topologicznie przedstawione 

http://stary.rvp.cz/clanek/393/1875
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jako toroidy (rysunek poniżej). Jednostki α-D-glukopiranozyd w α-CyD zwykle są 
najtrwalszą konformacją krzesełkową. 
 

 
Schematyczne rysunki pochodzą z: IChO, Japan 2009. 
 
Folie membranowe mają różne struktury polimeryczne – porównanie celulozy, parafilmu, 
teflonu, folii samoprzylegającej (polichlorek winylu), polipropylenu, membran 
dializacyjnych. Należy uważać na tłumaczenia, ponieważ niektóre folie użytku domowego 
mogą mieć różne lokalne/firmowe nazwy,  które trudno zidentyfikować w innych krajach. 
Poniżej przedstawionio struktury niektórych powszechnie spotykanych polimerów. 
 
Polichlorek winylu (PCW, PCV) 

PCW  to elastyczne tworzywo sztuczne zbudowane z długich łańcuchów. Każdy łańcuch 
składa się z powtarzających się cząsteczek, w których co drugi atom węgla jest związany 
z atomem chloru. 

W wyniku polimeryzacji chlorku winylu powstają głównie polimery ataktyczne. Oznacza to, 
że atomy chloru nie mają określonej orientacji wzdłuż łańcucha. 

 

Ze względu na sposób, w jaki atomy chloru w dowolnych miejscach wystają poza łańcuch, 
a także z powodu ich większego rozmiaru w stosunku do atomów C i H, łańcuchy nie są 
położone blisko siebie. Dlatego też PCV jest w znacznej mierze amorficzny, a 
uporządkowanie („krystaliczność”) występuje w nim w niewielu miejscach. 

Łańcuchy polimeru PCV mogą być jednak również izotaktyczne. Wtedy atomy chloru mają 
tę samą, określoną orientację wzdłuż łańcucha. Wyróżnia się również polimery 
syndiotaktyczne. 
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W miejscu zagięcia (zgięcia) dotychczas przezroczyste tworzywo PCV staje się 
nieprzezroczyste. Dzieje się tak za sprawą atomów chloru, które w wyniku zagięcia 
znalazły się w tej samej orientacji wzdłuż łańcucha (polimer izotaktyczny). W taki sposób 
łańcuchy polimeru mogą znajdować się bliżej siebie i tym samym stać się bardziej 
krystaliczne. 
 

Właściwości i zastosowania 

Zwykle spodziewamy się, że polimery amorficzne są bardziej elastyczne niż polimery 
krystaliczne, ponieważ siły przyciągania pomiędzy łańcuchami są w nich zazwyczaj 
słabsze. Jednak czyste PCV jest przeważnie twarde i sztywne. 

Jest to spowodowane przez dodatkowe oddziaływania dipol-dipol zachodzące w związku z 
polarnością wiązań pomiędzy atomami węgla i chloru. Chlor jest bardziej elektroujemny 
niż węgiel, dlatego przyciąga elektrony wiązania (następuje przesunięcie gęstości 
elektronowej). W konsekwencji atomy chloru są nieco bardziej naładowane ujemnie 
(zyskują cząstkowy ładunek ujemny), a atomy węgla – dodatnio (dodatni ładunek 
cząstkowy). Trwałe dipole indukują czasowe/ nietrwałe dipole. Z powodu powstania 
dodatkowych dipoli zwiększa się przyciąganie, zmniejszając odległość pomiędzy 
łańcuchami.  

Plastyfikatory 
Plastyfikatory są dodawane do polimerów, aby te stały się bardziej miękkie, elastyczne i  w 
związku z tym łatwiejsze w obróbce. Ze względu na niezwykle wysoką kompatybilność z 
plastyfikatorami PCV jest najczęściej plastyfikowanym polimerem. Cząsteczki, które 
zawierają grupy polarne i niepolarne są dobrymi plastyfikatorami, ponieważ grupa polarna 
pomaga utrzymać cząsteczkę w łańcuchach polimeru, a grupa niepolarna oddziela 
łańcuchy, zwiększając elastyczność. 
 
Sebacynian dibutylu jest plastyfikatorem polimerów powszechnie stosowanym w 
opakowaniach żywności oraz  w przemyśle farmaceutycznym w powłokach polimerowych 
tabletek i granulek. 
Cząsteczka sebacynianu dibutylu przyłącza się do łańcucha polimeru przez atom tlenu 
plastyfikatora. W ten sposób duży plastyfikator umiejscawia się (lokuje) pomiędzy 
łańcuchami polimeru i odsuwa je od siebie. W ten sposób tworzywo sztuczne staje się 
bardziej elastyczne. 
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Sebacynian dibutylu 

 
Innym związkiem chemicznym stosowanym jako plastyfikator jest laurylosiarczan(VI) sodu.  
 

Źródła: 

 Strona internetowa poświęcona polimerom; (Macrogalleria – materiały dla 
nauczycieli); źródło w j. angielskim; http://pslc.ws/mactest/maindir.htm  -  dostęp: 17 
grudnia 2010 r. 

 Przegląd dializy; Thermo Fischer Scientific Inc; źródło w j. angielskim; 
http://www.piercenet.com/files/TR0020-Dialysis-overview.pdf  -  dostęp: 17 grudnia 2010 r. 

 Przegląd plastyfikatorów; AZoM.com - the A to Z of Materials; źródło w j. angielskim; 
http://www.azom.com/Details.asp?ArticleID=1224  - dostęp: 17 grudnia 2010 r. 

 Molekulares Sieben: Mit Einmachfolie ins Diskontinuum (Molecular Sieves 
experiment); CHEMKON, 2004, Vol 11,(3); źródło w j. angielskim;  
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ckon.200410011/pdf  -  dostęp: 17 grudnia 2010 r. 

 Przegląd nanocząsteczek srebra (raport z projektu - N344); Aalborg University, 

Wydział Fizyki i Nanotechnologii, źródło w j. angielskim, 
http://repetit.dk/files/projects/p3.pdf  -  dostęp: 17 grudnia 2010 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pslc.ws/mactest/maindir.htm
http://www.piercenet.com/files/TR0020-Dialysis-overview.pdf
http://www.azom.com/Details.asp?ArticleID=1224
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ckon.200410011/pdf
http://repetit.dk/files/projects/p3.pdf
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Poniższa tabela przedstawia jednostki (mery)  budujące wybrane, powszechnie 
stosowane polimery, plastyfikatory i inne cząsteczki, o których mowa w tym materiale 
dydaktycznym. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Polichlorek winylu (PCW, 
PCV): (CH2CHCl)n 
         

        

Celuloza: 
(C6H5O10)n 

 

Sebacynian dibutylu: 
C18H3404 

 

 
 
 
 
 

Polialkohol winylowy (PVA): 
(C4H6O2)n 

 

 

 

 
Poli(kwas akrylowy) 

(PAA): 
(C3H4O2)n 

 

Kwas acetylosalicylowy: 
C6H4(OCOCH3)CO2H 

 
 

Laurylosiarczan(VI) sodu 
(SLS/NaDS/SDS): 

NaC12H25SO4 

 
 
 
 
 

Czerwień koszenilowa A 
(E124): 

C20H11N2Na3O10S3 

 

      
   

Politetrafluoroetylen - teflon: 

 
 

CnF2n+2 

Tetrahydrofuran - oksolan 
(THF): 
C4H8O 
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IV. PCK – Pedagogical Content Knowledge – wiedza dydaktyczna 

 
Uczniowie mogą mieć problemy z tworzeniem modeli cząsteczkowej budowy materii. 
Określenie cech mikroskopowych również sprawia im kłopot i stąd powinni nauczyć się 
wyciagać wnioski z cech strukturalnych aż po cechy mikroskopowe.   
 
Powszechnie wiadomo, że wielu uczniów zakłada, że pomiędzy cząsteczkami/cząstkami 
jest powietrze lub woda a nie, że niczego pomiędzy nimi nie ma. Z tego powodu rozdział 
ten podkreśla w sposób szczególny istnienie próżni pomiędzy materią oraz „Horror vacui” 
(łac. "lęk przed pustką"- pogląd, polegający na stwierdzeniu, że osiągnięcie próżni nie jest 
możliwe, gdyż przyroda w sposób naturalny temu przeciwdziała).   
 
Udokumentowany jest również fakt, iż uczniowie przenoszą cechy mikroskopowe na 
cząsteczki/cząstki. Kiedy widzimy barwny roztwór, nasuwa się pytanie: co nadaje mu 
barwę?  Uczniowie mogą mieć problem z przyporządkowywaniem barwy do cząsteczek 
substancji.  
 
Potencjalne argumenty wyjaśniające  obserwacje będą opierać się  na „barwie”, 
niedoskonałościach folii, gęstości i masie cząsteczek.  Dyskusja (oraz kolejne 
doświadczenia) będą wykluczać te argumenty.  
 
Uczniowie mogą mieć problem z kojarzeniem struktury molekularnej z właściwościami 
makro.  Podjednostki  2 i 3 mogą więc być pomocne, gdyż  zmieniają się właściwości folii 
polimerowych z ilością dodanych plastyfikatorów lub z pH roztworu dodanego do 
superabsorbenta. I stąd różnice w strukturze polimeru.  
 
Analizując zależności pomiędzy strukturą a właściwościami uczniowie muszą łączyć 
obserwacje z doświadczeń z wyjaśnieniami  opartymi o modele. Podkreślanie roli modeli 
jako niezbędnego elementu doświadczeń pomaga uczniom lepiej zrozumieć podejście 
oparte na dowodach naukowych oraz dociekaniu naukowym. 

 

V. Zastosowanie w przemyśle, gospodarce, medycynie i życiu 
codziennym 

 
Poprzez wskazanie faktu wykorzystania tych samych polimerów w zupełnie innym 
kontekście, interakcja pomiędzy badaniami naukowymi, przemysłem oraz przemianami 
społecznymi staje się bardziej oczywista dla uczniów.  
  
