
1 
 

MULTIMEDIALNY LEKSYKON EKSPERYMENTÓW CHEMICZNYCH 

Zespół autorów pod kierunkiem H. Gulińskiej 

Bartoszewicz M., Jagodziński P. Wolski R., Miranowicz N., Miranowicz M.,  

Stocki M., Wołowiec T. 

 

Nowa podstawa programowa wdrażana w szkołach od 2009 r. kładzie znacznie większy nacisk na 

eksperyment i praktyczne zastosowanie wiadomości. Nowy kierunek w nauczaniu przedmiotów 

przyrodniczych został określony już w ogólnych celach kształcenia. Na poziomie gimnazjum: „Uczeń 

bezpiecznie posługuje się prostym sprzętem laboratoryjnym i podstawowymi odczynnikami 

chemicznymi; projektuje i przeprowadza proste doświadczenia chemiczne” oraz „Uczeń opisuje 

właściwości substancji i wyjaśnia przebieg prostych procesów chemicznych; zna związek właściwości 

różnorodnych substancji z ich zastosowaniami i ich wpływ na środowisko naturalne.” Na poziomie 

szkoły ponadgimnazjalnej jeszcze dobitniej określono kształcenie w kierunku stosowania nabytej 

wiedzy w sytuacjach problemowych: „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 

życiu codziennym w kontekście dbałości o własne zdrowie i ochrony środowiska naturalnego”
1
. 

Szczegółowy zakres eksperymentów, które uczeń powinien obejrzeć czy to w formie pokazu 

nauczycielskiego, czy praktycznych ćwiczeń laboratoryjnych, ujęty został w kolejnych punktach 

poszczególnych działów podstawy.  

Mając powyższe na uwadze oraz niejednokrotnie niekorzystne dla prowadzenia szerszych prac 

eksperymentalnych (pokazów, eksperymentów uczniowskich, kółka chemicznego) warunki szkolne 

(znikome niekiedy zaplecze laboratoryjne oraz liczebne klasy) przygotowano produkt (środek 

dydaktyczny), określony dalej jako Multimedialny Leksykon Eksperymentów Chemicznych
2
, zawierający 

różnorodne materiały wizualne, przeznaczone do wspomagania kształcenia chemicznego zgodnego z 

wymogami nowej reformy edukacji. Leksykon został zapisany na płycie DVD i przekazany tym 

nauczycielom, którzy korzystają z podręcznika do I klasy szkoły ponagimnazjalnej Po prostu. Chemia, 

WSiP 2012
3
. Przygotowany Leksykon daje możliwość wszystkim potencjalnym użytkownikom łatwego 

dostępu do bogatej filmoteki eksperymentów chemicznych oraz kompatybilnego z nią zbioru 

interaktywnych animacji procesów chemicznych, jak również możliwość wykonywania różnego rodzaju 

                                                           
1
 Załącznik nr 4 do rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia 23.12.2008, Podstawa programowa  kształcenia 

ogólnego dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 
2
 Produkt wykonano w ramach grantu badawczego KBN N N204 001536 w Zakładzie Dydaktyki Chemii UAM w 

Poznaniu, pod kierownictwem Hanny Gulińskiej 
3
 Gulińska H., Kuśmierczyk K., Po prostu. Chemia, WSiP 2012 
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zadań diagnozujących wiedzę i umiejętności w danym zakresie. Można przypuszczać, że tak 

przygotowany produkt może: 

 stanowić nowoczesną pomoc dla wszystkich nauczycieli chemii i przedmiotów pokrewnych 

oraz ich uczniów.  

 być stosowany w nauczaniu prowadzonym z wykorzystaniem tablicy interaktywnej, w tym 

również w sytuacji zdalnego połączenia tablic umieszczonych w kilku ośrodkach w Polsce,. 

 być wykorzystany w systemie kształcenia zdalnego w ramach kursów prowadzonych metodą  

e-learningu oraz b-learningu. 

Struktura i przeznaczenie Multimedialnego Leksykonu Eksperymentów Chemicznych  

Multimedialny Leksykon Eksperymentów Chemicznych stanowi kompendium ilustrowanej w 

interesujący sposób wiedzy obejmującej zagadnienia sześciu działów tematycznych opisanych w nowej 

podstawie programowej nauczania chemii dla I klasy szkoły ponadgimnazjalnej. Są to: Mineralne 

Skarby Ziemi, Chemia w rolnictwie, Chemia, a nasze zdrowie, Chemia opakowań i odzieży, Chemia 

środków czystości, Energia dzisiaj i jutro.  

