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P
raca laboratoryjna zajmuje 
szczególne miejsce w procesie 
dydaktycznym przedmiotów 
przyrodniczych. Ekspery-

menty wykonywane samodziel-
nie przez ucznia czy prezentowa-
ne przez nauczyciela sprawiają, że 
lekcje są bardziej interesujące [1], 
a nauczanie i samo uczenie się staje 
się procesem bardziej efektywnym. 
Wprowadzona w  2008 roku refor-
ma polskiego systemu oświaty wraz 
z  opracowanymi nowymi podsta-
wami programowymi [2] kładzie 
duży nacisk na wykorzystanie pracy 
laboratoryjnej jako jednej z  głów-
nych metod nauczania. Zakres treści 
nauczania stwarza wiele możliwości 
pracy metodą projektu edukacyjnego 
(szczególnie o charakterze badawczym), 
metodą eksperymentu chemicznego lub 
innymi metodami aktywizującymi, 
co pozwoli uczniom na pozyskiwanie 
i  przetwarzanie informacji na różne 
sposoby i z różnych źródeł. Samodziel-
na obserwacja ucznia jest podstawą do 
przeżywania, wnioskowania, analizo-
wania i uogólniania zjawisk, stąd bar-
dzo duża rola eksperymentu w realiza-
cji powyższych treści [3]. 

Nowa podstawa programowa 
kieruje proces nauczania na stosun-
kowo nowy tor – samodzielnego 
dochodzenia ucznia do wiedzy [4], 
często nazywanego nauczaniem 
przez odkrywanie lub dociekanie 
naukowe [5] – IBSE (z j. ang. Inquiry 
Based Science Education).

Jedna z  stosowanych obecnie 
definicji IBSE brzmi [6]: Docieka-
nie naukowe to intencjonalny proces 
polegający na diagnozowaniu proble-
mów, dokonywaniu krytycznej analizy 
eksperymentów i  znajdywaniu alter-
natywnych rozwiązań, planowaniu 
badań, sprawdzaniu hipotez, poszu-
kiwaniu informacji, konstruowaniu 
modeli, dyskusji z kolegami oraz for-
mułowaniu spójnych argumentów.

Alternatywnie można posłużyć 
się definicją [7]: Uczenie się poprzez 
odkrywanie: otwarte procesy ucze-

nia się wymagają, by charakteryzo-
wać naukę jako aktywne odkrywanie 
w  przeciwieństwie do uczenia się re-
ceptywnego. Nie oznacza to, że treść 
nauczania nie ma być przystępna 
i  zrozumiała. Oznacza to, że sposób 
nabywania wiedzy lub kompeten-
cji nie może być wyłącznie procesem 
otrzymywania informacji, lecz zawsze 
powinien polegać na odkrywaniu.

Zgodnie z  założeniami nowej 
podstawy programowej staje się 
rzeczą konieczną wzbogacenie lek-
cji o metody pozwalające uczniowi 
samodzielnie dochodzić do wiedzy. 
Poniżej przedstawiono kilka przy-
kładów doświadczeń, które zazwy-
czaj wykonywane są jedynie pod-
czas omawiania charakterystyki 
substancji (pierwiastków i substan-
cji gazowych), a  tymczasem mogą 
z  powodzeniem zostać wykorzy-
stane jako przedmioty dociekania 
w zakresie zagadnień dotyczących 
praw gazowych omawianych 
w  dziale „Obliczenia chemiczne” 
i  do badania kinetyki reakcji che-
micznych w dziale „Elementy che-
mii ogólnej” na IV. poziomie edu-
kacyjnym, poziom rozszerzony.

Doświadczenia dotyczące ga-
zów można wykonać na dwa spo-
soby, pierwszy ukazujący tylko 
aspekt jakościowy, drugi scalający 
elementy ilościowe i jakościowe. 