Polimery są często stosowane w medycynie. W urządzeniach do dializy wykorzystuję się 
błonę półprzepuszczalną do oczyszczania z toksycznych produktów przemiany materii, 
tym samym redukując problemy z niewydolnością nerek. Soczewki kontaktowe 
przepuszczające ciała gazowe zwiększają dostęp tlenu do rogówki, zapobiegając 
puchnięciu oczu. Membrany polimerowe połączone z nanocząstkami srebra mogą być 
stosowane do leczenia ran i infekcji. Hydrożele, które w wyniku zwiększania swojej 
objętości na skutek kontaktu z wodą uwalniają związki chemiczne, mogą być stosowane 
jako efektywne systemy dozowania leków. W badaniach sensorów wykorzystuje się 
półprzepuszczalne membrany polimerowe do monitorowania jakości powietrza i 
wykrywania niektórych gazów, np. tlenku węgla(II). Zarówno nieprzepuszczalne jak i 
półprzepuszczalne membrany polimerowe są wykorzystywane również w przemyśle 
spożywczym, np. w opakowaniach żywności, opakowaniach mięsa (np. Western Plastics 
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w Irlandii, www.westernplastics.ie; Inline Poland w Polsce, www.inline.com.pl). Odzież w 
wielu przypadkach również zawiera polimery. Najlepszymi przykładami są tzw. 
„oddychające” kurtki przeciwdeszczowe, które nie przepuszczają wody przechodzącej 
przez membranę, ale pozwalają na wydostanie się pary wodnej na zewnątrz za pomocą 
dyfuzji w ciele stałym, np. Gore-Tex (http://www.gore-tex.com/remote/Satellite/home)  
 

 www.packagingtoday.com  

 http://www.membrane-mfpi.com/ 

 http://www.foodplast.com/index.asp?page=29 
 
http://www.bpf.co.uk/Plastipedia/default.aspx 
 
Powoli powstają polskie strony  na temat przemysłu tworzyw sztucznych: 
http://tworzywa.com.pl/ 
http://www.plasticseurope.org/pl/czym-s-tworzywa-sztuczne/rodzaje-tworzyw-
sztucznych.aspx 
http://www.basf.pl/ecp1/Innowacje/Innovations  
 
Pierwsze bakteriobójcze tworzywo sztuczne: 
http://www.basf.pl/ecp1/Poland/pl/content/News_Information_Center/News/News_Archive/
2008-10-28 
 
Rozwinięcia skrótów nazw polimerów 
http://tworzywa.blogspot.com/2009/05/skroty-niektorych-polimerow.html  
 
 

VI. Ścieżki kształcenia 
 
W tym rozdziale opisano sposoby, w jaki zadania i czynności uczniów są powiązane ze 
sobą łączą się ze sobą. Wykorzystano model 5E cyklu uczenia się. 
  
Podjednostka 1: Widoczne dziury 
Podjednostka wprowadza pojęcie „dziur” w materiałach, z którymi mamy kontakt na co 
dzień. Dziury te są wykorzystywane w sitkach jako sposób na oddzielanie dużych 
elementów od mniejszych, filtrach do kawy, muślinie/lnie przy produkcji sera itd. Należy 
również wprowadzić uczniów w tematykę materiałów, które pozornie nie mają otworów, 
oraz omówić zastosowanie takich materiałów wg gospodarce, np. pokrywanie metalu 
nieprzepuszczalnymi powłokami polimerowymi, aby zapobiec korozji.  
 
Celem tej jednostki jest uświadomienie uczniom, że wiele materiałów ma otwory/dziury, 
oraz dlatego można je wykorzystywać do oddzielania substancji. Możliwość oddzielania 
substancji zależy jednak zarówno od wielkości dziur, jaki i od wielkości cząsteczek 
substancji, które mają być rozdzielone. 
 
Ta podjednostka może zostać również użyta w celu przedstawienia koncepcji procesu 
osmozy i dyfuzji. 

http://www.westernplastics.ie/
http://www.inline.com.pl/
http://www.packagingtoday.com/
http://www.membrane-mfpi.com/
http://www.foodplast.com/index.asp?page=29
http://www.bpf.co.uk/Plastipedia/default.aspx
http://tworzywa.com.pl/
http://www.plasticseurope.org/pl/czym-s-tworzywa-sztuczne/rodzaje-tworzyw-sztucznych.aspx
http://www.plasticseurope.org/pl/czym-s-tworzywa-sztuczne/rodzaje-tworzyw-sztucznych.aspx
http://www.basf.pl/ecp1/Innowacje/Innovations
http://www.basf.pl/ecp1/Poland/pl/content/News_Information_Center/News/News_Archive/2008-10-28
http://www.basf.pl/ecp1/Poland/pl/content/News_Information_Center/News/News_Archive/2008-10-28
http://tworzywa.blogspot.com/2009/05/skroty-niektorych-polimerow.html
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Podjednostka 2: Niewidoczne dziury 

Niniejsza podjednostka rozwija wiedzę zdobytą w podjednostce Widoczne dziury i skupia 
się na Niewidocznych dziurach. Interesującym przykładem, którym można rozpocząć 
podjednostkę są kurtki przeciwdeszczowe, które nie pozwalają wodzie przedostać się do 
ubrań i ciała, ale pozwalają na wydostanie się na zewnątrz pary wodnej. Następnie na 
przykładzie jednego tworzywa sztucznego można spróbować określić razem z grupą czy 
dane związki chemiczne przez to tworzywo przechodzą (zadanie 2.1) Później można 
podjąć próbę odpowiedzi na pytania czy wszystkie membrany (tworzywa sztuczne) są 
takie same (zadania 2.1). W ten sposób można zbadać różne powłoki polimerowe, można 
je również połączyć z różnymi plastyfikatorami i ponownie przebadać (zadanie 2.2). Czy 
wszystkie mają taką samą strukturę? Można również użyć różnych związków 
chemicznych, aby określić wielkość porów (zadanie 2.3). Zbadany zostanie proces 
usuwania plastyfikatorów z opakowań, co może służyć jako nawiązanie do problemu 
opakowań na żywność i możliwych zagrożeń (zadanie 2.4). Pytania znajdujące się w 
jednostce umożliwiają uczniom przechodzenie od jednego zadania do kolejnego, a także 
są podstawą do podjęcia przez uczniów innych działań. 
 
Poznanie możliwych zastosowań realizowane będzie przez badanie procesu  
wypłukiwania plastyfikatorów z opakowań; problem ten można połączyć z opakowaniami 
na produkty spożywcze oraz z potencjalnymi zagrożeniami (Zadanie 2.5).  Pytania 
naprowadzające pomagają uczniom przechodzić do kolejnych zadań, jak również 
opracowywać własne zadania.  
 
 
Uczniowie mogą zbadać wykorzystanie dziur/otworów w membranach dializacyjnych, w 
procesach adsorpcji oraz w polimerowych tworzywach wykorzystywanych do produkcji 
opakowań. 
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Podjednostka 3:  Interesujące dziury 
 
Jednostka omawia Interesujące dziury, które można wykorzystać w wielu technologiach 
medycznych i ochrony środowiska. Badane są właściwości hydrożeli jako systemów 
dozowania leków. Nanotechnologia może być wykorzystana zarówno w medycynie, jak i w 
nauce o środowisku, przykładem mogą być tu nanocząstki srebra. Można je wprowadzić 
do membran polimerowych, które następnie wykorzystuje się do leczenia ran, oparzeń i 
infekcji, ponieważ jony srebra na membranie atakują komórki bakterii i grzybów. Znajdują 
także zastosowanie jako powłoki zwiększające sterylność różnych tworzyw. 
 

 
 

 
 
 

adsorpcja 
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Zadanie Polecenie dla 

studenta 
Rodzaj umiejętności 
poznawczych 

Nacisk na: 
(model 5E) 

1.1 Tworzenie sit.  Open inquiry 
(uczeń proponuje        
i znajduje odpowiedź 
na własne pytania 
badawcze) 

poszukiwanie 

1.2 Obserwowanie               
i wyjaśnianie działania 
filtrów 

Guided inquiry 
(ukierunkowane 
dociekanie naukowe; 
odkrywanie z 
przewodnikiem) 

badanie/opracowywanie 

1.3 Użycie filtrów w 
przemyśle 
 

Bounded inquiry 
(ograniczone 
dociekanie naukowe) 

ewaluacja 

1.4 Zbieranie soli 
rozsypanej na podłodze 

Open inquiry 
(uczeń proponuje        
i znajduje odpowiedź 
na własne pytania 
badawcze) 

rozwinięcie/dopracowywanie 

1.5 Ocenianie ucznia: 
Historia kryminalna 

Open inquiry 
(uczeń proponuje        
i znajduje odpowiedź 
na własne pytania 
badawcze) 

ocenianie 

1.6 Filtry powietrza            
w silnikach 
samochodowych 

Guided inquiry 
(ukierunkowane 
dociekanie naukowe; 
odkrywanie z 
przewodnikiem) 

rozwinięcie/dopracowywanie 

2.1 Folie z niewidocznymi 
dziurami 

Guided inquiry 
(ukierunkowane 
dociekanie naukowe; 
odkrywanie z 
przewodnikiem) 

poszukiwanie 

2.2 Zestaw ćwiczeń  Guided inquiry 
(ukierunkowane 
dociekanie naukowe; 
odkrywanie z 
przewodnikiem) 
Open inquiry 

badanie/opracowywanie 

2.3 Dializa (przenoszenie    
i rozprzestrzenianie) 

Bounded inquiry 
(ograniczone 
dociekanie naukowe) 

ocenianie 

2.4 Jakie jest najlepsze 
opakowanie? 

Open inquiry 
(uczeń proponuje        
i znajduje odpowiedź 
na własne pytania 
badawcze) 

poszukiwanie 

2.5 Dodatkowe ćwiczenia: 
Synteza i badanie 
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produktu 

3.1 Badanie rozwoju 
niektórych produktów  

Open inquiry 
(uczeń proponuje                
i znajduje odpowiedź 
na własne pytania 
badawcze) 

poszukiwanie 

3.2 Badanie właściwości i 
czynników 
wpływających na 
funkcje polimerów 
superabsorpcyjnych  

Guided inquiry 
(ukierunkowane 
dociekanie naukowe; 
odkrywanie z 
przewodnikiem) 
Open inquiry 
(uczeń proponuje                
i znajduje odpowiedź 
na własne pytania 
badawcze) 

badanie/opracowywanie 
poszukiwanie 

3.3 Właściwości                    
i zastosowanie 
cyklodekstryn 

Bounded inquiry 
(ograniczone 
dociekanie naukowe) 

badanie/opracowywanie 

3.4 Dodatkowe zadania   
 

 
VII. Ocenianie  
 
Propozycje metod oceniania uczniów.  
 

Ocenianie może przyjąć kilka różnych form, w zależności od wieku uczniów. 
Można się skupić na ocenianiu „przewidywania” i związanego z nim argumentowania, np. 
na podstawie zadań polegających na przewidzeniu właściwości „fikcyjnych” polimerów, do 
których dodano różne plastyfikatory. 
Przydatne może być również tworzenie map pojęciowych (ang. concept map). 
 