Zgodnie z definicją pojęcia leksykon przygotowany w ramach projektu Multimedialny leksykon 

eksperymentów chemicznych to uporządkowany w kolejności alfabetycznej zbiór 120 haseł (po 20 haseł 

do każdego działu tematycznego) wraz z odpowiednimi objaśnieniami obejmującymi właściwości oraz 

zastosowania substancji, a także procesów chemicznych i zjawisk fizycznych zachodzących w 

przyrodzie. Użytkownik korzystając z tak przygotowanego Leksykonu ma możliwość łatwego 

poruszania się po sześciu modułach: Chemia w laboratorium, Chemia przed śniadaniem, Chemia za 

każdym rogiem, Chemia na tablicy, Chemia przez Internet, Chemia interaktywna, co pozwala 

systematyzować posiadaną wiedzę, utrwalać wiadomości w różnych strukturach logicznych, przyswajać 

nowe pojęcia w sposób ułatwiający ich zapamiętanie. 

 

Ryc. 1. Strona startowa Multimedialnego Leksykonu Eksperymentów Chemicznych 
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Każde hasło zawiera linki kierujące użytkownika do odpowiednich modułów, np. do modułu Chemia 

interaktywna (zawierającego sprawdziany, testy oraz wirtualne laboratorium) w celu sprawdzeni wiedzy 

o określone umiejętności lub do modułu Chemia w laboratorium (zawierającego filmy), w którym 

będzie mógł zobaczyć doświadczenia chemiczne ilustrujące tematykę danego hasła. 

 

Ryc. 2. Ekrany ilustrujące działanie wyboru zasobów Multimedialnego Leksykonu Eksperymentów 

Chemicznych z poziomu modułu Leksykon  

 

Ryc. 3. Wskazanie ikony z napisem Chemia w laboratorium powoduje uruchomienie emisji filmu 

 

Ryc. 4. Wskazanie ikony z napisem Chemia na tablicy powoduje uruchomienie prezentacji lekcji 

 

 

  



4 
 

MODUŁ 1. Chemia w laboratorium 

Moduł zawiera 60 filmów ilustrujących przebieg eksperymentów chemicznych poświęconych 

zastosowaniu reakcji chemicznych i substancji chemicznych w podnoszeniu jakości życia człowieka. 

Każdy z obrazów filmowych wyposażono w omówienie potrzebnego sprzętu laboratoryjnego i 

niezbędnych odczynników oraz wyjaśnienie walorów zastosowanej techniki laboratoryjnej. Filmy te 

mogą być wykorzystywane na wszystkich etapach procesu edukacyjnego, szczególnie w sytuacjach, 

gdy brakuje odpowiednich środków do przeprowadzenia eksperymentów w warunkach laboratoryjnych. 

Realizatorzy zadbali o to, aby filmy pomagały rozbudzać zaciekawienie przedstawionymi zjawiskami i 

reakcjami chemicznymi. W wyniku tego winno pojawiać się zainteresowanie przedmiotem przez wzrost 

motywacji do uczenia się i działania. 

Filmy pogrupowano w 6 działów tematycznych: Mineralne skarby Ziemi, Chemia w rolnictwie, Chemia 

a nasze zdrowie, Chemia opakowań i odzieży, Chemia środków czystości, Energia dzisiaj i jutro. W 

każdym z wymienionych działów znalazło się 10 filmów (w sumie 60 filmów). 

 

Ryc. 1.01. Strona startowa modułu 1. „Chemia w laboratorium” 

 

Chemia w laboratorium. Dział I. Mineralne skarby Ziemi 

Tytuły filmów: Czy z marmuru można otrzymać sadzę, Badanie właściwości siarki, Badanie 

właściwości fosforu, Otrzymywanie szkła wodnego, Otrzymywanie krzemu, Otrzymywanie 

krzemionki, Badanie właściwości szkła, Ogrzewanie krystalicznego siarczanu(VI) miedzi(II), 

Otrzymywanie węglanu wapnia, Badanie składu chemicznego betonu. 
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Ryc. 1.1. Kadry z filmu pt. Otrzymywanie krzemu 

 

Chemia w laboratorium. Dział II. Chemia w rolnictwie 

Tytuły filmów: Działanie kwasu solnego na węglan wapnia i naturalne wapienie, Działanie 

wodorotlenków na nawozy amonowe, Otrzymywanie nawozów amonowych, Badanie składu 

gleby, Badanie właściwości sorpcyjnych piasku i gleby, Otrzymywanie nawozów azotowych, 

Badanie odczynu gleby, Ocena zawartości azotanów(V) w glebie i roślinach, Otrzymywanie trudno 

rozpuszczalnego fosforanu(V) wapnia, Otrzymywanie węglanu wapnia i wodorowęglanu wapnia. 