W  większości podręczników 
autorzy proponują klasyczne me-
tody otrzymywania i  zbierania 
substancji gazowych, dostosowa-
ne do właściwości otrzymywanej 
substancji (przykładowo, wodór 

Szkolny eksperyment 
ilościowy 
– otrzymywanie gazów

Fot. 1. Otrzymywanie gazów w kolbie płaskodennej
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otrzymuje się w  reakcji metalu 
z kwasem solnym, a powstały gaz 
zbiera się poprzez wyparcie wody 
z  probówki odwróconej do góry 
dnem) [8]. Alternatywnie gazy 
w  warunkach szkolnych można 
otrzymywać i  zbierać w  układzie 
zamkniętym, tj. w  kolbie stożko-
wej, na której szyjkę założony zo-
stał balon [9]. Przed nałożeniem 
balonu w  kolbie umieszczamy 
odpowiednią ilość roztworu o  za-
danym stężeniu, natomiast drugi 
reagent (w fazie stałej) umieszcza-
my w baloniku. Po nałożeniu balo-
nika przesypujemy jego zawartość 
do kolby. Podczas reakcji powstaje 
gaz, który jest zbierany w balonie. 
Po zakończonej reakcji otrzymany 
gaz może zostać przepompowany 
do innych naczyń, w których moż-
na przeprowadzić badanie jego 
właściwości (fot. 1).

Przykład zastosowania

Otrzymywanie tlenku węgla(IV)
W kolbie stożkowej (nie mniej-

szej niż 350 ml, możliwie wyso-
kiej) umieścić 60 cm3 12% kwasu 
chlorowodorowego. W  baloniku 
umieścić ok. 8,9 g stałego węglanu 
wapnia lub analogiczną ilość roz-
kruszonych muszelek. Balonik 
należy nałożyć szczelnie na szyjkę 
kolby (można dodatkowo zwięk-
szyć szczelność połączenia za-
bezpieczając gumką recepturką). 
Wymieszać substraty przesypując 
zawartość balonika do kolby stoż-
kowej. 

Jak wspomniano wcześniej, ze-
brany gaz można przepompować 
do innych naczyń w  celu prze-
prowadzenia reakcji charaktery-
stycznych. 

Porównanie właściwości wodoru 
i tlenku węgla(IV)

Doświadczenie przeprowadzić 
w sposób analogiczny. W baloniku 
umieścić 2,1 g opiłków magnezu1 
(lub wstążki magnezowej), a w kol-

bie stożkowej umieścić 60 cm3 12% 
kwasu chlorowodorowego. Nało-
żyć balonik i  połączyć substraty. 
Tym razem balonik zawiązany nit-
ką wzlatuje do góry.

UWAGI:
 Ze względu na żrące właściwo-

ści kwasu niezbędna jest pra-
ca w  okularach i  rękawicach 
ochronnych!
 Przeprowadzić reakcję pod dy-

gestorium.
 Na czas doświadczenia wyłączyć 

wszystkie źródła otwartego ognia.
 Nie podpalać balonika! Po za-

kończonym doświadczeniu wy-
puścić otrzymany gaz do atmos-
fery pod sprawnie działającym 
wyciągiem.
 Zastosowanie balonu z  grubej 

gumy może utrudnić jego na-
pompowanie i  uniemożliwić 

przeprowadzenie właściwych 
obserwacji. Pozostałą ilość 
gumy po związaniu balonika 
należy odciąć. Alternatywnie 
można zastosować prezerwaty-
wy zamiast zwykłych balonów 
– prowadzi to do otrzymania 
powtarzalnych, poprawnych 
wyników.
Opisane doświadczenia mają 

charakter jakościowy. W podejściu 
ilościowym gaz musi być zbierany 
w  naczyniu z  podziałką miarową 
(fot. 2). Taką funkcję może peł-
nić strzykawka połączona z  kolbą 
stożkową, w  której prowadzona 
jest reakcja [10] (fot. 3). Układ ten 
można uprościć, przeprowadzając 
reakcję bezpośrednio w  strzykaw-
ce lub w próbniku tłokowym z za-
worem kapilarnym (rys. 1). Prób-
niki tłokowe najlepiej sprawdzają 
się do prowadzenia takich reakcji, 
niestety szkło tego typu jest dość 
drogie. Tanią alternatywę stanowi 
zwykła strzykawka zatkana z  jed-
nej strony korkiem. 