Sugeruje się dodatkowe zadania przeznaczone na ocenianie (zadanie 1.5 oraz 2.3) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

17 
 

VIII. Zadania dla uczniów  
 
 

PODJEDNOSTKA 1. WIDOCZNE DZIURY 
 

Zadanie 1.1 Tworzenie sit  

 
Cele dydaktyczne:  

Niniejsza podjednostka ilustruje, w jaki sposób różne materiały mogą być wykorzystane 
jako sita. Oddzielanie substancji od siebie zależy od wielkości otworów „sita”, a także od 
wielkości cząsteczek substancji, które mają być od siebie oddzielone. Podjednostka ta 
podejmuje temat mikroskopowych właściwości i struktur materiałów.  
 

 Zauważenie potrzeby istnienia otworów w celu rozdzielenia substancji 

 Zauważenie rozpoznanie potrzeby określania odpowiednich rozmiarów otworów w 
stosunku do rozmiarów substancji w celu ich rozdzielenia 

 Konstruowanie modelu i dyskusja w grupach 
 
Materiały: 

 Mieszanina różnych rozmiarów nasion, papier filtracyjny (filtry), nożyczki, sitka  
 
Sugestie do wykorzystania: 
 
Należy zapoznać uczniów z zadaniem polegającym na oddzieleniu nasion bez ich 
dotykania za pomocą dostępnych materiałów.  Prawdopodobnie przynajmniej część 
uczniów wpadnie na pomysł z sitkiem. Mogą oczywiście przedyskutować inne metody 
rozdzielania nasion.  Jeżeli nikt nie zaproponuje pomysłu, żeby zrobić sitko z papieru, 
dyskusję można skierować na temat codziennych zastosowań sita/sitka. 
 
Dyskusja: 
 

1. Dlaczego zaproponowaliście taką technikę rozdzielenia? 
2. Jakie są zalety i wady danej techniki w porównaniu z inną? 
3. Co już wiecie o procesie rozdzielania substancji z życia codziennego?  

 
 
Wersja dodatkowa zadania 1.1: Oddzielanie dużych kamyków od piasku: 

 
Zadaniem uczniów jest oddzielenie kamyków od piasku za pomocą przedmiotu, który 
mogą znaleźć w swoich domach. Uczniowie powinni w tym celu wykorzystać sitko 
kuchenne. Zapytaj uczniów, dlaczego sitko jest odpowiednie do oddzielenia kamyków od 
piasku oraz co by się stało, gdyby sitko miało większe/mniejsze otwory. Na koniec pokaż 
zdjęcie sit stosowanych na budowach. 
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http://www.zphjan.com.pl/l/pl/sita_fornierskie 
 

Takie sita mają zastosowanie w budownictwie przy tzw. frakcjonowaniu materiałów sypkich 
niezbędnych do przygotowywania np. zaprawy murarskiej, odlewnictwie (piaski formierskie 
do przygotowania form odlewniczych), rolnictwie (np. segregacja ziarna) i piekarnictwie 
(przesiewanie mąki). 
  
Zadanie 1.2 Obserwowanie i wyjaśnianie działania filtrów 
 
Cele dydaktyczne:  

 Obserwowanie i opis/formułowanie obserwacji 

 Użycie modeli 

 Odróżnianie modeli 
 
Materiały: 
  

 Filtr do kawy, pusta torebka po herbacie, różne mieszaniny jak np. kawa, herbata, 
sok, błoto w wodzie 

 Rysunki modeli cząsteczek różnych rozmiarów  
 
Sugestie do wykorzystania: 

 
Zadanie to należy rozpocząć od zaprezentowania uczniom filtra do kawy i zapytania ich, 
co to jest i do czego może służyć. Zapytaj, dlaczego ich zdaniem drobinki kawy nie 
przechodzą przez filtr, a woda tak. Dlaczego woda w filiżance jest potem brązowa? Czy 
sitko wykorzystane w poprzednim zadaniu mogłoby być użyte do zrobienia kawy? 
 
 
Uczniowie rozdzielają przygotowane mieszaniny i próbują odpowiedzieć na pytanie, które 
mieszaniny mogą być rozdzielone na drodze filtracji, a które nie i dlaczego?   
 
Dyskusja: 
 

1. Dlaczego błoto, granulki kawy nie przechodzą przez filtr papierowy, a woda 
przechodzi? 

2. Jak można wykorzystać rysunki modeli cząsteczek o różnych rozmiarach w celu 
wyjaśnienia swoich obserwacji? 

3. Jaka jest różnica pomiędzy herbatą a błotem znajdującym się w wodzie?  
 
 

http://www.zphjan.com.pl/l/pl/sita_fornierskie
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Zadanie 1.3 Użycie filtrów w przemyśle  
 
Cel dydaktyczny: 

 Uświadomienie roli filtrów w przemyśle i w życiu codziennym 
 
Materiały:  

 Zsiadłe mleko, gaza lub muślin  
 
 
Sugestie do wykorzystania:  

 
Zapytaj uczniów, czy materiały typu len, bawełna, muślin mogą być stosowane jako sita. 
Niech podyskutują o tym w grupie, zapytają dziadków lub rodziców, poszukają w 
książkach lub Internecie. 
Sita mogą być istotnym elementem w produkcji żywności. Muślin jest wykorzystywany w 
produkcji sera do oddzielenia płynnej serwatki od stałych elementów zsiadłego mleka. 
Muślin jest również wykorzystywany w produkcji wina do usuwania osadu. 
 
 
Dyskusja: 
 

 Czy sita są wykorzystywane w przemyśle? 

 Jakie rodzaje sit są brane pod uwagę, gdy wybieramy sita dla przemysłu 
spożywczego? 

 
Zadanie 1.4  Zbieranie soli rozsypanej na podłodze 

 
Cele dydaktyczne: 

 zróżnicowanie mieszanin i roztworów 

 uświadomienie, jak ważne są różne roztwory    

 określenie możliwości odzyskiwania soli z roztworów 
 
Materiały: 

 sól, woda, zlewka 
 
Sugestie do wykorzystania:  
 
Powiedz uczniom, że rozsypałaś(-łeś) sól na podłodze, na skutek czego sól zmieszała się 
z cząsteczkami brudu (kurzu, śmieci, piasku itd.). Zadaniem uczniów jest wymyślenie 
sposobu na uzyskanie próbki niezanieczyszczonej soli, wykorzystując poznaną metodę 
„sita”. Doradź uczniom, aby wzięli pod uwagę rozwiązania wykorzystane we 
wcześniejszych zadaniach. Uczniowie powinni wykorzystać metodę filtra do kawy, 
pamiętając, że po rozpuszczeniu soli w wodzie, sól przedostanie się przez filtr. Aby 
otrzymać czysty roztwór wody i soli, wystarczy odparować wodę. 
 
 
Dyskusja: 
 

1. Dlaczego nie udało ci się oddzielić soli od brudu używając sita (bez wody)? 
2. Dlaczego nie udało ci się oddzielić soli z jej roztworu wodnego używając filtra 

papierowego? 
3. Jakie inne techniki mógłbyś użyć, aby odzyskać sól z jej roztworu wodnego?   
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Zadanie 1.5: Ocenianie: Historia kryminalna – sprawa Liama Johnsona 

Cel dydaktyczny:  

 Uczniowie muszą użyć technik separacyjnych, aby rozwiązać tajemnicę 

morderstwa.    

Materiały: 

 Zobacz: materiały dla uczniów 

Sugestie do wykorzystania:  
 

 Zobacz: materiały dla uczniów 

Dyskusja:  
 

 Zobacz: materiały dla uczniów 

 

Zadanie 1.6: Filtry powietrza w silnikach samochodowych  

Cel dydaktyczny: 

 Rozszerzanie posiadanej wiedzy na temat cieczy i ciał stałych o gazy  

Materiały: 

 sól, woda, zlewka 
 

Sugestie do wykorzystania:  
 

Uczniowie czytają tekst o filtrach powietrznych w silnikach samochodowych i odpowiadają 

na pytania: jak to działa? co się stanie, jeśli samochód nie ma takiego filtra?  Dlaczego 

samochody wyścigowe mają bardzo cienki filtr? 

Dyskusja:  
 

 Zobacz: materiały dla uczniów 
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PODJEDNOSTKA 2. NIEWIDOCZNE DZIURY 
 

 
Ogólne cele dydaktyczne:  
 

W tej podjednostce uczniowie będą wykorzystywać wiedzę z dziedziny makroskopowej na 
poziomie niewidocznych atomów i cząsteczek. Będą pracować nad lepszym zrozumieniem 
cząsteczkowej budowy materii.  Ćwiczenia będą służyć prezentowaniu cząsteczek w ich 
różnych rozmiarach; jak również uczniowie będą badać różne rozmiary porów w 
tworzywach sztucznych/polimerach.  
 
Eksperyment główny: Niewidoczne sita 
 
Kolejne zadania bazują na centralnym eksperymencie opisanym w kolejnych paragrafach: 
 
Cele dydaktyczne:  

 Uświadomienie istnienia cząsteczek i faktu, że mają one różne rozmiary. 

 Zbadanie różnej wielkości porów w tworzywach sztucznych/polimerach. 

Substancje chemiczne: roztwory wodne 

1. Roztwór jodu (0,05 mol/dm3) w jodku potasu (0,12 mol/dm3) lub jodyna 

zakupiona w aptece  

2. Roztwór skrobi – wskaźnik  

3. Roztwór manganianu(VII) potasu 

4. Roztwór czerwonego barwnika spożywczego 

5. Roztwór dekstryny z jodem 

6. Roztwór jodu ze skrobią 
 
Aparatura: 

4 worki dializacyjne (np.: D9777 Dialysis tubing cellulose membrane - Sigma) 
8 gumek recepturek, 5 zlewek o pojemności 50 cm3, 5 arkuszy folii spożywczej lub np. 
woreczków śniadaniowych, plastikowa pipeta o pojemności 10cm3 
 
Przygotowanie roztworów: 
 

1. Roztwór jodu w jodku potasu 

 W kolbie miarowej na 1dm3 rozpuść 20g jodku potasu w niewielkiej ilości wody 

 Dodaj 12,7g jodu i dopełnij kolbę do kreski 

 Zakorkowana kolbę zostawić na noc 

 Roztwór powinien być przechowywany w ciemnej, zakręcanej szklanej butelce. 
 

2. Roztwór skrobi – wskaźnik  

 W zlewce umieść około 1 g skrobi i dodaj 100cm3 wody 

 Ogrzewaj mieszaninę aż do całkowitego rozpuszczenia skrobi 

3. Roztwór manganianu(VII) potasu 

http://www.sigmaaldrich.com/catalog/ProductDetail.do?lang=pl&N4=D9777|SIGMA&N5=SEARCH_CONCAT_PNO|BRAND_KEY&F=SPEC
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 Do 100cm3 wody dodaj kilka kryształów KMnO4. Roztwór powinien przybrać 
fioletowe zabarwienie.  

