
123

Aktualne problemy dydaktyki przedmiotów przyrodniczych

INTERAKTYWNE KOMPUTEROWE DOŚWIADCZENIA 
W NAUCZANIU CHEMII

Małgorzata Nodzyńska, Paweł Cieśla
Zakład Dydaktyki Nauk Przyrodniczych, Wydział Geograficzno-Biologiczny,  

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
mnodzyn@ap.krakow.pl,

„...Pierwsze lekcje nie powinny zawierać niczego
poza tym co jest eksperymentalne i interesujące do zobaczenia.
Ładny eksperyment jest sam w sobie bardziej wartościowy niż
dwadzieścia wzorów wydobytych z naszych umysłów.“
Albert Einstein

Wstęp

Już od XIX w., za jedną z podstawowych form aktywizacji uczniów uważa się doświad-
czenia laboratoryjne (Nodzyńska i Paśko, 2012a). Wynika to z faktu, iż w czasach najwięk-
szego rozwoju kierunków przyrodniczych opierały się one głównie na empirycznym procesie 
poznania. Doświadczenia chemiczne proponowane w procesie edukacji do połowy XX wieku 
w dużej mierze odnosiły się do ilustracji procesów zachodzących wokół nas, doświadczeń 
dowodzących podstawowe zależności oraz kopiowania doświadczalnych - laboratoryjnych 
zajęć studenckich. Rozwój chemii jako dziedziny nauki doprowadził w drugiej połowie XX 
wieku do powstania poglądu, że proces kształcenia w naukach przyrodniczych (w tym che-
mii) powinien być odzwierciedleniem procesu badawczego prowadzonego przez naukowca 
i powinien być związany z badaniami prowadzonymi zarówno przez nauczycieli jak i przez 
uczniów (Bergandy, 1997). Mimo, że od publikacji (Pietruszewska, 1985) minęło już 30 lat 
nadal wielu dydaktyków chemii uważa, iż proces kształcenia chemicznego powinien być 
upodobniony do przebiegu badania naukowego. W związku z czym, za najcenniejsze z punk-
tu widzenia dydaktyki uważa się te metody, w których proces uczenie się uczniów przebiega 
poprzez samodzielne odkrywanie, co najczęściej oznacza - zajęcia laboratoryjne (Soczewka, 
1975). Przekonanie to wspierają wyniki licznie prowadzonych badań (Kłoczko, 1978; Maty-
sik, 1971; Nędzyński, 1986). W XXI w. rolę dociekania naukowego podkreśla strategia IBSE 
(Schwab, 1960; Nodzyńska 2014a; 2014b). W Polsce koncepcja ta była znana od lat 60-tych 
XX w. Pierwszy schemat tego typu nauczania przedstawił Wincenty Okoń (Galska-Krajew-
ska, Siporska, Szelągowska, 2015) w swojej pracy pod tytułem “Wielostronne uczenie się”, 
a problem aktywności uczniów i rozszerzoną wersję tej teorii przedstawiają dwie jego książ-
ki: “Podstawy wykształcenia ogólnego” (1967) i “Nauczanie problemowe we współczesnej 
szkole” (1975). 

Mówiąc o nauczaniu poprzez doświadczenia laboratoryjne, często zapomina się, że wyni-
ki badań wykazują, iż ćwiczenia wykonywane w grupach cztero- pięcio- i więcej osobowych 
nie dają lepszych efektów, niż pokazy nauczycielskie (Burewicz, 1993). W nauczaniu che-
mii zarówno na poziomie gimnazjum, jak i niekiedy też liceum, wykonywanie doświadczeń 
w grupach dwu-, trzy-osobowych, a tym bardziej samodzielnie, często nie jest możliwe. Wy-
nika to z wielu przyczyn, można tu mówić zarówno o przyczynach materialnych, organiza-
cyjnych, jak i też spadku zainteresowania samodzielnym wykonywaniem doświadczeń przez 
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uczniów (Soczewka, 1988). W efekcie powoduje to odejście nauczycieli od uczniowskich 
doświadczeń chemicznych. Z wieloletnich obserwacji autorów wynika, że większości szkół 
doświadczenia chemiczne prowadzone są w formie pokazu nauczycielskiego. Coraz częściej 
doświadczenia zastępuje się prezentacją odtworzonego filmu wideo, a ostatnio prezentacją 
filmu odtworzonego przy pomocy komputera. Jednak samo oglądanie pokazu doświadczeń 
- czy to w wykonaniu nauczyciela, czy z zastosowaniem multimediów - w niewielkim tylko 
stopniu aktywizuje uczniów. Sprowadzenie eksperymentu uczniowskiego do obserwacji po-
kazu lub wyświetlenia odpowiedniej sekwencji filmowej nie ma pełnych walorów kształcą-
cych dla uczniów gimnazjum (Rogowicz-Czochra i Paśko, 2008). 