Trudność może sprawiać umiesz-
czenie substratów w  strzykawce, 
z tego powodu zamieszczamy szcze-
gółową instrukcję postepowania:
 wyciągamy całkowicie tłok 

strzykawki (rozłączamy tłok od 
korpusu),
 zatykamy szczelnie wylot strzy-

kawki, wykorzystać można korek 
gumowy z naciętym otworem,
 strzykawkę ustawiamy w pozy-

cji pionowej i  wypełniamy ją 
wodą, 
 w nakrętce lub innym możliwie 

płaskim pojemniku (o  średnicy 
umożliwiającej swobodne prze-
mieszczanie się po wnętrzu 
strzykawki) umieszczamy re-
agent występujący w stałym sta-
nie skupienia, 
 nakrętkę umieszczamy na szczy-

cie strzykawki tak, aby unosiła 
się na tafli wody, 
 odtykamy strzykawkę w  ten 

sposób, aby spadek poziomu 

1 Pył magnezowy nie jest zalecany, gdyż przykleja się do wnętrza balonika. 

Fot. 2. Otrzymywanie gazów w próbniku

Fot. 3. Przykład strzykawki z podziałką jaką można za-
stosować w doświadczeniach, w czasie których otrzy-
muje się gazy
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wody powodował powolne opa-
danie nakrętki wraz z  reagen-
tem na dno strzykawki, 
 gdy zakrętka opadnie na dół 

strzykawki, wprowadzamy tłok 
i również przesuwamy go w dół,  
następnie końcówkę strzykawki 
zanurzamy w  reagencie wystę-
pującym w  ciekłym stanie sku-
pienia i  pobieramy jego odpo-
wiednią objętość, którą można 
odmierzyć wykorzystując po-
działkę na strzykawce,
 zatykamy ponownie wylot 

strzykawki, 
 obracamy strzykawkę w  taki 

sposób, aby zmieszać substraty 
reakcji, 
 powstający gaz wypycha tłok 

strzykawki, 
 z  podziałki odczytujemy obję-

tość wydzielonego gazu.

Eksperyment można przepro-
wadzić na dwa sposoby:
1. Uczeń może postępować we-

dług instrukcji przegotowanej 
przez nauczyciela. Instrukcja 
taka może zawierać dokładny 
opis czynności laboratoryjnych 
wraz z  ilością wykorzystywa-
nych substratów, stężeniami 
itd. Eksperyment w  takiej for-
mie może być wykonany przed 
omówieniem prawa Avogadra, 
a sformułowanie tego prawa na-
stępuje na podstawie otrzyma-
nych przez uczniów wyników.

2. Uczeń na podstawie równania 
reakcji, znajomości prawa Avo-
gadra oraz opisanej techniki 
otrzymywania gazów sam pro-
ponuje, jakie parametry będą 
badane. Przykładowo analizie 
może zostać poddana wydaj-
ność zachodzącej reakcji, kine-
tyka procesu, stosowalność pra-
wa Avogadra.

Poniżej przedstawiono prze-
pisy pozwalające na otrzymanie 
kilku podstawowych gazów z wy-
korzystaniem opisanej techniki. 
Wartości podane przy każdym 
doświadczeniu są dostosowane do 

strzykawki lub próbnika tłokowe-
go o  pojemności 100 cm3. Przed-
stawione proporcje pozwalają 
otrzymać 80 cm3 gazu zakładając 
100% wydajność w  warunkach 
normalnych. Wartości mają cha-

rakter orientacyjny i pozwalają na 
oszacowanie, czy ilości wyliczane 
przez uczniów są poprawne i real-
ne do zastosowania. 

Opisane doświadczenia mogą 
znaleźć zastosowanie podczas 

Rys. 1. Schematy układów do otrzymywania gazów

Doświadczenie 1. Otrzymywanie tlenu

               MnO2
2H2O2  2H2O + O2

Masa MnO2: 0,75 g.
Objętość wody utlenionej (3%): 9 cm3.

Komentarz: Uczeń może wykorzystać to doświadczenie do bada-
nia, np. zależności szybkości reakcji od stopnia rozdrobnienia i ilości 
MnO2 lub stężenia roztworu nadtlenku wodoru.

Doświadczenie 2. Otrzymywanie etynu

CaC2 + 2HCl  CaCl2 + C2H2

Masa CaC2: 0,23 g.
Objętość HCl o stężeniu 1 mol·dm–3: 10 cm3.

Efektywność reakcji może być porównana z  reakcją zachodzącą 
pod wpływem wody:

CaC2 + 2H2O  Ca(OH)2 +C2H2

Masa CaC2: 0,23 g.
Objętość H2O: 10 cm3.