4. Roztwór czerwonego barwnika spożywczego 

 Do 100cm3 wody dodaj odrobinę (koniec szpatułki) barwnika spożywczego. 
Roztwór powinien przybrać czerwone zabarwienie. 

5. Roztwór dekstryny z jodem 
 

 W 100cm3 wody rozpuść 5,5 g dekstryny. Następnie dodaj kilka kropel roztworu 
jodu (otrzymanego w pkt. 1). Roztwór powinien przybrać czerwone zabarwienie 

6. Roztwór jodu ze skrobią 

 Do 100cm3 roztworu jodu (otrzymanego w pkt. 1) dodaj kilka kropel wskaźnika 
(otrzymanego w pkt. 2). Roztwór powinien przybrać granatowe zabarwienie. 

 
Wykonanie (część 1): 

 Przygotuj worki dializacyjne. W tym celu otwórz worki i trzymaj je przez kilka minut 

pod strumieniem wody.  

 Jeden koniec każdego worka mocno zawiąż gumką. Upewnij się, że wiązanie nie 

przepuszcza płynów. 

 Używając pipety, ostrożnie dodaj przygotowane wcześniej roztwory do każdego z 

czterech worków. Pamiętaj, że żaden z roztworów nie może mieć kontaktu z 

zewnętrznymi częściami worków. Solidnie zawiąż drugi koniec worków elastyczną 

gumką. 

 Zanurz każdy worek w innej zlewce z wodą.  

 Przez 10 minut rejestruj zachodzące zmiany. 

 

 

Badany roztwór 

Worek 
dializacyjny 

Gumka 

Woda 

Badane roztwory: 
 

1. Roztwór manganianu(VII) potasu 

2. Roztwór czerwonego barwnika 

spożywczego 

3. Roztwór dekstryny z jodem 

4. Roztwór jodu ze skrobią 
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Wykonanie (część 2): 
 

 Powtórz eksperyment, zastępując worki dializacyjne folią do pakowania żywności 

lub woreczkami śniadaniowymi w następujący sposób: 

 Napełnij 5 zlewek wodą. Na górnej części zlewki umieść kawałki folii w taki sposób, 

aby dotykały wody. Nie naciągaj folii. Przymocuj folię do ścianek zlewek gumkami 

recepturkami. 

 Na każdym z kawałków folii umieść inny badany roztwór.  

 Pozostaw zlewki na noc i zarejestruj zmiany następnego dnia. 

 Porównaj wyniki części 1 i 2 eksperymentu i zastanów się, dlaczego otrzymałaś/eś 

takie wyniki.  

 
Dyskusja: 

 Dlaczego niektóre cząsteczki przedostają się przez „sito”, a inne nie? Czy jest to 

zjawisko jednostronne? 

 Co pozostało w workach dializacyjnych/na kawałkach folii? Jak można to zbadać? 

 Co sprawia, że tworzywa sztuczne różnią się między sobą? 

 Przedyskutuj potencjalne różnice w wynikach, jeśli folia byłaby naciągnięta. 

Eksperyment można zmodyfikować w ten sposób, że w woreczku znajdować się 

będzie roztwór jodu/jodyna, a w zlewce na zewnątrz roztwór skrobi. Po 

kilku/kilkunastu minutach pojawia się grantowe zabarwienie. 

 
 
 
 

Badany roztwór 
Folia 

Woda 

Badane roztwory: 
 

1. Roztwór manganianu(VII) potasu 

2. Roztwór czerwionego barwnika 

spożywczego 

3. Roztwór dekstryny z jodem 

4. Roztwór jodu ze skrobią 

5. Roztwór jodu 
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Zadanie 2.1: Folie z niewidocznymi dziurami 
 
Cele dydaktyczne:  

 Rysowanie, przedstawianie wniosków z obserwacji 

 Wyjaśnianie zjawisk poprzez istnienie niewidzialnych dziur i ruchu cząstek 

 Odróżnianie alternatywnych wyjaśnień - dyskusja w grupach  
 
Materiały: 

 

 Zobacz: materiały dla ucznia (2.1) oraz eksperyment główny 
 
Sugestie do wykorzystania:  
 

Nauczyciel może przedstawić zjawisko tak jak pokazano w doświadczeniu podstawowym i 
pozwolić uczniom opracować pytania. Nauczyciel może też rozpocząc realizację zadania 
wychodząc od kontekstu pakowania jedzenia. Zadanie 2.1  zawiera propozycje 
eksperymentów z użyciem różnych opakowań plastikowych.   Oto kilka przykładów badań: 
 

1. Dyfuzja jodu w roztworze skrobi  

a) Bez membrany 

b) Folia plastikowa 

c) Rękawiczka lateksowa 

2. Dyfuzja octu w wodzie ze wskaźnikiem uniwersalnym (oranżem metylowym) 

a) Bez membrany 

b) Folia plastikowa 

c) Rękawiczka lateksowa 

 

Uczniowie porównują swoje wyniki z modelami cząstek. Nauczyciel powinien zachęcić 

uczniów do dyskusji na temat cząstek o różnych rozmiarach oraz folii z dziurami 

różnych rozmiarów celem poszukiwania wspólnego wyjaśnienia uzyskanych 

rezultatów.  

Dyskusja:  
 

 Zobacz: materiały dla uczniów 

 
 
Zadanie 2.2: Zestaw ćwiczeń na temat zjawiska dyfuzji, cząstek i dziur. 
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Cele dydaktyczne: 

 Pogłębienie wiedzy na temat zagadnień dotyczących ruchu cząstek, cząstek 
roztworach  

 Wprowadzenie pojęcia dyfuzji i osmozy 

 Rozwój umiejętności posługiwania się  modelami myślowymi  

 Kontrola zmiennych 

 Rozwój umiejętności przewidywania, obserwowania i wyjaśniania procesów 
 
Materiały: 

 Zobacz: materiały dla ucznia (2.2a – 2.2e) 
 
Sugestie do wykorzystania:  
 

Zadania można wykonywać w małych grupach w okreslonych cyklach nauczania. 
Nauczyciel  może zadecydować, czy zadania będą wykonywane w konkretnej kolejności 
lub w dowolnej kombinacji.  Etap nr 1 omawia głównie dyfuzję, którą można tłumaczyć w 
oparciu ruchy Browna. Etap nr 2 kładzie największy nacisk na przenikalność folii 
polimerowych.  Etapy nr 3 i 4 poszerzają zagadnienia dotyczące cząsteczek i dziur oraz 
zawierają wyjaśnienia oparte o modele cząsteczek. Etap nr 5 prezentuje modele wizualne  
niewidocznych struktur i procesów.  
 
Dyskusja:  
 

 Zobacz: materiały dla uczniów 

Zadanie 2.3: Przenoszenie i rozprzestrzenianie: dializa 
 
Cele dydaktyczne: 

 Zastosowanie wiedzy w ważnych procesach medycznych 

 Ocena możliwości przeniesienia wiedzy w kontekstach autentycznych 
 
 
Materiały: 
 

 Zobacz: materiały dla ucznia (2.3) 
 
Sugestie do wykorzystania:  
 

To zadanie może być wykorzystane jako sposób oceniania.  
 
Dyskusja:  
 

 Zobacz: materiały dla uczniów 

 
Zadanie 2.4: Jakie jest najlepsze opakowanie? 
 
Cele dydaktyczne: 

 Opracowanie kryteriów doboru opakowań 

 Rozwijanie umiejętności tworzenia modeli myślowych 
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Materiały: 
Żadne 
 
Sugestie do wykorzystania:  
 
Zadanie to jest ćwiczeniem na myślenie, które wprowadza aspekt 
wytwarzania/produkowania folii polimerowych. Pytanie wyjściowe to: Jaki jest najlepszy 
materiał  do pakowania kanapek? Jakie byś zastosował(a)  kryteria?  Uczniowie 
prawdopodobnie zasugerują następujące czynniki:  dostępność, koszt, wpływ na 
środowisko (ulegający  biodegradacji, spalaniu, …), nierozpuszczalny w wodzie, 
nieprzenikalny przez tłuszcz i wodę, niereaktywny,  (np.  z kwasami obecnymi w 
pożywieniu różnego typu), bezzapachowy i bez smaku,  zatrzymuje zapachy (wewnątrz 
lub na zewnątrz), …., oddychający lub nie? Następnie uczniowie powinni pogrupować 
wymienione cechy/właściwości  w kolejności od najważniejszej do najmniej ważnej  i 
dowiedzieć się, czy są materiały posiadające najbardziej cenione właściwości.   Hierarchia 
właściwości oraz pytania powinny naprowadzić uczniów na folię spożywczą. Należy 
znanalizować właściwości plastiku w oparciu o listę kryteriów.  Woda nie przeniknie przez 
folię, więc jest nieprzenikalna, można wnioskować, że „nie ma dziur ”.  
Aby uczniowie zagłębili się bardziej w problem, należy poprosić ich o narysowanie 
(schematyczne) arkusza folii spożywczej.  
 
Zapytaj uczniów o rozmiar i liczbę atomów. 
 
Niech uczniowie wyobrażą sobie, że zmniejszają się do rozmiarów atomu; następnie 
zapytaj ich jak będą z tej perspektywy wyglądać tworzywa sztuczne. 
Eksperymentalnie:  
Pokaż, że folia spożywcza zatrzyma wodę 
Pokaż folię spożywczą jako przykład polimeru zrobionego z monomerów, a każdy 
monomer z długich łańcuchów. Można zachęcić uczniów do wyobrażenia sobie wielkości 
tych po łańcuchów, polimerów, atomów. 
 
Następne pytanie może dotyczyć wyprodukowania folii polimerowych i czy to było możliwe  
aby wykonać folię bez dziur (zobacz zadanie dodatkowe 2.5) 
Następujące pytania mogą prowadzić do  kolejnych rozważań i badań: 
- czy coś jeszcze przechodzi przez dziury/otwory, np. cząsteczki tlenu? 
- czy można zrobić folie z otworami/dziurami o różnych rozmiarach? 
- pakując kanapkę mamy do czynienia z rożnymi składnikami, np. olej, tłuszcz, ketchup. 
Co to za związki? 
- pakując hot-doga zwracamy uwagę na temperaturę; jak temperatura wpływa na folię? 
- czy bakterie mogą przechodzić przez folię?  
 
Dodatkowe zadanie 2.5.  Synteza i badanie produktu 
 
Making polymer films often involves hazardous chemicals. It depends on the facilities and regulations whether these experiments can 
be carried out. 

 
Wykonywanie folii polimerowych wiążę się z zagrożeniami chemicznymi. To zależy od 
przepisów wykonywania konkretnych doświadczeń.  
  