Przekonanie dydaktyków chemii (Bogdańska-Zarembina, 1970; Galska-Krajewska, 
1990) i nauczycieli o konieczności upodobnienia procesu kształcenia chemicznego do prze-
biegu badań naukowych, połączone z brakiem warunków i czasu na przeprowadzanie wielu 
doświadczeń, sprowadza nauczanie chemii do form karykaturalnych. Jako podstawę do my-
ślenia logicznego uczniów i wyciągania wniosków w większości podręczników dla uczniów 
jak i poradników dla nauczycieli przedstawia się uczniom tylko jedno doświadczenie (np. 
reakcję magnezu z kwasem solnym jako przykład wszystkich reakcji metali z kwasami). Po-
dejście takie jest sprzeczne z naukowym podejściem, nikt bowiem nie sformułuje żadnego 
prawa ani teorii na podstawie tylko jednego eksperymentu. 

Takie «jednostkowe» ukazywanie doświadczeń (tylko jednego i to zachodzącego w kon-
kretnych warunkach) powoduje, że uczniowie poznają tylko pewne «przypadki» zachodzą-
cych reakcji chemicznych, najczęściej te najbardziej typowe! Nie wiedzą jednak, które inne 
reakcje tego typu zachodzą, i w jakich dzieje się to warunkach, czy dana reakcja będzie 
przebiegała po zmianie jednego substratu na drugi, gdy należą one obydwa do tej samej grupy 
połączeń. 

Pojawia się zatem problem. Z jednej strony, aby proces kształcenia chemicznego był 
podobny do przebiegu badania naukowego, uczniowie powinni wykonywać samodzielnie jak 
najwięcej eksperymentów i na ich podstawie wyciągnąć ogólne wnioski. a następnie stworzyć 
ogólną teorię dotyczącą danego rodzaju reakcji chemicznej. Z drugiej strony ograniczenia 
organizacyjne, finansowe i czasowe powodują, że w nauczaniu chemii uczniowie najczęściej 
spotykają się z pokazem pojedynczego doświadczenia. Wydaje się, że jednym z rozwiązań 
tego problemu byłyby interaktywne «doświadczenia» komputerowe (Moroń i Nodzyńska, 
2004; Nodzyńska i Paśko, 2007). 

Komputery mogą pełnić szczególna rolę w eksperymentach prowadzonych podczas lek-
cji (Burewicz, Jagodziński i Wolski, 2009) . Mogą np.:
• przygotować i wprowadzać uczniów do samodzielnego wykonywania doświadczeń (sta-

nowiąc swoistą instrukcję wykonania doświadczenia), 
• weryfikować wiarygodność i dokładność wyników uzyskanych przez uczniów, 
• symulować procesy np. przebiegające bardzo wolno lub bardzo szybko, czy niebezpiecz-

ne dla uczniów,
• zbierać dane z realnych doświadczeń, przetwarzać te dane, wykonywać na ich podstawie 

obliczenia, rysować wykresy itp. 
Wydaje się, że gdy mówimy o roli kształcącej doświadczeń chemicznych najbardziej 

wartościowe są symulacje komputerowe, lub laboratoria on-line. 
Symulacje to odwzorowanie rzeczywistości stosowane wtedy, gdy bezpośrednia obser-

wacja jest niemożliwa, bądź to ze względu na bezpieczeństwo, nieosiągalność istniejącego 



125

Aktualne problemy dydaktyki przedmiotów przyrodniczych

zjawiska, czy procesu, a także wtedy, gdy przemiany zachodzą zbyt szybko lub zbyt wolno. 
Można powiedzieć, że symulacja komputerowa pozwala na:
 - wielokrotne powtarzanie kolejnych fragmentów,
 - umożliwia dialog ucznia z programem,
 - eksperymentalne wprowadzenie zmian układu, umożliwiające wnioskowanie o jego 

zachowaniach,
 - obserwację przestrzenną i animowaną układów i procesów.