  

Ryc. 1.2. Kadry z filmu pt.: Badanie odczynu gleby 

Chemia w laboratorium. Dział III. Chemia a nasze zdrowie  

Tytuły filmów: Główny składnik kości i skorupy jaj, Zastosowanie chlorku wapnia do oczyszczania 

powietrza, Badanie przewodnictwa elektrolitycznego wód mineralnych, Badanie składu żywności, 

Wykrywanie białka w rosole, Badanie składu i właściwości Coca-Coli, Wykazanie obecności 

białek i laktozy w mleku, Wykrywanie obecności kofeiny w napojach, Identyfikacja substancji 

szkodliwych w dymie papierosowym, Badanie działania leków łagodzących nadkwasotę. 
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Ryc. 1.3. Kadry z filmu pt. Wykazanie obecności białek i laktozy w mleku 

Chemia w laboratorium. Dział IV. Chemia opakowań i odzieży 

Tytuły filmów: Badanie właściwości i składu jedwabiu, Badanie właściwości poli(chlorku winylu), 

Badanie składu i właściwości wełny owczej, Rozdzielanie mieszaniny odpadowych tworzyw 

sztucznych, Recykling odpadów polietylenu, Wykazanie podobieństwa we właściwościach wełny 

owczej i włosów, Reakcja stężonego i rozcieńczonego kwasu azotowego(V) z miedzią, Badanie 

produktów hydrolizy celulozy, Depolimeryzacja polimetakrylanu metylu, Otrzymywanie żywicy 

poliestrowej. 

  

Ryc. 1.4. Kadry z filmu pt. Rozdzielanie mieszaniny odpadowych tworzyw sztucznych 

Chemia w laboratorium. Dział V. Chemia środków czystości 

Tytuły filmów: Badanie wpływu jonów wapnia na twardość wody, Otrzymywanie mydła z tłuszczu 

zwierzęcego, Badanie zachowania mydła w wodzie o różnym składzie, Otrzymywanie szczawianu 

sodu. Badanie jakości wody wodociągowej, Wykrywanie fosforanów w proszkach do prania, 

Badanie odczynu wodnego roztworu mydła, Badanie emulgujących właściwości mydeł, Badanie 

właściwości środków do usuwania kamienia, Otrzymywanie octanu etylu, Otrzymywanie wody 

kwiatowej. 
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Ryc. 1.5. Kadry z filmu pt.: Otrzymywanie wody kwiatowej 

Chemia w laboratorium. Dział VI. Energia dzisiaj i jutro  

Tytuły filmów: Sucha destylacja węgla kamiennego, Badanie sposobu spalania gazu ziemnego, 

Destylacja ropy naftowej i badanie właściwości jej produktów, Kraking nafty i badanie 

właściwości otrzymanych produktów, Badanie właściwości gazu płynnego (skroplonego butanu), 

Właściwości fizyczne ropy naftowej, Wykonanie baterii z owoców cytrusowych, Sposoby 

pozyskiwania energii – ogniwo paliwowe, Otrzymywanie metanu w laboratorium, Zasada działania 

ogniwa galwanicznego. 

  

Ryc. 1.6. Kadry z filmu pt.: Wykonanie baterii z owoców cytrusowych 

 

MODUŁ 2. Chemia przed śniadaniem 

W przygotowanej serii narratorem i prezenterem jest uczeń liceum, który przy codziennym śniadaniu 

rozważa obecność i znaczenie chemii w naszym życiu. Rozglądając się po kuchni i przygotowując dla 

siebie śniadanie dostrzega przemiany chemiczne i ich efekty oraz produkty codziennego użytku, które 

zostały przygotowane przy udziale przemysłu chemicznego i z których należy w odpowiedni sposób 

korzystać. Spójność plastyczną i formalną pozwala utrzymać przedstawienie tych wiadomości stale w 

tych samych warunkach: kuchni o poranku, gdy uczeń organizuje się do spędzenia dnia w szkole i 

relaksuje się spokojnie przygotowując i spożywając śniadanie. Tematy epizodów są ze sobą powiązane, 

stąd łatwiej jest narratorowi wprowadzać kolejne treści.  
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Ryc. 2.0. Strona startowa modułu 2. Chemia przed śniadaniem 

 

W przygotowywanej serii narratorem i prezenterem jest uczeń liceum, który przy codziennym śniadaniu 

rozważa obecność i znaczenie chemii w naszym życiu. Rozglądając się po kuchni i przygotowując dla 

siebie śniadanie dostrzega przemiany chemiczne i ich efekty oraz produkty codziennego użytku, które 

zostały przygotowane przy udziale przemysłu chemicznego. 

W filmach poruszono następujące tematy: organizacja pracy na lekcjach chemii, różne postacie 

cząsteczek węgla, najpopularniejszy minerał skorupy ziemskiej, skały wapienne i ich znaczenie dla 

gospodarki, sole bezwodne i uwodnione, przetworzone produkty skalne: cement, wyroby ceramiczne i 

szkło, postacie gleby, składniki pokarmowe roślin, składniki żywienia człowieka, reakcje chemiczne 

zachodzące podczas przygotowywania żywności, napoje jakie pijemy codziennego, nikotyna, alkohol i 

inne używki, substancje chemiczne w walce z chorobami, z czego wykonywane są opakowania, co 

składa się na śmieci, z czego powstaje odzież, usuwanie brudu za pomocą mydła, nowoczesne preparaty 

do mycia i czyszczenia, chemiczne składniki kosmetyków, węgiel jako paliwo, gaz ziemny i ropa 

naftowa jako surowce strategiczne, produkty przemysłu petrochemicznego i alternatywne źródła energii. 