Komentarz: Doświadczenie może być nie tylko obrazem praw gazo-
wych, może również stanowić wstęp do lekcji o węglowodorach nie-
nasyconych, badania ich właściwości fizycznych i chemicznych.
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realizacji zagadnień zawartych 
w  nowej podstawie programowej 
przedmiotu chemia na IV. etapie 
edukacyjnym – zakres rozszerzo-
ny. Podane wymagania szczegó-
łowe wskazują (przyjęta nota-
cja odwzorowuje ułożenie treści 
w podstawie programowej, np. za-
pis 1.5 oznacza rozdział pierwszy, 
wymaganie szczegółowe nr 5):

Uczeń:
 1.5 dokonuje interpretacji ja-

kościowej i  ilościowej równa-
nia reakcji w  ujęciu molowym, 
masowym i objętościowym (dla 
gazów);
 1.6 wykonuje obliczenia 

z  uwzględnieniem wydajności 
reakcji i  mola dotyczące: mas 
substratów i  produktów (ste-
chiometria wzorów i  równań 
chemicznych), objętości gazów 
w warunkach normalnych;
 4.5 przewiduje wpływ: stężenia 

substratów, obecności katalizato-

ra, stopnia rozdrobnienia substra-
tów i  temperatury na szybkość 
reakcji; planuje i  przeprowadza 
odpowiednie doświadczenia;
 8.7 projektuje i przeprowadza do-

świadczenia pozwalające otrzy-
mać tlen w  laboratorium (np. 

reakcja rozkładu H2O2 lub 
KMnO4).
Nauczanie przez odkrywanie 

jest istotnym trendem we współ-
czesnej dydaktyce. 

Stosowanie nauczania przez do-
ciekanie naukowe znajduje coraz 
szersze zainteresowanie wśród pol-
skich nauczycieli. Zainteresowanie 
owe jest tym bardziej uzasadnione, 
że polski system edukacji, wzoru-
jąc się na zaleceniach Komisji Eu-
ropejskiej i  raportu Rocarda  [12], 
wdraża elementy nauczania przez 
odkrywanie do polskiej szkoły. 
W  założeniu zmiany te powin-
ny wpłynąć na wzrost zaintere-
sowania uczniów przedmiotami 
przyrodniczymi oraz na liczbę 
studentów na kierunkach przy-
rodniczych, matematycznych i in-
żynieryjnych. Kwestia słuszności 
i  efektywności podjętych reform 
nie jest przedmiotem powyższych 
rozważań, w  pracy dydaktycznej 
jednak nigdy nie należy zapo-
mnieć, że „lepsze jest doświad-
czenie bez teorii niż teoria bez 
doświadczenia”.
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Doświadczenie 3. Otrzymywanie chloru

2KMnO4 + 16 HCl  2 KCl + 5Cl2 + 8H2O + 2MnCl2

Masa KMnO4: 0,23 g.
Objętość HCl o stężeniu 2 mol·dm–3: 15cm3.

Komentarz: Doświadczenie można wykonywać nie tylko na lekcjach 
związanych z  obliczeniami, ale także przy omawianiu właściwości 
chloru, właściwości związków manganu, czy procesów utleniania i re-
dukcji. Uczniowie przed wykonaniem doświadczenia mają za zadanie 
dobranie odpowiednich współczynników stechiometrycznych za po-
mocą bilansu elektronowego lub metodą jonowo-elektronową.

Doświadczenie 4. Otrzymywanie siarkowodoru [11]

ZnS + 2HCl  H2S + ZnCl2

Masa ZnS: 0,33 g.
Objętość HCl o stężeniu 2 mol·dm–3: 10 cm3.

Komentarz: Siarkowodór ma bardzo nieprzyjemny zapach. Zale-
tą przedstawionej techniki jest wykorzystanie układu zamkniętego,  
co zmniejsza ryzyko uwolnienia się gazu. Fakt ten ma również duże 
znaczenie w przypadku reakcji otrzymywania chloru. 

UWAGA. Siarkowodór jest silnie toksyczny! Doświadczenie należy 
wykonywać pod sprawnie działającym wyciągiem. Otrzymany gaz 
uwolnić pod wyciągiem do atmosfery. Unikać wdychania gazu.
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