W Internecie można znaleźć bardzo wiele platform z wirtualnymi laboratoriami (Cegła 
i Nodzyńska, 2014). Pozwalają one na wykonywanie doświadczeń, przy użyciu różnych od-
czynników, dzięki czemu uczeń może sprawdzić wiele możliwości przebiegu danej reakcji 
chemicznej, do czego nie potrzebuje pracowni, sprzętu laboratoryjnego, odczynników, a poza 
tym zrobi to bezpiecznie (Nodzyńska i Paśko, 2012b). Cała procedura wyboru substratów 
reakcji, jak i jej warunków oraz oglądnięcie przebiegu reakcji zajmuje bardzo niewiele czasu, 
uczeń ma zatem możliwość wykonania wielu wirtualnych eksperymentów na jednej lekcji 
chemii. Powoduje to oszczędność czasu, zarówno w czasie lekcji, gdzie uczniowie w nie-
wielkim czasie zapoznają się z dużą ilością doświadczeń chemicznych, jak i też oszczędność 
czasu nauczyciela - przygotowanie przez nauczyciela tylu różnych doświadczeń zajęłoby mu 
bardzo dużo czasu. 

Podstawową zaletą tego typu laboratoriów jest to, że uczeń samodzielnie dokonuje wy-
boru substratów reakcji oraz warunków, w jakich ta reakcja zachodzi. Warunki i substraty 
reakcji nie są ściśle narzucone przez nauczyciela, zwiększa się więc inwencja uczniów, co 
powoduje większą ich aktywizację i motywację. 

Kolejną zaletą laboratoriów on-line jest to, że każdy uczeń może sam projektować i wy-
konywać doświadczenia wirtualne, co powoduje daleko posuniętą indywidualizację naucza-
nia. 

Inną zaletą tego typu programów jest zapewnienie bezpieczeństwa uczniów. Wielu z do-
świadczeń nie moglibyśmy nie tylko pozwolić wykonać uczniom samodzielnie, ale nawet 
ukazać w formie pokazu nauczycielskiego, np. ze względu na wydzielające się trujące sub-
stancje. Dodatkowo wirtualne wykonywanie doświadczeń nie stwarza zagrożenia dla uczniów 
ze strony żrących substancji chemicznych (np. stężonych kwasów). W ten sposób uczniowie 
mogą wirtualnie przeprowadzać takie reakcje, przy przebiegu których - w przypadku nie-
zbyt precyzyjnego ich wykonania - może nastąpić zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa 
ucznia. Przeprowadzenie tego rodzaju «doświadczeń» nie wymaga stosowania digestoriów, 
w które rzadko kiedy wyposażone są szkoły. 

Dalszą zaletą jest obniżenie kosztów przez eliminowanie drogich odczynników i nietrwa-
łego szkła laboratoryjnego, np. probówek. 

W czasie wykonywania doświadczeń komputerowych, analogicznie jak w przypadku 
rzeczywistych doświadczeń, uczniowie samodzielnie zapisują obserwacje. Zebrany w ten 
sposób duży materiał eksperymentalny pozwala im na prawidłowe wyciagnięcie wniosków 
i sformułowanie teoretycznych zależności. Jest to najważniejsza zaleta interaktywnych labo-
ratoriów. Dzięki zastosowaniu tego typu działań proces nauczania faktycznie upodabnia się 
do badań naukowych, ponieważ uczeń ma możliwość wirtualnego przeprowadzenia wielu 
reakcji danego typu (np. metali z kwasami) w różnych warunkach (roztwory rozcieńczone, 
stężone, podgrzewane lub nie). Wśród tych reakcji maga być zarówno typowe reakcje ukazy-
wane przeważnie w szkołach (np. reakcja kwasu solnego z cynkiem), jak i te, których się nie 
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pokazuje, ponieważ nie zachodzą (np. złota z kwasami) lub mają inny przebieg (np. miedzi 
ze stężonym kwasem utleniającym). Dopiero na tak bogatym materiale eksperymentalnym 
uczeń jest wstanie przeprowadzić operacje intelektualne - dedukcję i indukcję i samodzielnie 
sformułować prawa dotyczące reakcji (np. metali z kwasami). 