 

1. Czy kuchnia to dobre miejsce dla chemii? 

Narrator pokazuje jak ciekawym i bezpiecznym miejscem do wykonania i obserwacji doświadczeń 

chemicznych może być domowa kuchnia.  Zwraca uwagę na wszechobecną chemię, na reakcje 

chemiczne zachodzące wokół każdego z nas, chociażby podczas takich oczywistych czynności jak 

oddychanie, gotowanie, pieczenie czy smażenie. Przy tej okazji zwraca uwagę na bezpieczeństwo 

podczas wszystkich przeprowadzanych w domowym zaciszu eksperymentów, uświadamiając odbiorcy, 

iż każdy eksperyment chemiczny, aby był bezpieczny powinien być dobrze zaplanowany.  
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Ryc. 2.1. Kadry z filmu Czy kuchnia to dobre miejsce dla chemii? 

 

MODUŁ 3. Chemia za każdym rogiem 

Moduł zawiera filmy kształtujące świadomość o obecności chemii w najbliższym otoczeniu człowieka – 

w aptece, w piekarni, na stacji paliw itd. Filmy te ilustrują przebieg wybranych procesów 

technologicznych, a uzupełnienie ich treści o proste doświadczenia laboratoryjne przybliża znajomość 

reakcji i praw chemicznych, tak bardzo potrzebnych dla zrozumienia procesów wytwarzania artykułów i 

ich późniejszego wykorzystywania. Poznanie właściwości substancji i niebezpieczeństw związanych z 

ich użyciem, pomoże racjonalnie nimi gospodarować z korzyścią dla nas i bez strat dla środowiska.  

 

Ryc. 3.0. Strona startowa modułu Chemia za każdym rogiem  

W odpowiedzi na zmianę treści i celów kształcenia chemicznego przede wszystkim na IV poziomie 

edukacyjnym przygotowano innowacyjne filmy dydaktyczne, których celem nadrzędnym jest wskazanie 

znaczenia chemii w życiu każdego człowieka, a co za tym idzie zwiększenie zainteresowania 

przedmiotem. Wraz z narratorem śledzimy pracę apteki, drogerii, piekarni, biogazowni i hurtowni 

budowlanej. Pojawiają się ujęcia realizowane zarówno w niedostępnych do zwiedzania zakładach 

przemysłowych i kopalniach, jak i w miejscach z najbliższego otoczenia. W każdym odwiedzanym 
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miejscu wykonywany jest eksperyment, logicznie powiązany z treścią odcinka. Filmy cechuje duża 

dynamika i zawartość pozaprogramowych, treści, związanych z głównym tematem. Filmy mogą być 

wykorzystane zarówno podczas lekcji chemii, jak i poza nimi, na przykład w formie podkastów. 

Tematyka filmów 

Filmy należące do tego modułu obejmują treści wszystkich działów tematycznych nowej podstawy 

programowej. Każdy z odcinków odnosi się więc do praktycznego zastosowania reakcji i praw 

chemicznych w otaczającym świecie, zwraca uwagę na różnorodność dziedzin życia ściśle powiązanych 

z chemią, powiązanie treści nauczania chemii z ich przydatnością do rozwiązywania codziennych 

problemów, możliwość przewidywania i zapobiegania zagrożeniom wynikającym z używania środków 

chemicznych w gospodarstwie domowym. Przygotowane filmy wmontowano w strukturę 

Multimedialnego Leksykonu, łącząc je linkami z odpowiednimi hasłami w Leksykonie. 

 

Ryc. 3.1. Ekrany ilustrujące sposób wykonywania doświadczeń chemicznych  

w zakładzie kamieniarskim i składzie budowlanym 

 

 

Ryc. 3.2. Ekrany ilustrujące sposób wykonywania doświadczeń chemicznych  

w aptece i drogerii 
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MODUŁ 4. Chemia na tablicy 

Moduł Chemia na tablicy zawiera materiały przygotowane z myślą o użytkownikach tablicy 

interaktywnej SMART Board, a wśród nich: 

 scenariusze lekcji wraz ze wskazówkami dotyczącymi stosowania nowoczesnych funkcji tablicy 

interaktywnej podczas lekcji chemii;   

 multimedialne prezentacje lekcji oraz ćwiczenia z opcją sprawdzenia i wyświetlenia poprawnych 

odpowiedzi – przygotowane za pomocą oprogramowania Notebook; 

 sekwencje filmowe obrazujące przebieg lekcji chemii prowadzonej z wykorzystaniem 

przygotowanych materiałów. 