Otrzymywanie powłoki polichlorku winylu 
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Polichlorek winylu (PCW) jest niedrogim i wytrzymałym tworzywem sztucznym, które 
często stosuje się do produkcji rur, znaków/tablic informacyjnych i odzieży. Często do 
PCW dodaje się plastyfikatory, aby był bardziej elastyczny i łatwiejszy w obróbce. Zadanie  
to szczegółowo wyjaśnia jak otrzymać powłokę PCW zawierającą plastyfikator lub bez 
plastyfikatora z proszku PCW. Po wykonaniu zadania uczniowie mogą porównać 
właściwości chemiczne i fizyczne obu próbek. 
 
Substancje chemiczne:  
Tetrahydrofuran (THF) lub toluen (rozpuszczalnik), proszek PCW (np.: 389323 Mw 
~80,000, średnia Mn ~47,000 - Aldrich), sebacynian dibutylu lub inny plastyfikator. 
 
Aparatura:  
Mieszadło magnetyczne z grzaniem, zlewka 75 cm3, szklane podłoże (np. zlewka, szkiełko 
zegarkowe, szalka Petriego) 
 

 Wszystkie etapy tego zadania należy wykonać pod wyciągiem laboratoryjnym 

 
Otrzymywanie PCW (bez plastyfikatora): 
 

 Używając mieszadła magnetycznego, podgrzej 20 cm3 rozpuszczalnika. 

 Do podgrzanego rozpuszczalnika powoli dodaj 1,5 g proszku PCW. 

 Ogrzewaj przez kilka minut, aż roztwór stanie się lepki. 

 Wyłącz mieszadło magnetyczne i nałóż PCW tak cienko i równo jak to możliwe na 

przygotowane wcześniej szklane podłoże np. szkiełko zegarkowe/wewnętrzne lub 

zewnętrzne ścianki zlewki. Pamiętaj, że polimer należy cienko rozprowadzać w 

czasie, gdy roztwór jest wciąż gorący. 

 Pozostaw PCW pod wyciągiem laboratoryjnym aż rozpuszczalnik wyparuje (ok. 15 

min.). Następnie powłoka PCW może być zdjęta ze szklanego podłoża.  

 
 

 
 
 
Otrzymywanie PCW (z plastyfikatorem): 
 

 Można otrzymać kilka próbek PCW, różniących się właściwościami fizycznymi. W 

tym celu należy kilkakrotnie powtórzyć powyższe kroki, za każdym razem dodając 

inną ilość plastyfikatora, sebacynianu dibutylu, do podgrzanego roztworu PCW. 

 

Próbka nr PCW [g] Rozpuszczalnik 
[cm3] 

Sebacynian 
didibutylu [cm3] 

1 1,5 20 0,5 

2 1,5 20 1 

3 1,5 20 2 

4 1,5 20 3 

http://www.sigmaaldrich.com/catalog/ProductDetail.do?lang=pl&N4=389323|ALDRICH&N5=SEARCH_CONCAT_PNO|BRAND_KEY&F=SPEC
http://www.sigmaaldrich.com/catalog/ProductDetail.do?lang=pl&N4=389323|ALDRICH&N5=SEARCH_CONCAT_PNO|BRAND_KEY&F=SPEC
http://www.sigmaaldrich.com/catalog/ProductDetail.do?lang=pl&N4=D49504|ALDRICH&N5=SEARCH_CONCAT_PNO|BRAND_KEY&F=SPEC
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 Otrzymane próbki PCW można wykorzystać w zadaniu 2.3.  

Dyskusja: 

 Jak plastyfikator wpłynął na tworzywo sztuczne? 

 Jak myślisz, co się dzieje z tworzywem sztucznym, po dodaniu większej ilości 

plastyfikatora? 

Poniżej znajdują się zdjęcia powłok PCW, przygotowanych zgodnie z powyższymi 

wskazówkami. Na zdjęciu próbki C są wyraźnie widoczne dziury/otwory. 

 

 

 

Rysunek 1. Zdjęcia SEM A) PCW bez plastyfikatora, B) PCW z 0,5 cm
3
 plastyfikatora, na którym 

widoczne są wgłębienia lub nierówna powierzchnia i C) PCW z 2 cm
3
 plastyfikatora, na którym 

wyraźnie widoczne są dziury. 

 

Badanie wielkości porów w PCW z plastyfikatorem i bez niego 

 
Powłoki PCW (z plastyfikatorem i bez niego, czyli powłoki z dziurami różnej wielkości) 
mogą być używane do oddzielania od siebie różnych związków chemicznych lub związki 
chemiczne mogą być używane do określenia wielkości porów (np. do określenia czy pory 
są większe czy mniejsze od cząsteczek danego związku chemicznego). 

A B 

C 
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Materiały: 
Probówki, łapy drewniane do probówek, czarny marker, stojak laboratoryjny, zlewki o 
pojemności 25 cm3, gumki elastyczne, parafilm, plastikowe pipety Pasteura, kilka 
gotowych próbek PCW z zadania 2.2, zawierających różne ilości plastyfikatora. 
 
Substancje chemiczne: 

Woda, roztwór jodu w jodku potasu (patrz Zadanie 2.1) , roztwór wodny manganianu(VII) 
potasu. 
 
Wykonanie: 

- Ustaw w jednej linii 6 zlewek zawierających po 10 cm3 wody. 

- Do 6 probówek dodaj po 1 cm3 roztworu jodu w jodku potasu. 

- Na każdą probówkę nałóż inną powłokę PCW otrzymaną w Zadaniu 2.2. Na 

probówkach umieść informację o tym, która powłoka została nałożona. Użyj 

wystarczająco dużą powłokę tak, aby zakryła ona otwór probówki i część ścianek. 

Solidnie przymocuj powłokę do probówki (tak, aby nie uszkodzić tworzywa) np. za 

pomocą gumki i parafilmu. 

- Probówkę nr 6 zamiast folią zakryj parafilmem. 

- Odwróć probówki i wykorzystując łapy do probówek ustaw je zanurzone w zlewkach 

napełnionych wodą. 

- Zarejestruj wszelkie początkowe zmiany barwy wody. Poczekaj 15 minut i ponownie 

sprawdź zmiany barwy wody. 

- Powtórz doświadczenie używając manganianu(VII) potasu zamiast jodu. 

 

 

Dyskusja: 

Woda 

Badana folia 

Roztwór I2 w KI 

Łapa na probówki 
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- Oceń każdą powłokę PCW pod względem przepuszczalności w skali od 

nieprzepuszczalnej do przepuszczalnej. 

- Porównaj strukturę i wielkość cząsteczek jodu i jonów powstałych z 

manganianu(VII) potasu w roztworze.  

- Jaka ilość plastyfikatora sprawia, że powłoka PCW przepuszcza cząsteczki jodu? 

Wyjaśnij, jakie zmiany zachodzą na poziomie molekularnym. 

- Dlaczego zastosowano parafilm podczas mocowania folii? 

- Podaj przykłady innych polimerów, które mogą być 

przepuszczalne/nieprzepuszczalne oraz wymyśl eksperyment, w którym można to 

sprawdzić.  

Usuwanie plastyfikatorów z folii do żywności (PCW) 
 
Plastyfikatory są dodawane do tworzyw sztucznych, takich jak PCW, aby były one bardziej 
elastyczne i trwałe. Ich struktura często opiera się na estrach kwasów polikarboksylowych, 
zawierających liniowe lub rozgałęzione alkohole alifatyczne o umiarkowanej długości 
łańcuchów. Plastyfikatory wchodzą pomiędzy łańcuchy polimerów, oddalając je od siebie. 
W przypadku tworzyw sztucznych, takich jak PCW, zachodzi następująca zależność: im 
większa ilość plastyfikatora, tym większa elastyczność. Należy jednak pamiętać, że wraz 
ze wzrostem ilości plastyfikatora, zmniejsza się wytrzymałość i twardość tworzywa. 
 

Zadanie polega na usunięciu plastyfikatora z PCW. 
 
Substancje chemiczne:  
Folia PCW (lub PCW otrzymany w zadaniu 2.2 zawierający plastyfikator), eter dietylowy. 
 
Aparatura: 

Kolba stożkowa o pojemności 250 cm3, zlewka(-ki) o pojemności 250 cm3, cylinder 
miarowy, płyta grzejna, szpatułka, waga. 
 
 
Wykonanie: 

 Odważ około 1 g folii PCW, zapisz masę próbki. 

 Odmierz 75 cm3 eteru dietylowego i wlej do kolby stożkowej o pojemności 250 cm3. 

 Umieść folie w kolbie. Następnie podgrzewaj kolbę przez 5-10 minut pod wyciągiem 

laboratoryjnym. Jeśli nie masz dostępu do płyty grzejnej, można ją zastąpić zlewką 

gorącej wody.  

UWAGA eter dietylowy wrze w temperaturze 35°C i jest ekstremalnie łatwopalny!  

 Wymień eter dietylowy w kolbie i powtórz proces. 

 Po zakończonym ogrzewaniu usuń folię/tworzywo ze zlewki i pozostaw do 

wyschnięcia pod wyciągiem laboratoryjnym. 

 Zważ wyschniętą folię. Oblicz procent utraty masy (powinien wynieść ponad 20%). 
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 Aby zebrać próbki plastyfikatorów oddestyluj eter ze zlewki. Powinieneś otrzymać 

lepką oleistą ciecz. 

 

Dyskusja: 

 Porównaj wygląd i fakturę tworzywa przed eksperymentem i po nim. 

 Co dzieje się z łańcuchami polimerowymi na poziomie molekularnym podczas 

usuwania plastyfikatora? 

 Wymyśl eksperyment, za pomocą, którego można zbadać wielkość „dziur” w 

polimerach, wykorzystując tworzywo sztuczne zawierające i nie zawierające 

plastyfikatora.  

 
 
 
 
 
 
 
 

PODJEDNOSTKA 3. INTERESUJĄCE DZIURY 
 

Podjednostka 3 ułatwia uczniom zrozumienie zagadnień dotyczących cząsteczek przez 
spojrzenie na ich budowę, siły i oddziaływania miedzyczasteczkowe. Za przykład mogą 
posłużyć  polimery funkcjonalne np. superbsorbenty, cyklodekstryny lub hydrożele itp. 
Celem badań IBSE jest odkrycie wpływu zmian warunków ich produkcji (otrzymywania) na 
właściwości polimeru/tworzywa sztucznego.  
 

