
 

PRZYRODNICZA LIGA WIEDZY 

CHEMIA – klasa VIII 

ZADANIE: NUMER 3 

TEMAT: Woda jako rozpuszczalnik 

ZADANIE: Od czego zależy szybkość rozpuszczania się 

substancji w wodzie?  

CZĘŚĆ I. 

Zaprojektuj i wykonaj doświadczenie umożliwiające zbadanie wpływu rozdrobnienia substancji 

na szybkość rozpuszczania. Wykorzystaj cukier puder, cukier kryształ i cukier w kostkach (cukier   

w kostkach opcjonalnie, jeżeli posiadasz w domu).  

Napisz instrukcję do doświadczenia, stwórz schemat doświadczenia (załóż, że używasz szkła 

laboratoryjnego, np. zlewki, probówki, bagietka itp.), podaj obserwacje i sformułuj wniosek. 

*Jeżeli wynik doświadczenia jest sprzeczny z Twoimi założeniami i posiadaną wiedzą spróbuj 

wyjaśnić co mogło wpłynąć na taki wynik doświadczenia. 

 

CZĘŚĆ II. Badanie wpływu różnych czynników na szybkość rozpuszczania się substancji stałej      

w wodzie. 

Wskaż zlewkę, w której cukier rozpuści się najszybciej (w razie potrzeby wykonaj doświadczenie), 

uzasadnij swój wybór. 

 

 
 

1. Utwórz Dokument w programie typu Microsoft Word. Raport w przeprowadzonego 

doświadczenia powinien zawierać: 

a. Twoje imię i nazwisko, klasę 

b. Tytuł 

c. Wstęp literaturowy  

 Wykorzystując m.in. wiedzę zdobytą w klasie VII podaj odpowiedzi na poniższe pytania: 

 Podaj definicję rozpuszczania, na czym polega rozpuszczanie substancji                 

w wodzie? 

 Dlaczego nie wszystkie substancje dobrze rozpuszczają się w wodzie? 

 Od czego zależy szybkość rozpuszczania się substancji w wodzie? 

 Jak przyspieszyć rozpuszczanie się substancji w wodzie? 

 (Pamiętaj o bibliografii! – wpisz literaturę/stronę internetową z której korzystałeś/aś) 

d. Potwierdzenie wykonania zadania z CZĘŚCI I (instrukcja, schemat, obserwacje, wnioski) 

zadania z części  II (odpowiedź i uzasadnienie). 



 

Kryteria oceniania: 

Max liczba punktów do uzyskania: Punktowany materiał: 

3 pkt Wstęp literaturowy 

5 pkt CZĘŚĆ I 

Opis przeprowadzonego doświadczenia: 

- instrukcja do doświadczenia 

- schemat doświadczenia 

- obserwacje  

- wnioski 

CZĘŚĆ II 

Poprawna odpowiedź i jej uzasadnienie 

2 pkt Estetyka i staranność wykonanej pracy 

 

Punktacja: 

Punkty: Oceny: 

10 pkt Celujący 

9 pkt Bardzo dobry 

8-7 pkt Dobry 

  
Termin oddania pracy: Zadanie i raport należy wykonać i przesłać (TEAMS – moduł zadania lub wiadomość prywatna na 

czacie) bezpośrednio do nauczyciela odpowiedzialnego za dane zadanie do dnia: 15.02.2021r.  
 

Magdalena Stelmach 