Zasoby modułu umożliwiają użytkownikom pobieranie, modyfikację oraz wykorzystanie treści zgodnie 

z własnymi potrzebami. 

 

Ryc. 4.0. Strona startowa modułu 4. „Chemia na tablicy” 

W module Chemia na tablicy zamieszczono po jednym, przykładowym temacie do każdego działu: 

 

Ryc. 4.1. Ekran tytułowy Modułu 4.  

• Tlenek krzemu(IV) jako materiał pochodzenia naturalnego - krzemionka 

Dział 1 . Mineralne skarby Ziemi  

• Gleba jako bogactwo naturalne 

Dział 2. Chemia w rolnictwie 

• Napoje dnia codziennego 

Dział 3. Chemia a nasze zdrowie 

• Chemia odzieży 

Dział 4. Chemia opakowań i odzieży 

• Chemia w kosmetykach 

Dział 5. Chemia środków czystości 

• Alternatywne źródlła energii 

Dział 6. Energia dzisiaj i jutro 
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Dodatkowo dodano szczegółową instrukcję instalacji oprogramowania SMART Notebook dla osób nie 

posiadających tablicy interaktywnej. 

 

Ryc. 4.2. Moduł 4. Instalacji oprogramowania SMART Notebook – Instrukcja krok po kroku 

 

Każdy temat modułu 4. zawiera: 

Multimedialne prezentacje lekcji oraz ćwiczenia z opcją sprawdzenia i wyświetlenia 

poprawnych odpowiedzi – przygotowane w formacie Notebook. 

Oprogramowanie SMART Notebook™ pozwoliło na przygotowanie scenariuszy zajęć w tym 

interaktywnych zadań i ćwiczeń, multisensoryczne korzystanie z tablicy w trakcie lekcji, a także 

zapisanie efektów pracy uczniów.  

Wykorzystując oprogramowanie SMART Notebook™ Lesson Activity Toolkit przygotowano zadania 

sprawdzające wiadomości i umiejętności uczniów szczególnie przydatne podczas rekapitulacji. Lesson 

Activity Toolkit to zbiór narzędzi, szablonów, gier i ćwiczeń interaktywnych, które zostały dostosowane 

do potrzeb uczniów i studentów. Przykładowe typy ćwiczeń: 

   

Ryc. 4.3. a. Komponent: Zaznacz poprawną odpowiedź,           b. Komponent: Dopasuj słowa kluczowe do ich  

                                                                                           definicji 
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Przygotowane materiały zawierają interaktywne schematy umożliwiające przechodzenie pomiędzy 

poszczególnymi elementami. 

   

Ryc. 4.4. Interaktywny schemat 

Rozszerzone scenariusze lekcji – przygotowane w formacie DOC 

Do każdego z plików lekcji w formacie Notebook™ przygotowano scenariusz lekcji  

w programie Word zwracając szczególną uwagę na zastosowanie różnych funkcji tablicy interaktywnej 

podczas zajęć. Pokazano także, gdzie ukryte zostały dodatkowe informacje zamieszczając w tym celu 

zrzuty ekranowe.  

 

Ryc. 4.5. Przygotowany scenariusz: widok w oprogramowaniu Word 

 

Każdy z przygotowanych scenariuszy zawiera: 

 cele operacyjne, 

 środki dydaktyczne, 

 przebieg lekcji z podziałem na część nawiązującą, postępującą i rekapitulację. 

Do przeprowadzenia lekcji zaplanowano i użyto środków dydaktycznych, takich jak: 

 tablica interaktywna wraz z kamerą dokumentacyjną i zestawem pilotów do automatycznej 

kontroli i oceny wiadomości, 

 iPody do wyszukiwania informacji, 

 filmy dydaktyczne ilustrujące przebieg eksperymentów, 
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 podkasty ilustrujące przebieg sytuacji związanych z obecnością chemii w życiu codziennym, 

 sprzęt i odczynniki potrzebne do przeprowadzenia doświadczeń. 

Przykładowe elementy scenariuszy: 

 Wykorzystanie kamery dokumentacyjnej 

Uczestnicy projektu podzieleni na grupy badają próbki gleb za pomocą kamery dokumentacyjnej. 

Określają liczbę wyodrębnionych składników i zapoznają się z miejscem pobrania gleby stanem 

wegetacji, dodatkowo sposobem użytkowania powierzchni (prezentacja zdjęcia lub filmu). 

 Prezentacja funkcji tablicy – wyświetlenie podwójnych stron 

Nauczyciel omawia pojęcie energetyki jądrowej. Pokazując schemat wyjaśnia mechanizm 

rozszczepienia atomu uranu przez neutron w tym celu korzysta z funkcji Wyświetlanie podwójnych 

stron. Uczniowie podają wady energetyki jądrowej (konieczność usuwania  

i przechowywania radioaktywnych odpadów) i zalety (brak emisji szkodliwych dla środowiska 

gazów oraz pyłów).  