Zadanie 3.1: Badanie rozwoju niektórych produktów polimerowych 
 
Cele dydaktyczne: 

 nauka o niektórych produktach, ludziach, które  je stworzyły, roli przemysłu i 

aspektach społecznych 

 systematyczne korzystanie z różnych źródeł informacji 

 przygotowanie krótkiej prezentacji 

Materiały: 

Dostęp do zasobów 
 
Sugestie do wykorzystania: 
Uczniowie pracują w grupach. Nauczyciel podpowiada produkty zawierające polimery np. 

soczewki kontaktowe, pampersy, hydrożele do roślin. 
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Zadanie 3.2. Badanie właściwości i czynników wpływających na funkcje polimerów 
superabsorbcyjnych 
 
Cele dydaktyczne: 

 Opracowywanie serii doświadczeń wraz z kontrolą różnych zmiennych 

 Wyjaśnienie zjawiska wchłaniania wody za pomocą struktur i sił intermolekularnych 

(„dziury funkcjonalne”) 

 Prezentowanie wyników badań w formie tekstu lub wykresów 

Materiały: 

 pampers lub superabsorbent zakupiony w sklepie 

 roztwór wodny chlorku sodu o różnych stężeniach ( 0,01 mol/l, 0,1 mol/l, 1 mol/l) 

 woda destylowana 

 Aparatura:  

 

4 zlewki (250 ml), 4 papierowe filtry do herbaty, dwa spinacze do ich zamykania, szczypce, 

cylinder miarowy, waga, worek plastikowy 

 

Sugestie do wykorzystania: 

Aby rozpocząć doświadczenie nauczyciel może pokazać, ile wody może przyjąć mała ilość 
polimeru SAP. Można to zrobić w zabawny sposób udając, że się wylewa kawę z filiżanki, 
która jednak się nie wylewa mimo, że filiżankę obraca się do góry nogami.  
 

W klasach gimnazjalnych i licealnych badania właściwości i czynników oddziaływujących 
na nie uczniowie mogą prowadzić samodzielnie. W przypadkach gdzie nie jest to możliwe, 
zaleca się wykonanie następujących zadań: 
 

1) Zbadać warstwową strukturę pampersa dla niemowląt oraz sprawdzić która 

warstwa zawiera polimer superabsorbcyjny. 

2) Rozerwać włóknistą siatkę  za granulkami superabsorbentu w plastikowym worku.  

Dmuchać do worka i oddzielić granulki od włóknistej siatki  potrząsając mocno 

workiem.  

3) Wprowadzic  200 ml roztworu wodnego chlorku sodu o różnym stężeniu do każdej z 

trzech zlewek oraz 200 ml wody destylowanej do czwartej zlewki.  

4) Każdy z czterech filtrów należy napełnić 2g superabsorbenta, zamknąć z 

wykorzystaniem spinaczy i umieścić w zlewkach.  

5) Wyjąć filtr po 45 minutach i pozwolić, by nadmiar płynu wyciekał górą ze zlewki 

przez około 5 minut (może być potrzebny lejek). 
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6) Zważyć spęczniałe filtry do herbaty i zapisać objętość płynu pozostałęgo w 

zlewkach. 

7) Powtórzyć kroki 3-6 w celu określenia, jaki jest wpływ pH na zachowywanie 

właściwości.  

Dyskusja:  
 
 

Jak za pomocą prostego modelu wyjaśnić zjawisko wchłaniania wody?  
Wyjaśnij, dlaczego woda nie wydostaje się ponownie? 
Wyjaśnij, jaki jest wpływ pH i stężenia jonów w roztworze na relację pomiędzy strukturą a 
właściwościami. 
Porównaj właściwości polimerów superabsorbcyjnych do innych substancji chłonnych, z 
którymi mamy do czynienia w warunkach domowych.  
Wyjaśnij różne właściwości w oparciu o różne struktury. 
W odniesieniu do pampersów, porównaj właściwości moczu i czystej wody. Jaki wpływ 

mogły mieć te różnice na właściwości polimerów superabsorbcyjnych? 

 

Wykorzystując dozwolony sprzęt, zgodnie z przepisami można przeprowadzić następującą 
syntezę: 
 
Substancje chemiczne: 

 woda destylowana 

 kwas akrylowy 

 roztwór N, N-metyleno-bisakryloamid (MBA, c= 1%) (Xn) 

 roztwór kwasu askorbinowego (c= 1,9%) 

 roztwór wodny nadtlenku wodoru (c=0,6%) (C) 

 roztwór wodny wodorotlenku sodu (c=0,5 mol/l) (C) 

  Etanol (T, F+) 

Aparatura: 
Zlewki, strzykawki (1 ml, 2 ml, 5 ml), czujnik temperatury, szpatułka, szklane mieszadełka, 
2 pęsety,  krystalizatorki, lejki (50 ml, 100 ml).  
 
Bezpieczeństwo:  
Należy pracować pod dygestorium w rękawicach i okularach ochronnych.  
 
Wykonanie: 

a) Do zlewki dodać roztwory w następującej kolejności (płyny uczniowie odmierzają 
strzykawkami): 

 2,7 ml wody destylowanej  

 2,0 ml kwasu akrylowego 

 0,2 ml roztworu MBA (c=1%) 
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 1,4 ml roztworu kwasu askorbinowego (c=1,9%) 

 0, 7 ml roztworu H2O2 (c=0, 6%). 

 

Zawartość zlewki łagodnie wymieszać. Pozostawić  w temperaturze pokojowej. Zapisywać 

zmiany temperatury w trakcie trwania reakcji. Następną cześć (cześć b) można wykonać 

zaraz po ochłodzeniu albo następnego dnia.  

b) przenieść uzyskaną substancję do parowniczki i dodać 40 ml roztworu wodnego 

NaOH o stężeniu molowym 0,5 mol/dm3. Za pomocą pęsety rozdzielić polimer na 

małe kawałeczki (należy pamiętać  o odpowiednich rękawicach i okularach 

ochronnych). Po całkowitym wchłonięciu cieczy przez żel (około 30 minut) dodać – 

pod dygestorium -  100 cm3 etanolu. Zawartość parowniczki zawirować ostrożnie od 

czasu do czasu (nie używać pręcika do mieszania, gdyż żel jest bardzo lepki). Po 

10 minutach usunąć ciecz (do odpowiedniego pojemnika na odpady organiczne) i 

dodać 60 cm3 etanolu. Powtórzyć tę czynność dwukrotnie odczekując 10 minut po 

każdym kolejnym wprowadzeniu alkoholu. W zależności od konsystencji kawałków 

polimeru, możliwe, że trzeba będzie je oddzielać od siebie lub od pojemnika  za 

pomocą pęsety. Po usunięciu ostatniej porcji cieczy pozostawić produkt na noc pod 

dygestorium lub umieścić w suszarce na godzinę w temperaturze 800C. 

 
Zadanie 3.3. Właściwości i zastosowania cyklodekstryn 
 
Cele dydaktyczne: 

 Opracowywanie serii doświadczeń z kontrolą zmiennych  

 Wyjaśnienie procesu wchłaniania substancji  

 Określenie zastosowań cyklodekstryn 

Cyklodekstryny potrzebne do następujących eksperymentów można otrzymać w 
procesie izolacji opisanym poniżej lub zakupić.  

 
3.3 A) Usuwanie fenoloftaleiny 

 
Substancje chemiczne: 

 Roztwór fenoloftaleiny w środowisku zasadowym [C] (sporządzony z 20 ml wody 

destylowanej, 3 ml roztworu wodorotlenku sodu (5mol/dm3) [C] oraz 4 ml roztworu 

fenoloftaleiny (0,1%) [F]) 

 Cyklodekstryna 

Aparatura: 
2 kawałki materiału, szpatułka, pipeta 
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Wykonanie: 

Rozprowadzić cienką warstwę cyklodekstryny na kawałku materiału. Dodać kilka kropel 

roztworu fenoloftaleiny na oba kawałki materiału. 

 

3.3 B) Usuwanie Maggi ® 
 
Substancje chemiczne: 

 Cyklodekstryna 

 Przyprawa Maggi ® w płynie 

Aparatura: 
2 kawałki materiału, szpatułka, kawałek białego kartonu 

 
Wykonanie: 

Rozprowadzić cienką warstwę cyklodekstryny na kawałku kartonu. Dodać kilka 
kropel Maggi na oba kawałki kartonu. 
 

 
 

3.3 C) Usuwanie dymu tytoniowego 
 
Aparatura: 
Strzykawka powietrzna, kolba stożkowa z korkiem (250 ml), próbówka, lejek, parownica, 
pipeta, pęsety, dwa kawałki materiału  
 
Substancje chemiczne: 

 cyklodekstryna (z zadania 3.3a)   

 papieros 
 

Wykonanie: 
Rozprowadzić cienką warstwę żelowaty osad (produkt z zadania 3.3a) na kawałku 
materiału. Ułożyć obok siebie w kolbie stożkowej oba kawałki materiału.  
Za pomocą próbówka połączyć strzykawkę z lejkiem. Papieros bez filtra wsadzić do lejka. 
Przygotować parownicę na popiół z papierosa. Zebrać dym z papierosa w strzykawce. 
Przenieść dym do kolby stożkowej i natychmiast dokładnie zatkać kolbę.  Po ok. 1 
minucie, wyjąć kawałki materiału z kolby stożkowej i zwilżyć.  
 
Sugestie do wykorzystania:  
Przed rozpoczęciem doświadczenia nauczyciel może pokazać reklamę produktu do 
usuwania zapachów z tkanin. Uczniowie muszą otrzymać informacje o strukturze 
cyklodekstryn. Uczniowie mogą przewidywać, co będzie ze sobą oddziaływać.  Przed 
przeprowadzeniem doświadczenia można wyodrębnić cyklodekstryny z odświeżacza do 
tkanin Febreze® w następujący sposób: 
 
Uwaga: 

Odparowanie wody zajmuje około 1 godzinę, a odparowanie alkoholu około 15 minut.  
 
Substancje chemiczne: 
Febrèze®, etanol [F], lód 
 
Aparatura: 



  

36 
 

Mieszadło magnetyczne, zlewka (100 ml), zlewka (400 ml) do chłodzenia  
 
Bezpieczeństwo: 

Należy uważać na opóźnione wrzenie.  
 
Wykonanie: 

 nalać 40 ml Febrèze® do małej zlewki oraz, mieszając, odparować ciecz do sucha 
za pomocą mieszadła magnetycznego z funkcją grzania. 

 po ostudzeniu zlewki, dodać 20 ml etanolu, odparować ciecz prawie do sucha 

 ostudzić zlewkę oraz włożyć do większej zlewki z lodowatą wodą na parę minut 

 zachować powstały żelowaty osad na potrzeby kolejnych doświadczeń  
 

Dodatkowe zadania (3.4): 

 

Zadanie a):  Badanie właściwości sorpcyjnych hydrożelu na przykładzie 

poliakrylanu sodu 

 
Cel dydaktyczny:  

 badanie zmian właściwości fizycznych suchego i uwodnionego hydrożelu 
  
Materiały: granulowany poliakrylan sodu, woda destylowana, porcelanowa parownica i 
łyżeczka, zlewka  o pojemności 150 cm3 

 
Wykonanie: 

Do parownicy wsyp jedną łyżkę poliakrylanu sodu. Do parownicy z granulatem dodaj około 
100 cm3 wody destylowanej. Obserwuj zmiany, jakie zachodzą w jego kształcie. 
 

