
 

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, podręcznik do chemii, 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 dwóch podanych form: 

o plakat  (format A3, A2 lub A1) 

lub 

o wydruk pracy w postaci „albumu” tj. kartki A4 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 

o Grafikę (np. schemat, obraz lub portret odkrywcy) powiązaną z danym prawem. 

UWAGI! 

▪ W przypadku albumu 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 

▪ W przypadku plakatu powyższe dane (imię i nazwisko, klasa, bibliografia powinny być 

zapisane na odwrocie pracy). 

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

z których korzystałaś/eś) 

▪ Bądź kreatywna/y! ☺ 

 

 

 

 

 



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: 

4 pkt Poprawny opis minimum 4 praw 

chemicznych  

3 pkt Czytelność (przejrzystość), estetyka i 

staranność wykonanej pracy 

1 pkt Pomysłowość 

 

 

Punktacja: 

Punkty: Oceny: 

8 pkt Celujący 

7 pkt Bardzo dobry 

6 pkt Dobry 
  

Termin oddania pracy: Pracę należy oddać bezpośrednio do nauczyciela chemii                                 

w nieprzekraczalnym terminie oddania pracy tj. 13.12.2021r (poniedziałek). 

 

Powodzenia! :) 

 

Nauczyciel odpowiedzialny za ocenę zadania: Magdalena Stelmach 


