
Zalecenia dla uczniów klasy VII 

na dni wolne od nauki szkolnej 2020r. 

 

5.06.2020 

CHEMIA 

Temat: Na czym polega dysocjacja jonowa zasad. 

  Nauczysz się: 

 dlaczego wodne roztwory wodorotlenków przewodzą prąd elektryczny; 
 na czym polega proces dysocjacji elektrolitycznej; 
 zapisywać równania dysocjacji elektrolitycznej zasad. 

Oglądnij filmik  - pomoże Ci on zrozumieć na czym polega dysocjacja jonowa  

https://www.youtube.com/watch?v=bslnaTk5pKc  

https://www.youtube.com/watch?v=H7ZIKBUGoWE  

Zapoznaj się z tekstem w podręczniku i informacjami podanymi w linku  

https://epodreczniki.pl/a/dysocjacja-elektrolityczna-wodorotlenkow/DZxZYVWqO  

Roztwory zasad przewodzą prąd elektryczny – znajdują się w nich jony, które są nośnikami 
ładunku elektrycznego. 
Substancje, których wodne roztwory przewodzą prąd elektryczny, nazywamy elektrolitami. 
Nieelektrolity -to substancje, których wodne roztwory nie przewodzą prądu. 
 Woda destylowana jest nieelektrolitem, a wodorotlenki sodu, potasu i wapnia są 
elektrolitami.. 
Wodorotlenek potasu dysocjuje, czyli rozpada się pod wpływem wody na jednododatni 
kation potasu i jednoujemny anion wodorotlenkowy.  
Zarówno kation potasu, jak i anion wodorotlenkowy są w roztworze wodnym otoczone 
cząsteczkami wody (hydratacja). 
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https://www.youtube.com/watch?v=H7ZIKBUGoWE
https://epodreczniki.pl/a/dysocjacja-elektrolityczna-wodorotlenkow/DZxZYVWqO
https://epodreczniki.pl/a/dysocjacja-elektrolityczna-wodorotlenkow/DZxZYVWqO#DZxZYVWqO_pl_main_concept_1
https://epodreczniki.pl/a/dysocjacja-elektrolityczna-wodorotlenkow/DZxZYVWqO#DZxZYVWqO_pl_main_concept_2
https://epodreczniki.pl/a/dysocjacja-elektrolityczna-wodorotlenkow/DZxZYVWqO#DZxZYVWqO_pl_main_concept_3


 

Wodorotlenek wapnia dysocjuje na dwudodatni kation wapnia i dwa jednoujemne aniony 
wodorotlenkowe. 
Liczba powstających w wyniku dysocjacji ładunków dodatnich jest równa liczbie 
powstających ładunków ujemnych. 

Teorię rozpadu substancji na jony opracował Svante Arrhenius (czyt. svante anhirius). 
Zgodnie z nią zasadami nazywamy związki chemiczne, które dysocjują na kationy metalu 
i aniony wodorotlenkowe: 

Notatka  

1. Zasady w roztworze wodnym dysocjują na jony: kationy metalu i aniony 
wodorotlenkowe. 

2. Wodne roztwory wodorotlenków przewodzą prąd elektryczny – są elektrolitami. 
3.  Ładunek jonu zapisuje się, podając za symbolem w indeksie górnym najpierw cyfrę, 

a potem znak jonu (jedynkę pomija się) np. OH-, Mg.2+  Liczbę takich samych jonów 
zapisuje się za pomocą współczynnika przed symbolem, np. 2Mg2+. Anion 
wodorotlenkowy ma zawsze ładunek jednoujemny. 

Do zeszytu przepisz i podpisz 3 przykłady reakcji dysocjacji  - podręcznik str. 223 oraz 
przepisz wzór ogólny ( napisany kolorem czerwonym )  

 

Wykonaj zadania z zeszytu ćwiczeń str. 119 i 120  ( bez zadania dla dociekliwych )  

Nie odsyłaj wykonanych zadań  

 

 

https://epodreczniki.pl/a/dysocjacja-elektrolityczna-wodorotlenkow/DZxZYVWqO


GEOGRAFIA  

Temat: Poznaję region, w którym mieszkam - moja mała Ojczyzna 

 

Nauczysz się 

 wyjaśniać, co to są regiony geograficzne i na podstawie jakich kryteriów się je 
wyznacza; 

 wskazywać na mapach tematycznych różne regiony geograficzne Polski; 
 opisywać podział regionalny własnego województwa. 

Zapoznaj się z tekstem w podręczniku oraz informacjami w poniższych linkach  

https://epodreczniki.pl/a/geograficzne-regiony-polski/DZg3ZgD2U  

https://epodreczniki.pl/a/ludnosc-w-moim-regionie/D29WYebIf  

 

Wykonaj zadania z zeszytu ćwiczeń str. 121, zad 4 str. 122 oraz zadania ze str. 123 

Nie odsyłaj wykonanych zadań 

https://epodreczniki.pl/a/geograficzne-regiony-polski/DZg3ZgD2U
https://epodreczniki.pl/a/ludnosc-w-moim-regionie/D29WYebIf


PLASTYKA 

Temat: Zwiedzanie wirtualnego muzeum sztuki 

Sztuka w internecie czyli zwiedzaj muzea i galerie 
online: http://cojestgrane24.wyborcza.pl/cjg24/1,13,23264515,146952,Sztuka-w-internecie-
-czyli-zwiedzaj-muzea-i-galeri.html 

Przypominam o odesłaniu prac z poprzedniego tygodnia oraz wszystkich zaległych 
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