Zadanie b): Badanie zjawiska objętościowego przejścia fazowego w poliakrylanie 
sodu  

Materiały: otrzymany w doświadczeniu 1. uwodniony poliakrylan sodu, tlenek fosforu(V),  
eksykator, szalka Petriego, łyżka porcelanowa 

Wykonanie: 
Na szalkę Petriego wsyp ostrożnie łyżkę stałego P4O10. Szalkę umieść na dnie 
eksykatora lub dużego słoika ze szczelnym zamknięciem. W drugiej szalce umieścić 
kilka gramów uwodnionego poliakrylanu sodu i przenieś ją do eksykatora. Eksykator 
zamknij i zostawić na kilka dni do obserwacji. 

Dyskusja: 

 Czy stopień rozdrobnienia substancji użytych w doświadczeniu ulega zmianie w 
trakcie przeprowadzanych operacji? 

  Co mogło stać się z wodą destylowaną używaną w doświadczeniach? 

 O czym świadczy zmniejszenie rozmiarów ziaren uwodnionego poliakrylanu sodu i 
zmiana stanu skupienia tlenku fosforu(V) w ostatnim doświadczeniu? 
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 Jakie inne czynniki mogące powodować zmiany zaobserwowane w tym 
doświadczeniu? 

 Z jakimi zjawiskami mamy do czynienia w tych doświadczeniach? 

 Jakie inne poza środkami higieny osobistej (pampersy, podpaski) zastosowania 
praktyczne mogą mieć obserwowane zjawiska?  - dyskusja w grupach 

Poszukiwanie informacji: 
Zadanie domowe lub szkolne w pracowni komputerowej – wyszukaj w Internecie informacji 
na temat zastosowania hydrożeli a następnie porównaj z odpowiedzią na pyt. 6  
 

 

Przygotowanie hydrozolu z cząstkami srebra: 

Hydrozol Ag został przygotowany przez redukcję azotanu(V) srebra(I)  cytrynianem sodu. 

3 ml lub 4,5 ml roztworu wodnego cytrynianu sodu (10 g/ml) dodano kroplami do 150 ml 

mieszanego roztworu wodnego azotanu(V) srebra(I) o stężeniu 0,18 mg/ml. Otrzymany 

hydrożel był następnie gotowany przez około 10-15 minut; mieszany przez około 15 minut 

i po tym czasie rozcieńczony wodą do całkowitej objętości 126 ml.  

 

Otrzymywanie hydrożeli z wykorzystaniem PVA (polioctanu winylu) i PAA (kwasu 

poliakrylowego) 

 

Hydrożele są stosowane jako inteligentne nośniki w systemach dozowania leków. Po 
wyschnięciu hydrożele są zwykle twarde i błyszczące, i chronią aktywne składniki przed 
działaniem tlenu, promieniowaniem UV i innymi negatywnymi czynnikami. Po 
rozpuszczeniu w wodzie lub płynie ustrojowym, umożliwiają wydostanie się cząsteczek 
leków z hydrożelu. Praktyczne zastosowanie hydrożeli jest ograniczone głównie do 
procesów, które wymagają wysokiej chłonności wody, ponieważ żele te mają niską 
odporność mechaniczną. Jednak hydrożele, które zawierają dużą ilość wody, są odporne i 
elastyczne, można je łatwo zsyntetyzować stosując przy tym proces zamrażania i 
rozmrażania.  
Żele polimerowe posiadają jednocześnie cechy charakterystyczne dla ciał stałych i cieczy. 
Ciekawą ich właściwością dającą możliwość szerokiego zastosowania tych materiałów jest 
występowanie w nich objętościowego przejścia fazowego, polegającego na przemianie 
żelu z fazy napęczniałej w skurczoną i odwrotnie.  
Przemiana taka może być wywołana szeregiem czynników takim jak np.: temperatura, pH, 
moc jonowa, ciśnienie, skład roztworu, impulsy elektryczne i magnetyczne oraz 
promieniowanie elektromagnetyczne. 
 
Hydrożele to substancje o strukturze trójwymiarowej sieci  quasi-krysztalicznej wypełnionej 
cząsteczkami rozpuszczalnika  utrzymywanych za pomocą wiązań wodorowych. Okres 
czasu na jaki żel jest pozostawiony w stanie zamrożenia nie wpływa na jego odporność. 
Jednak im wolniej żel jest rozmrażany, tym jest odporniejszy (krystalizacja 
trójwymiarowych quasi-kryształów jest wspomagana przez powolne rozmrażanie).  
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Zastosowanie: Hydrożele można wykorzystywać do dozowania leków, w opatrunkach do 

leczenia ran, ponieważ mają one zdolność tworzenia i utrzymywania wilgotnego 
środowiska, a także w czujnikach do pomiarów parametrów biologiczno-chemicznych 
(badaniach hydrologicznych, pomiarach pH czy stężenia glukozy we krwi) ze względu na 
ich elastyczność i odporność. Łączą w sobie cechy sensora oraz wzmacniacza sygnału w 
jednym. Stosowane są również do otrzymywania delikatnych soczewek kontaktowych, 
cewników, implantów, organów hybrydowych i biosensorów. W ogrodnictwie i leśnictwie 
używa się ich jako materiał magazynujący i użyźniający glebę. Znane jest również 
wykorzystanie hydrożeli w kosmetyce gdzie zapewniają właściwą gospodarkę wodną 
skóry oraz stosowane są do produkcji środków higieny osobistej. Ze względu na duże 
właściwości sorpcyjne umożliwiające im pochłanianie nie tylko wody, ale również różnego 
rodzaju związków użyźniających takich, jak: rozpuszczone fosforany, związki azotowe, 
jony potasu, wapnia i magnezu, a także związki organiczne i jony metali ciężkich znalazły 
też swoje miejsce w ochronie środowiska. W życiu codziennym hydrożele stosuje się jako 
dodatek do worków przeciwpowodziowych oraz „blokery” wilgoci do kabli 
telekomunikacyjnych i elektrycznych. 
 
W tym zadaniu w hydrożelu znajduje się kwas acetylosalicylowy; można go 
wyekstrahować w procesie miareczkowania lub poprzez wykorzystanie promieniowania 
UV. 

Materiały: PVA, PAA, kwas acetylosalicylowy, woda dejonizowana, pojemnik(-i) do 

ważenia substancji, szpatułka, mieszadło magnetyczne, płyta grzejna i mieszadło, 
lodówka. 
Poliakrylan sodu, tlenek fosforu(V), porcelanowa parownica, zlewka na 150 cm3, 
eksykator, 2 szalki Petriego, łyżka porcelanowa 

Wykonanie:  

 Podgrzej 40cm3 wody dejonizowanej do temperatury 60C. 

 Odważ 1,0 g PVA i przez godzinę stopniowo dodawaj do gorącej wody. Roztwór 
powinien być cały czas mieszany za pomocą mieszadła magnetycznego. 

 Odważ 0,2 g PAA, powoli dodawaj do zlewki, następnie mieszaj przez pół godziny. 

 Dodaj 1 g kwasu acetylosalicylowego do mieszaniny i pozostaw na 5-10 minut, 
pozwalając aby substancje się wymieszały. 

 Powstanie gęsty żel. Wlej żel do pustego pojemnika. 

 Zamróź żel na 4 godziny w temperaturze około -20C.  

 Pozostaw żel, aby powoli rozmrażał się w lodówce i ponownie powtórz proces 
zamrażania i rozmrażania. 

 Umieść hydrożel w 500 cm3 wody i odstaw na bok. 

 Zarejestruj wszelkie zmiany w kształcie hydrożelu, a także w poziome wody (jeśli 
zaszły). 

 Aby sprawdzić stopień uwolnienia się kwasu acetylosalicylowego z hydrożelu, 
zbadaj roztwór wodny po upłynięciu 1 godziny, 2 godzin, 5 godzin itd. Kwas można 
uwolnić w procesie miareczkowania lub poprzez wykorzystanie promieniowania UV. 
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Stopień uwolnienia można sprawdzić poprzez zestawienie stężenia uwolnionego 
kwasu acetylosalicylowego z czasem, w jakim dana ilość kwasu została uwolniona. 

 

PCW zapewniające ochronę przeciwbakteryjną 

Po dodaniu nanocząsteczek/mikrocząsteczek srebra do polimerów tworzą się powłoki 
antybakteryjne, które można wykorzystać w technologiach medycznych. Jony srebra 
zostają uwolnione ze związków srebra. Jony srebra są w stanie przedostać się przez 
ściany komórkowe, zatrzymać rozmnażanie się komórek i zaburzyć metabolizm 
drobnoustrojów. Właściwość tę można wykorzystywać do leczenia ran, oparzeń i infekcji, 
takich jak MRSA (lekoodporny gronkowiec złocisty) i pałeczka okrężnicy.  
 
Aby otrzymać powłokę PCW zawierającą małe cząstki srebra, w procesie 
przygotowywania powłoki PCW dodaje się azotan(V) srebra. Potrzebna jest powłoka z 
dużymi dziurami, dlatego należy również dodać plastyfikator. W  tym przypadku jony 
srebra pochodzące z azotanu(V) srebra są redukowane za pomocą borowodorku sodu, 
pozostawiając w powłoce rozproszone atomy srebra. 
 
Substancje chemiczne: 
Tetrahydrofuran (THF) lub toluen (rozpuszczalnik), proszek PCW, sebacynian dibutylu, 

azotan(V) srebra, borowodorek sodu. 

Aparatura: 

Mieszadło magnetyczne z grzaniem, zlewka(-i) o pojemności 75 cm3, cylinder miarowy, 
pipeta Pasteura, szpatułka. 

Przygotowanie roztworów: 

1. Roztwór azotanu(V) srebra (10 mmol/dm3). 

 W kolbie miarowej na 100cm3 rozpuść 0,17g AgNO3 i dopełnić kolbę do kreski. 

2. Roztwór borowodorku sodu (5 mmol/dm3). 

 W kolbie miarowej na 100cm3 rozpuść 0,02g NaBH4 i dopełnić kolbę do kreski. 

Wykonanie: 

 Przygotuj 20 cm3 roztworu PCW (zob. zadanie 2.2) z 2,5 cm3 plastyfikatora –  
sebacynianu dibutylu. 

 Dodaj do roztworu 2,5 cm3 azotanu(V) srebra i mieszaj przez 1-2 minuty. 