   

Ryc. 4.6. a. Karta z oprogramowania Notebook, kamera dokumentacyjna,      b. tryb podwójnych stron  

 

 Filmy z przeprowadzonych lekcji 

Do każdej z zaproponowanych tematów przygotowano sekwencje filmowe obrazujące przebieg zajęć. 

Zaprezentowany cyfrowy materiał filmowy pokazuje najważniejsze etapy lekcji, ze szczególnym 

uwzględnieniem czynności nauczyciela i uczniów, które wzbogacone są przez komentarz lektora 

dodany do warstwy dźwiękowej filmu. W ten sposób oglądając 3-5 minutowy materiał filmowy łatwo 

zorientować się w przebiegu lekcji, a zarazem zwrócić uwagę na metodykę pracy, jak i wykorzystanie 

możliwości tablicy interaktywnej. Można także dostrzec zaangażowanie uczniów w zadania polecane 

im do zrealizowania przez nauczyciela. 
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Ryc. 4.7. Moduł 4. – Kadry filmu z działu Mineralne skarby Ziemi oraz Chemia opakowań i odzieży 

 

MODUŁ 5. Chemia przez Internet 

Moduł prezentuje sposoby wykorzystania platformy Moodle. Szczegółowe instrukcje pozwalają 

uczestnikowi zapoznać się z wirtualnym środowiskiem pracy zdalnej, zrozumieć podstawy zarządzania 

procesem nauczania na poziomie CMS i LMS.  Prezentowane są przykłady sylabusów kursów 

realizowanych w ramach zajęć ze studentami oraz przykłady gotowych materiałów edukacyjnych 

utworzonych z wykorzystaniem narzędzi platformy Moodle, a także materiały przygotowane przez 

studentów w ramach przedmiotów kursowych realizowanych na Wydziale Chemii UAM w Poznaniu. 

 

Ryc. 5.0. Strona startowa modułu 5. Chemia przez Internet  

Część pierwsza modułu 5. Platforma Moodle w kształceniu na poziomie wyższym, zawiera materiały 

związane z podstawami rozumienia i definiowania e-learningu oraz b-learningu, wprowadzenie do 

platformy Moodle, informacje wstępne związane ze sposobami zarządzania na platformie kształcenia 

zdalnego oraz szczegółowe instrukcje wykorzystania Windows MovieMaker w obróbce i 

przygotowaniu materiałów edukacyjnych.  
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Ryc. 5.1. Schemat kursów blended learning 

W części drugiej modułu 5. Chemia przez Internet prezentowane są przykłady kursów prowadzonych 

dla studentów Wydziału Chemii UAM realizujących blok przedmiotów pedagogicznych oraz 

wszystkich, którzy przygotowują się do podjęcia pracy związanej z edukacją, pragnących poszerzyć 

swoje doświadczenia o wykorzystanie i tworzenie materiałów dydaktycznych z wykorzystaniem  

platformy kształcenia zdalnego Moodle.  

Kurs Technologia Informacyjna w szkole pokazuje jak wykorzystać popularne i darmowe 

oprogramowanie do przygotowania ciekawych materiałów dydaktycznych. Wymagania stawiane przed 

uczestnikami kursu to przede wszystkim umiejętność korzystania z Internetu, tworzenia prostych 

dokumentów graficzno-tekstowych.  

  

Ryc. 5.2. Przykład działań studentów w ramach kursu Technologia informacyjna w szkole 

 

W ramach kursu Warsztaty komputerowe 2 – Moodle krok po kroku uczestnicy poznawali podstawy 

tworzenia i administrowania materiałów dydaktycznych w kursach tworzonych na platformie Moodle. 

Po ukończeniu zajęć uczestnicy potrafili obsługiwać platformę MOODLE w zakresie podstawowym 

oraz zdobyli umiejętności tworzenia własnych kursów wspomagających proces kształcenia. Pracując na 

platformie, zapoznali się również z wirtualnym środowiskiem pracy zdalnej, zaznajomili z narzędziami 

pracy grupowej, z podstawami obróbki wideo oraz podstawami tworzenia prostych prezentacji.  
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Rys. 5.3. Kurs Warsztaty komputerowe 2 -  Moodle krok po kroku 

Część trzecią modułu pt. Chemia przez Internet stanowią przykłady kursów zrealizowanych przez 

studentów w ramach w ramach zajęć Warsztaty Komputerowe 2 – Moodle krok po kroku.  Tematyka 

kursów była dopasowana do możliwości wykorzystania w nich materiałów filmowych. Były to m.in. 

filmy Badanie mocy kwasu krzemowego, Badanie właściwości fosforu, Zastosowanie krzemionki w 

analizie substancji, Otrzymywanie-krzemionki ze szkła wodnego. Zadaniem studentów było tak 

przygotować i dobrać temat własnego kursu, aby wykorzystać w nim wybrany materiał filmowy.  