Laboratoria on-line nie powinny całkowicie zastąpić pracy ucznia w rzeczywistym labo-
ratorium, jednak powinno się je stosować tam, gdzie z uwagi na BHP, ograniczenia finansowe 
czy czasowe czy liczność klasy, trudno wykonywać doświadczenia w tradycyjnym laborato-
rium. 

Wirtualne laboratoria są odpowiedzią na postulat, by proces kształcenia przyrodnicze-
go był podobny do przebiegu badania naukowego. Aby tak się działo, uczniowie powinni 
wykonywać samodzielnie jak najwięcej doświadczeń i na ich podstawie wyciągnąć ogólne 
wnioski. A następnie stworzyć ogólną teorię dotyczącą danego rodzaju reakcji chemicznej. 
Przeprowadzone badania wykazały duże zainteresowanie uczniów tego typu doświadczenia-
mi (Nodzyńska, 2014c). 

Równocześnie potwierdziły założenia tego typu działań, uczniowie podczas jednej lekcji 
byli wstanie ‘wykonać’ wiele wirtualnych eksperymentów, dlatego też wyciągnięte wnioski 
były pełne i poprawne i nie zawierały fałszywych uogólnień.

Na stronach internetowych wielu uniwersytetów - znajdują się wirtualne laboratoria po-
zwalające na wykonywanie eksperymentów chemicznych za pomocą komputera. Jako przy-
kłady tego typu stron można wymienić:

http://onlinelabs.in/chemistry
http://www.chemcollective.org/vlab/vlab.php
http://www.chem.ox.ac.uk/vrchemistry/livechem/transitionmetals_content.html
http://www.virtlab.com/
http://www.onlinechemlabs.com/
https://latenitelabs.com/chemistry/
http://chemlab.byu.edu/
W trakcie edukacji chemicznej na tych uniwersytetach część zajęć laboratoryjnych od-

bywa się w przestrzeni wirtualnej. Można zatem wykorzystać zarówno ich doświadczenia 
świadczące o tym, że da się nauczać chemii z wykorzystaniem laboratoriów on-line, jak i go-
towe już strony z laboratoriami do nauczania chemii na wszystkich poziomach edukacji.

Poniżej przedstawiono przykładowe instrukcje dla uczniów do doświadczeń możliwych 
do przeprowadzenia w laboratoriach on-line. 

Laboratorium 1:  
http://www.chemcollective.org/vlab/vlab.php

Przykładowe doświadczenie: Reakcja wodorotlenku sodu z kwasem solnym w obecności 
fenoloftaleiny. Słowno-graficzną instrukcję wykonania doświadczenia przedstawiono w ta-
beli 1.
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Tabela 1. Instrukcja słowno-graficzna przykładowego doświadczenia wykonanego w 
laboratorium „Chemcollective”

Zapis słowny Reprezentacja graficzna

W celu wykonania doświadczenia 
wybierz potrzebne substancje 
(1M NaOH, 3M HCl oraz 
fenoloftaleinę) z rozwijanej listy 
po lewej stronie okna i przeciągnij 
na ‘stolik’.

Do wykonania doświadczenia 
potrzebne będą również dwie 
zlewki, które wybiera się klikając 
na ikonę po lewej stronie stolika.

Do pierwszej zlewki nalej 50 ml 
HCl, zaś do drugiej 50 ml NaOH 
i 5 ml fenoloftaleiny. 
W drugiej zlewce pojawi się 
malinowe zabarwienie.

Następnie dodaj do zlewki 
z NaOH i fenoloftaleiną 30 ml 
HCl.

Następuje odbarwienie 
fenoloftaleiny, co świadczy 
o zajściu reakcji zobojętniania.
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Laboratorium 2: 
http://www.chem.ox.ac.uk/vrchemistry/livechem/transitionmetals_content.html

Przykładowe doświadczenie: 
Reakcja cynku z solami miedzi(II).