 Rozlej roztwór do dwóch zlewek o pojemności 75 cm3. Trzymając zlewkę w dłoni, 
szybko przechylaj ją tak, aby roztwór osadził się na ściankach, tworząc powłokę w 
jej kształcie. Upewnij się, że ścianki zlewki są dokładnie pokryte roztworem, 
ponieważ powłoka nie może przepuszczać wody. Poczekaj, aż rozpuszczalnik 
wyparuje. Po wyschnięciu delikatnie wyciągnij powłokę ze zlewki. 

 Wlej przygotowany roztwór NaBH4 do otrzymanej powłoki z PCW. Pozwól 
roztworowi przesączyć się przez tworzywo. W porach tworzywa zachodzi rekcja, 
której produktem są nano/mikrocząstki srebra. 
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 Zaobserwuj zmiany w barwie powłoki. 

 Pozostaw powłokę do wyschnięcia pod wyciągiem laboratoryjnym.   

Poniższe zdjęcia ze skaningowego mikroskopu elektronowego SEM przedstawiają atomy 
srebra w strukturze powłoki. 

Właściwości antybakteryjne powłoki można zbadać umieszczając jej próbkę na płytce 
agarowej i pozostawiając w warunkach odpowiednich do rozwoju drobnoustrojów. Dla 
porównania na drugiej płytce można pozostawić kawałek zwykłej folii (lub folii otrzymanej 
w Zadaniu 2.2). Wokół tworzywa zawierającego cząstki srebra można zaobserwować 
zwolniony rozwój drobnoustrojów.  

Powłoki takie mogą znaleźć potencjalne zastosowanie w branży medycznej i ochronie 
środowiska. Przedyskutuj to w grupie.  

 

 

 

Rysunek 2. Zdjęcie SEM powłoki PCW, zawierającej mikrocząstki i nanocząstki srebra (jasne punkty). 
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Rysunek 3. Cztery różne spektra powłoki PCW, przygotowane w oparciu o zdjęcia SEM (Rysunek 1), 
przedstawiające srebro w próbce polimeru. 

 
 
IX. Odniesienia do podstawy programowej i egzaminów danego kraju  

- Polska 
 
Umiejętności: 

 
Nowa podstawa programowa określona w rozporządzeniu Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania 
przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 
r. Nr 4, poz. 17) obowiązująca od 1 września 2009 r. określa główne cele kształcenia, w 
tym myślenie naukowe – umiejętność wykorzystania wiedzy o charakterze naukowym do 
identyfikowania i rozwiązywania problemów, a także formułowania wniosków opartych                    
na obserwacjach empirycznych dotyczących przyrody i społeczeństwa, umiejętność 
wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji, umiejętność pracy 
zespołowej. 

Podstawa programowa oprócz kształcenia empirycznego zaleca stosowanie 
aktywizujących metod nauczania w procesie nauczania – uczenia się. W szczególności w 
edukacji przyrodniczej zaleca się samodzielne wykonywanie eksperymentów przez 
uczniów pod opieką nauczyciela, prowadzenie oraz rejestrowanie obserwacji, następnie 
ich krytyczną analizę i publiczne ogłoszenie wyników.  Wskazane są ponadto  takie 
aktywizujące metody kształcenia sprzyjające poznaniu bezpośredniemu jak wycieczki 
edukacyjne,  projekt edukacyjny, debaty i inne.  

Na zajęciach uczeń powinien mieć szanse obserwowania, badania, dociekania, od-
krywania praw i zależności, osiągania satysfakcji i radości z samodzielnego zdobywania 
wiedzy. Aby edukacja w zakresie chemii była skuteczna, zalecane jest prowadzenie zajęć 
w niezbyt licznych grupach, w salach wyposażonych w niezbędne sprzęty i odczynniki 
chemiczne. Nauczyciele powinni w doświadczeniach wykorzystywać substancje z życia 
codziennego. 

Zakres treści nauczania stwarza wiele możliwości pracy metodą projektu 
edukacyjnego (szczególnie o charakterze badawczym), metodą eksperymentu 
chemicznego lub innymi metodami aktywizującymi, co pozwoli uczniom na pozyskiwanie i 
przetwarzanie informacji na różne sposoby i z różnych źródeł. Samodzielna obserwacja 
ucznia jest podstawą do przeżywania, wnioskowania, analizowania i uogólniania zjawisk, 
stąd bardzo duża rola eksperymentu w realizacji powyższych treści. 

Wszędzie, gdzie tylko jest to możliwe, należy ilustrować omawiane zagadnienia 
realnymi przykładami (w postaci np. opisu, filmu, pokazu, demonstracji).  

 (pismo MEN z 12.01.2011) 
 

Podstawa programowa tom 5. 
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III etap edukacyjny – cele ogólne 

I. Pozyskiwanie, przetwarzanie i tworzenie informacji. 

Uczeń pozyskuje i przetwarza informacje z różnorodnych źródeł z wykorzystaniem 
technologii informacyjno-komunikacyjnych. 

II. Rozumowanie i zastosowanie nabytej wiedzy do rozwiązywania problemów. 

Uczeń opisuje właściwości substancji i wyjaśnia przebieg prostych procesów 
chemicznych; zna związek właściwości różnorodnych substancji z ich zastosowaniami i ich 
wpływ na środowisko naturalne; wykonuje proste obliczenia dotyczące praw chemicznych. 

III. Opanowanie czynności praktycznych. 

Uczeń bezpiecznie posługuje się prostym sprzętem laboratoryjnym i podstawowymi 
odczynnikami chemicznymi; projektuje i przeprowadza proste doświadczenia chemiczne. 
 
Treści nauczania – wymagania 

1.1 opisuje właściwości substancji będących głównymi składnikami stosowanych na co 
dzień produktów 

1.3 obserwuje mieszanie się substancji; opisuje ziarnistą budowę materii; tłumaczy, na 
czym polega zjawisko dyfuzji, rozpuszczania, mieszania, zmiany stanu skupienia; planuje 
doświadczenia potwierdzające ziarnistość materii; 

1.8 opisuje proste metody rozdziału mieszanin i wskazuje te różnice między 
właściwościami fizycznymi składników mieszaniny, które umożliwiają ich rozdzielenie; 
sporządza mieszaniny i rozdziela je na składniki 

3.1 opisuje różnice w przebiegu zjawiska fizycznego i reakcji chemicznej; podaje przy 
kłady zjawisk fizycznych i reakcji chemicznych zachodzących w otoczeniu człowieka;  

4.7 opisuje rdzewienie żelaza i proponuje sposoby zabezpieczania produktów 
zawierających w swoim składzie żelazo przed rdzewieniem 

5.1  bada zdolność do rozpuszczania się różnych substancji w wodzie; 

5.2 podaje przykłady substancji, które rozpuszczają się w wodzie, tworząc roztwory 
właściwe; podaje przykłady substancji, które nie rozpuszczają się w wodzie, tworząc 
koloidy i zawiesiny; 

8.9 zapisuje równanie reakcji polimeryzacji etenu; opisuje właściwości i zastosowania 
polietylenu. 

 
IV etap edukacyjny – zakres podstawowy 
 
 cele ogólne 

 

I. Wykorzystanie, przetwarzanie i tworzenie informacji. 

Uczeń korzysta z chemicznych tekstów źródłowych, pozyskuje, analizuje, ocenia i 
przetwarza informacje pochodzące z różnych źródeł, ze szczególnym uwzględnieniem 
mediów i Internetu. 

II. Rozumowanie i zastosowanie nabytej wiedzy do rozwiązywania problemów. 

Uczeń zdobywa wiedzę chemiczną w sposób badawczy – obserwuje, sprawdza, 
weryfikuje, wnioskuje i uogólnia; wykazuje związek składu chemicznego, budowy i 
właściwości substancji z ich zastosowaniami; posługuje się zdobytą wiedzą chemiczną w 
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życiu codziennym w kontekście dbałości o własne zdrowie i ochrony środowiska 
naturalnego. 

III. Opanowanie czynności praktycznych. 

Uczeń bezpiecznie posługuje się sprzętem laboratoryjnym i odczynnikami chemicznymi; 
projektuje i przeprowadza doświadczenia chemiczne. 
 
Treści nauczania – wymagania 

1.3 wymienia surowce do produkcji wyrobów ceramicznych, cementu, betonu; 

3.1 tłumaczy, na czym mogą polegać i od czego zależeć lecznicze i toksyczne właściwości 
substancji chemicznych (dawka, rozpuszczalność w wodzie, rozdrobnienie, sposób 
przenikania do organizmu) 

3.2 wyszukuje informacje na temat działania składników popularnych leków (np. węgla 
aktywowanego…) 

3.5 wyjaśnia przyczyny psucia się żywności i proponuje sposoby zapobiegania temu 
procesowi; 

4.1 tłumaczy, na czym polegają sorpcyjne właściwości gleby 

6.1 podaje przykłady opakowań (celulozowych, szklanych, metalowych, sztucznych) 
stosowanych w życiu codziennym; opisuje ich wady i zalety; 

6.2 klasyfikuje tworzywa sztuczne w zależności od ich właściwości (termoplasty i 
duroplasty); zapisuje równania reakcji otrzymywania PVC; 

6.5 klasyfikuje włókna na naturalne (białkowe i celulozowe), sztuczne i syntetyczne, 
wskazuje ich zastosowania; opisuje wady i zalety; uzasadnia potrzebę stosowania tych 
włókien; 
 
zakres rozszerzony 
 

3.7 opisuje i przewiduje wpływ rodzaju wiązania (jonowe, kowalencyjne, wodorowe, 
metaliczne) na właściwości fizyczne substancji nieorganicznych i organicznych. 

5.4 opisuje sposoby rozdzielenia roztworów właściwych (ciał stałych w cieczach, cieczy w 
cieczach) na składniki; 

5.5 planuje doświadczenie pozwalające rozdzielić mieszaninę niejednorodną (ciał stałych 
w cieczach) na składniki; 

6.3  wskazuje utleniacz, reduktor, proces utleniania i redukcji w podanej reakcji redoks; 

9.1 podaje założenia teorii strukturalnej budowy związków organicznych 

9.8 opisuje właściwości chemiczne alkenów, (…) polimeryzacja; pisze odpowiednie 
równania reakcji; 

9.12 ustala wzór monomeru, z jakiego został otrzymany polimer o podanej strukturze; 

13.5 na podstawie wzoru strukturalnego aspiryny, wyjaśnia dlaczego związek ten 
nazywamy kwasem acetylosalicylowym; 

16.10 na podstawie wzoru strukturalnego aspiryny, wyjaśnia dlaczego związek ten 
nazywamy kwasem acetylosalicylowym; 
 