 

Rys. 5.4. Przykłady kursów utworzonych przez studentów i umieszczonych na platformie E-ZDCh 

 

MODUŁ 6. Chemia interaktywna 

Moduł zawiera trzy niezależne opcje wyboru: Wirtualne laboratorium, Testy diagnozujące oraz 

Interaktywne sprawdziany. Tematyka zadań umieszczony w każdym z wymienionych miejsc obejmuje 

sześć działów: Mineralne skarby Ziemi, Chemia w rolnictwie, Chemia, a nasze zdrowie, Chemia 

opakowań i odzieży, Chemia środków czystości, Energia dzisiaj i jutro.  

Użytkownik, korzystający z tego modułu ma możliwość usystematyzowania posiadanych wiadomości i 

utrwalenia umiejętności. Po wykonaniu każdego zadania może zobaczyć jego prawidłowy wynik, co 

pozwala na ewentualne skorygowanie popełnionych błędów.  
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Ryc. 6.0. Strona startowa modułu Chemia interaktywna 

WIRTUALNE LABORATORIUM 

 

Ryc. 6.1. Ekran ilustrujący zasoby Wirtualnego laboratorium 

Wirtualne laboratorium zawiera zbiór interaktywnych zadań polegających na identyfikacji zawartości 

probówek na podstawie obserwacji przebiegu reakcji. Po wskazaniu jednej z proponowanych dla 

danego zadania prób następuje zmieszanie zawartości probówek, wskutek czego użytkownik ma 

możliwość obserwacji przebiegu reakcji. Kolejne próby pozwalają przeprowadzić wszystkie dostępne 

eksperymenty i na ich podstawie określić substraty, które posłużyły do badań.  
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Ryc. 6.2. Ekrany ilustrujące charakter pracy w wirtualnym laboratorium   

Zadania mogą spełniać w zależności od metodyki ich stosowania następujące cele edukacyjne:  

 ćwiczenie umiejętności w zakresie korzystania z technologii informacyjnej; 

 aktywizacja uczniów w celu niekonwencjonalnego powtórzenia wiadomości; 

 przygotowanie do wykonania eksperymentu w laboratorium; 

 przygotowanie do prowadzenia badań analitycznych; 

 przygotowanie do sprawdzianów, klasówek i konkursów; 

 rozwijanie umiejętności logicznego wnioskowania; 

 doskonalenie sprawności czytania ze zrozumieniem i analizowania treści poleceń; 

 przygotowanie do multimedialnej kontroli i oceny; 

 doskonalenie umiejętności samooceny. 

TESTY DIAGNOZUJĄCE 

 

Ryc. 6.3. Ekran ilustrujący zasoby zbioru Testy diagnozujące 

Zbiór Testy diagnozujące zawiera w każdym dziale tematycznych po 10 testów w wersjach A i B. 

Pytania testowe przygotowano zgodnie z nowymi wytycznymi MEN i podstawą programową dla 

przedmiotu chemia. Zadania mogą sprawdzać wiadomości, np. znajomość faktów, symboli, terminów, 
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wzorów, formuł oraz opanowanie umiejętności, np. wyszukiwania informacji, rozpoznawania typów 

obiektów, zjawisk i procesów. Więcej niż dotychczas jest zadań sprawdzających opanowanie 

umiejętności złożonych, takich jak rozumowanie wymagające krytycznego myślenia, wykrywanie 

współzależności elementów lub procesów oraz związków przyczynowo-skutkowych i funkcjonalnych, 

stosowanie zintegrowanej wiedzy we własnych strategiach rozwiązywania problemów. 

Zadania mają formę zamkniętą, są zróżnicowane pod względem sprawdzanych wiadomości i 

umiejętności, poziomu trudności, a także sposobu udzielania odpowiedzi.  

Przygotowany dla każdego działu tematycznego zbiór pytań testowych kończy zestawienie wyników, 

które zawiera informację o procentowym udziale poprawnych odpowiedzi oraz wskazanie, które z 

zadań zostały rozwiązane nieprawidłowo. Po wskazaniu każdego z nich następuje przejście na 

odpowiednią stronę testu, gdzie można uzyskać pełną informację o udzielonej odpowiedzi i odpowiedź 

poprawną. Tak przygotowane testy ułatwiają szybką i bezstresową samokontrolę. 