Laboratorium dzieli się na dwa rodzaje odczynników, te znajdujące się u góry stanowią 
sole poszczególnych kationów metali. Te znajdujące się na dole stanowią różne reagenty, 
którymi można podziałać na sole (rysunek 1).

Z reagentów znajdujących się u dołu wybierz cynk natomiast z reagentów w górnym pa-
sku wybierz sól miedzi(II). Następnie kliknij na przycisk „Play Movie” i obserwuj zachodzą-
cą reakcję. Napisz obserwacje, równanie reakcji oraz sformułuj wniosek. Następnie kliknij 
przycisk “Reset”. 

Po czym możesz wybrać z odczynników znajdujących się na planszy kolejne reagenty.

Rysunek 1. Przykładowy zrzut ekranu z wirtualnego laboratorium http://www.chem.ox.ac.
uk/vrchemistry/livechem/transitionmetals_content.html. Za pomocą ponumerowanych 

strzałek zaznaczono kolejność wykonywania opisanych w tekście czynności.

Laboratorium 3: 
https://latenitelabs.com 

Przykładowe doświadczenie: 
Reakcja cynku z kwasem solnym.
1.	 Weź kolbę z półki i umieścić ją na stole warsztatowym (pozostałe kolby są schowane pod 

napisem Containes).
2.	 Kliknij etykietę Materials na półce pojawia się odczynniki. Dodaj 10 ml 6 M roztworu 

HCl, do kolby Erlenmeyera. (Należy przeciągnąć butle z kwasem na erlenmajerke i wpi-
sać w pojawiające się okienko ilość ml). 

3.	 Kliknij dwukrotnie na kolbie Erlenmeyera i wybierz polecenie Zamknij (Closed), aby 
połączyć kolbę ze szczelnym korkiem .
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4.	 Weź termometr i manometr z półki Instruments i podłącz je bezpośrednio do kolby. Za-
pisz początkową temperaturę i ciśnienie.
Uwaga: Jednostki na manometrze można zmienić odpowiednio klikając.

5.	 Kliknij etykietę Materials i dodaj 0,25 g cynku (Zn) do kolby Erlenmeyera.
6.	 Zwróć uwagę na efekt reakcji między cynkiem i HCl (rysunek 2).
7.	 Gdy kolba Erlenmeyera schłodzi się do temperatury pokojowej (21,5 °C), odłączyć ter-

mometr i manometr z kolby Erlenmeyera .
8.	 Połączyć strzykawkę do gazu z półki Instruments do kolby Erlenmeyera. Można zaob-

serwować, że gaz wypływa z kolby Erlenmeyera do strzykawki gazu aż do wyrównania 
ciśnienia. Wzrost objętości gazu można zaobserwować, przesuwając kursor nad strzy-
kawkę.

9.	 Wyczyść swoje stanowisko pracy, przeciągając wszystko do kosza pod stołem warszta-
towym.

10.	 Powtórz eksperyment, stosując inne proporcje odczynników. Możesz także spróbować 
wykonać doświadczenia w zamkniętym pojemniku.

Rysunek 2. Przykładowy zrzut ekranu z wirtualnego laboratorium https://latenitelabs.com. 
Na rysunku przedstawiono sytuację z punktu 6. Instrukcji.

Laboratorium 4: 
http://group.chem.iastate.edu/Greenbowe/sections/projectfolder/flashfiles/acid-
basepH/ph_meter.html

Przykładowe doświadczenie:
Badanie pH roztworów kwasów i zasad. Instrukcję słowno-graficzną pomiaru pH roztworu 
kwasu solnego o stężeniu 1mol·dm-3 przedstawiono w tabeli 2.
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Tabela 2. Instrukcja słowno-graficzna przykładowego doświadczenia wykonanego za pomocą 
wirtualnego pH-metru.

Zapis słowny Reprezentacja graficzna

Wybierz rodzaj roztworu, którego 
pH będziesz badać. 
Wybierz jedną z sześciu 
opcji, które znajdują się na 
pomarańczowym polu: Acid – 
kwas, base – zasada, unknown 
– nieznany roztwór, salt I/II/III - 
sól I/II/III. (na rysunku wybrany 
kwas - Acid).

Wybierz kwas z różowego pola. 
W tym celu zaznacz myszką 
wybrany kwas (na rysunku 
wybrano kwas HCl).

