
 

PRZYRODNICZA LIGA WIEDZY 
 

CHEMIA – klasa VIII 
 

ZADANIE: NUMER 2 
 

TEMAT: SPOJRZENIE W PRZESZŁOŚĆ - PROJEKT 
 

ZADANIE: Wykonanie projektu pt. „Prawa chemiczne i ich 
twórcy”.  

 

WSTĘP – KROK 1. 

 Zrób rozeznanie w temacie „Prawa chemiczne i ich twórcy” wykorzystaj w tym celu m.in. 

książki, Internet. 

 Posiadając już częściową wiedzę we wspomnianym temacie wybierz kilka praw chemicznych, 

które chciałabyś/chciałbyś opisać w swojej pracy. 

 

CZĘŚĆ WŁAŚCIWA – KROK 2. 

 

 Praca powinna być wykonana w jednej z trzech podanych form: 

o prezentacja multimedialna (np. przy użyciu programu Microsoft PowerPoint) 

lub 

o plakat  (format A3, A2 lub A1) 

lub 

o wydruk pracy w postaci „albumu” – kartki A4 umieszczone w koszulkach foliowych, a 

następnie umieszczone w skoroszycie.  

 

 Opisz wybrane przez Ciebie prawa chemiczne (min. 4 prawa chemiczne). Opis powinien 

zawierać m.in. takie informacje: 

o Nazwę prawa, które opisujesz 

o Definicję, opis omawianego prawa 

o Odkrywcę/odkrywców oraz datę „ogłoszenia” prawa 

o Krótki życiorys (Biografię) twórcy omawianego prawa 

UWAGI! 

 Nie zapomnij o stronie tytułowej swojej pracy. Na stronie tej powinny być zawarte takie 

informacje jak: 

o Twoje imię i nazwisko 

o Klasa do której uczęszczasz 

o Tytuł pracy 

 Nie zapomnij na końcu pracy umieścić bibliografii ( wpisz literaturę/strony internetowe            

z których korzystałaś/eś) 

 Bądź kreatywna/y!  

 W przypadku gdy wybierzesz jako formę swojej  pracy plakat lub „album” do 14.12 (termin 

oddania zadania 2.) należy przesłać zdjęcia wykonanej pracy, natomiast po powrocie do 

szkoły należy taką pracę (oryginał)  dostarczyć do mnie (sala 29). 



 

WSKAZÓWKI 

 Przykładowe prawa chemiczne:  

o Prawo zachowania masy, 

o Prawo okresowości, 

o Zasada oznaczania pierwiastków 

o Itd. 

 

 

Kryteria oceniania: 

Max liczba punktów do uzyskania: Punktowany materiał: 

6 pkt Opis minimum 4 praw chemicznych  

2 pkt Estetyka i staranność wykonanej pracy 

2 pkt Pomysłowość 

 

 

Punktacja: 

Punkty: Oceny: 

10 pkt Celujący 

9-8 pkt Bardzo dobry 

7-6 pkt Dobry 

  

Termin oddania pracy: Zadanie należy przesłać  (TEAMS)  do  14.12.2020r. 

Magdalena Stelmach 