 

Ryc. 6.4. Ekrany ilustrujący sposób prezentowania wyników testów  

SPRAWDZIANY 

 

Ryc. 6.5. Ekran ilustrujący zasoby zbioru Sprawdziany 
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Wszystkie sprawdziany zostały skonstruowane w ten sposób, aby po udzieleniu odpowiedzi i wskazaniu 

przycisku sprawdzającego można było obejrzeć prawidłowe rozwiązanie zadania, po czym ponownie 

pojawia się możliwość powrotu do planszy wyświetlającej udzieloną odpowiedź. Każde zadanie jest 

punktowane oddzielnie, co powoduje, że należy dokładnie śledzić treść zadania i wnikliwie zastanawiać 

się nad jego rozwiązaniem. Po zapoznaniu się z poleceniem należy je wykonać, przy czym każdy ruch 

może zostać cofnięty do momentu zakończenia zadania. Każda czynność jest punktowana – można więc 

uzyskać np. 4 punkty na 7 możliwych. Ustalenie liczby uzyskanych punktów następuje po zakończeniu 

każdego zadania. Przygotowane zadania mają różnorodny charakter. Są to zadania polegające na 

uzupełnianiu równań reakcji, modelowaniu, obliczeniach rachunkowych, zadania wyboru, zadania 

polegające na dobieraniu i uzupełnianiu, zadania typu prawda-fałsz. 

    

Ryc. 6.6. Ekrany ilustrujące typy zadań (zadania polegające na zapisywaniu lub uzupełnianiu  

równań reakcji, modelowaniu budowy związków chemicznych oraz modelowaniu przebiegu reakcji) 

 

Dla zadań takich jak: uzupełnianie równań reakcji chemicznych lub budowanie modeli – w przypadku 

których zakłada się konieczność poprawnego wykonania wszystkich operacji – przyjęto tylko dwie 

oceny (najwyższą i najniższą). Uzyskanie oceny najwyższej za rozwiązanie takiego zadania powoduje 

przydzielenie maksymalnej liczby przypisanych mu punktów. 

Popełnienie nawet jednego błędu (w efekcie złe zbilansowanie równania reakcji lub zbudowanie 

niewłaściwego modelu) prowadzi do uzyskania 0 punktów. Jeśli zadanie składa się z kilku elementów 

(np. dwóch modeli cząsteczek lub trzech równań reakcji), to każdy element jest oceniany oddzielnie (za 

poprawne zbudowanie jednego modelu uzyskuje się maksymalną liczbę punktów, a za popełnienie 

choćby jednego błędu w budowie drugiego modelu – 0 punktów). Wynik jest sumowany i podawany 

przez program jako wynik całej pracy nad danym zadaniem. 

Nowością są zadania problemowe, których treść obejmuje szersze wyjaśnienie (często opis 

doświadczenia chemicznego), po którym następuje pytanie. Zadania takie uczą czytania ze 

zrozumieniem oraz projektowania doświadczeń. 
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Ryc. 6.7. Ekrany ilustrujące typy zadań (zadania z treścią) 

Wydaje się, że programy multimedialne typu opisanego modułu, dysponujące wielokodowym 

przekazem informacji, pozwolą na przezwyciężenie dostrzeganych trudności natury wychowawczej, 

jeśli tylko zostaną one właściwie rozpoznane. Odpowiedni dla danego zaburzenia sposób pracy z 

programem multimedialnym pozwoli uczniom o dużej aktywności psychoruchowej na działania 

bardziej swobodne i kreatywne, rekompensując im wymuszaną w innych sytuacjach pasywność. 

Przykładem tego typu działań może być budowanie modeli pod okiem komputerowego nauczyciela, bez 

obawy ich rozsypania czy niekontrolowanej zabawy kulkami i pręcikami, a także przygotowanie do 

zadań laboratoryjnych poprzez ich bezpieczne wykonanie pod kontrolą komputera czy ćwiczenia w 

zakresie poznawania budowy izomerów, która może być projektowana samodzielnie wskutek 

możliwości korzystania z przygotowanych w programie wyjaśnień o charakterze popełnianych błędów. 

Tego typu programy multimedialne mogą być wykorzystywane w czasie lekcji jako element inspirujący 

aktywną pracę wszystkich uczniów, przy zachowaniu zaplanowanej struktury lekcji. 

O wyborze typów prowadzenia kontroli przesądzać będą posiadane środki, jednak pamiętać należy też o 

tym, że – zdaniem uczniów – kontrola i ocena prowadzona z wykorzystaniem komputera tworzy wiele 

wartościowych uwarunkowań, które przyczyniają się do nadania tym stresogennym zazwyczaj 

czynnościom nowego wymiaru. Uczniowie twierdzą: komputer odpowiada krótko i nie zadaje zbędnych 

pytań; komputer nie stosuje protekcji, lecz obiektywnie ocenia; komputer nie wie, czy uczeń jest 

znajomy, czy nie; nikt nie przerywa pracy i można dłużej rozwiązywać zadania oraz spokojnie 

przemyśleć kolejność działań.  

 

 