Wybierz stężenie roztworu. 
Kliknij w pomarańczowym polu 
Molarity np. x10-6 i liczbę, którą 
mnożymy przez 10-6 posługując 
się suwakiem (na rysunku wartość 
1M, uzyskano zaznaczając 
suwakiem wartość 100x10-2). 

Wybór objętości roztworu. 
Objętość roztworu możesz 
regulować za pomocą suwaka 
pod napisem Volume – objętość, 
znajdującej się również w 
pomarańczowym polu (na rysunku 
zaznaczono wartość 60mL).
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Po dokonaniu ustawień 
dotyczących roztworu, 
sprawdź jego pH, klikając na 
pomarańczową strzałkę na 
różowym polu pH- metru. 
Wynik pomiaru odczytaj z 
wyświetlacza pH-metru, a 
następnie wpisz do tabeli.

Po odczytaniu wyniku należy 
kliknąć na pomarańczową strzałkę 
na niebieskim polu – wynurzenie 
elektrod z roztworu. Można 
dokonać zmiany ustawień.

Symulacje: phet.colorado.edu

Na stronie zawarto wiele symulacji z zakresu różnych nauk przyrodniczych i ścisłych. 
W tabeli 3 przedstawiono przykładowe możliwości wykorzystania symulacji „Skala pH”

Tabela 3. Słowno-graficzny opis możliwości wykorzystania symulacji „Skala pH” 
https://phet.colorado.edu/sims/ph-scale/ph-scale_pl.jnlp.
Po prawej stronie ekranu można ustawić sposób 
przedstawienia zawartości jonów H3O

+ i OH– 
w badanych roztworach - oznaczone w symulacji 
jako „skład wody”, – stężenie (mol/L) lub liczbę 
moli (mol); skala liniowa lub logarytmiczna 

Po lewej stronie ekranu należy dokonać wyboru 
analizowanej substancji. 

Po wybraniu substancji można ustawić ilość badanej substancji obserwując tym samym czy objętość 
roztworu ma wpływ na jego pH. 
Służy do tego specjalny kran. 
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Następnie można rozcieńczyć badany roztwór 
wodą i zobaczyć jak wpłynie to na pH roztworu. 

Można również dodać ponownie badanego roz-
tworu.

Zmiany pH można obserwować w dwóch miej-
scach - na suwaku oraz na zanurzonym w bada-
nym roztworze czujniku pomiarowym.

Równocześnie można obserwować jak zmienia 
się zawartość jonów H3O

+ i OH– w badanych roz-
tworach, zarówno na wykresie, jak i w naczyniu 
pomiarowym.

Na lekcji można wykorzystać jeden lub więcej linków ukazujących możliwość ekspery-
mentowania on-line; można też zadać uczniom zadanie do domu. Więcej przykładów znajdu-
je się w publikacji dostępnej na stronie dydaktyki chemii na Uniwersytecie Pedagogicznym 
w Krakowie (http://chemia.up.krakow.pl/; http://uatacz.up.krakow.pl/~wwwchemia/pliki/la-
boratoriaonline.pdf).

Podsumowanie 

W wirtualnych eksperymentach prowadzonych w laboratoriach on-line akcent położony 
jest na proces myślowy uczniów, co powoduje stymulację ich rozwoju intelektualnego. Moż-
na więc powiedzieć, że rola doświadczeń chemicznych uległa modyfikacji. Z ćwiczeń prak-
tycznych, samodzielnie wykonywanych przez uczniów, przekształciły się one w wspierające 
rozwój intelektualny uczniów interaktywne doświadczenia. 

Według większości dydaktyków chemii w procesie kształcenia chemicznego wizualiza-
cja doświadczeń w laboratoriach on-line nie może całkowicie zastąpić eksperymentów wy-
konywanych samodzielnie przez uczniów, gdyż byłoby to niezgodne z koncepcją rozwoju 
wielostronnego ucznia i upośledzałoby rozwój czynności sensomotorycznych. Z drugiej jed-
nak strony, chcąc nauczyć uczniów poprawnego rozumowania i wyciągania wniosków z do-
świadczeń należy stosować interaktywne doświadczenia komputerowe. 
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