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Ile szczęścia da taka cudowna tabletka! 

 

Protokół doświadczenia – scripted inquiry 

 

1. Odniesienie do Podstawy Programowej  

a) Cele kształcenia 

 

III etap kształcenia - BIOLOGIA 

 Znajomość metodyki badań biologicznych. 

Uczeń planuje, przeprowadza i dokumentuje obserwacje i proste doświadczenia biologiczne; określa 

warunki doświadczenia, rozróżnia próbę kontrolną i badawczą, formułuje wnioski; przeprowadza 

obserwacje mikroskopowe preparatów świeżych i trwałych. 

 Poszukiwanie, wykorzystanie i tworzenie informacji. 

Uczeń wykorzystuje różnorodne źródła i metody pozyskiwania informacji, w tym technologię 

informacyjno-komunikacyjną, odczytuje, analizuje, interpretuje i przetwarza informacje tekstowe, 

graficzne, liczbowe, rozumie i interpretuje pojęcia biologiczne, zna podstawową terminologię 

biologiczną.  

 Rozumowanie i argumentacja. 

Uczeń interpretuje informacje i wyjaśnia zależności przyczynowo-skutkowe między faktami, formułuje 

wnioski, formułuje i przedstawia opinie związane z omawianymi zagadnieniami biologicznymi. 

 

 IV etap kształcenia – BIOLOGIA (poziom podstawowy) 

 Poszukiwanie, wykorzystanie i tworzenie informacji. 

Uczeń odbiera, analizuje i ocenia informacje pochodzące z różnych źródeł, ze szczególnym 

uwzględnieniem prasy, mediów i Internetu. 

 Rozumowanie i argumentacja. 

Uczeń interpretuje informacje i wyjaśnia zależności przyczynowo-skutkowe między faktami, formułuje 

wnioski, ocenia i wyraża opinie na temat omawianych zagadnień współczesnej biologii, zagadnień 

ekologicznych i środowiskowych. 

 

 IV etap kształcenia – BIOLOGIA (poziom rozszerzony) 

 Pogłębienie znajomości metodyki badań biologicznych. 

Uczeń rozumie i stosuje terminologię biologiczną; planuje, przeprowadza i dokumentuje obserwacje  

i doświadczenia biologiczne; formułuje problemy badawcze, stawia hipotezy i weryfikuje je na drodze 

obserwacji i doświadczeń; określa warunki doświadczenia, rozróżnia próbę kontrolną i badawczą, 

formułuje wnioski z przeprowadzonych obserwacji i doświadczeń. 

 Poszukiwanie, wykorzystanie i tworzenie informacji.  

Uczeń odczytuje, selekcjonuje, porównuje i przetwarza informacje pozyskane z różnorodnych źródeł,  

w tym za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych. 
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 Rozumowanie i argumentacja. 

Uczeń objaśnia i komentuje informacje, odnosi się krytycznie do przedstawionych informacji, oddziela 

fakty od opinii, wyjaśnia zależności przyczynowo-skutkowe, formułuje wnioski, formułuje i przedstawia 

opinie związane z omawianymi zagadnieniami biologicznymi, dobierając racjonalne argumenty. 

Dostrzega związki między biologią a innymi dziedzinami nauk przyrodniczych i społecznych. Rozumie 

znaczenie współczesnej biologii w życiu człowieka. 

 

 

III etap kształcenia – CHEMIA  

 Pozyskiwanie, przetwarzanie i tworzenie informacji. 

Uczeń pozyskuje i przetwarza informacje z różnorodnych źródeł z wykorzystaniem technologii 

informacyjno-komunikacyjnych. 

 Rozumowanie i zastosowanie nabytej wiedzy do rozwiązywania problemów. 

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

właściwości różnorodnych substancji z ich zastosowaniami i ich wpływ na środowisko naturalne; 

wykonuje proste obliczenia dotyczące praw chemicznych. 

 Opanowanie czynności praktycznych. 

Uczeń bezpiecznie posługuje się prostym sprzętem laboratoryjnym i podstawowymi odczynnikami 

chemicznymi; projektuje i przeprowadza proste doświadczenia chemiczne. 

 

IV etap kształcenia – CHEMIA (poziom podstawowy) 

 Wykorzystanie, przetwarzanie i tworzenie informacji. 

Uczeń korzysta z chemicznych tekstów źródłowych, pozyskuje, analizuje, ocenia i przetwarza informacje 

pochodzące z różnych źródeł, ze szczególnym uwzględnieniem mediów i Internetu. 

 Rozumowanie i zastosowanie nabytej wiedzy do rozwiązywania problemów. 

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. 

 Opanowanie czynności praktycznych. 

Uczeń bezpiecznie posługuje się sprzętem laboratoryjnym i odczynnikami chemicznymi; projektuje  

i przeprowadza doświadczenia chemiczne. 

 

IV etap kształcenia – CHEMIA (poziom rozszerzony) 

 Wykorzystanie, przetwarzanie i tworzenie informacji. 

Uczeń korzysta z chemicznych tekstów źródłowych, biegle wykorzystuje nowoczesne technologie 

informatyczne do po zyskiwania, przetwarzania, tworzenia i prezentowania informacji. Krytycznie odnosi 

się do pozyskiwanych informacji. 

 Rozumowanie i zastosowanie nabytej wiedzy do rozwiązywania problemów. 

Uczeń rozumie podstawowe pojęcia, prawa i zjawiska chemiczne; opisuje właściwości najważniejszych 

pierwiastków i ich związków chemicznych; dostrzega zależność pomiędzy budową substancji  

a jej właściwościami fizycznymi i chemicznymi; stawia hipotezy dotyczące wyjaśniania problemów 
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chemicznych i planuje eksperymenty dla ich weryfikacji; na ich podstawie samodzielnie formułuje  

i uzasadnia opinie i sądy. 

 Opanowanie czynności praktycznych. 

Uczeń bezpiecznie posługuje się sprzętem laboratoryjnym i odczynnikami chemicznymi; projektuje  

i przeprowadza doświadczenia chemiczne. 

 

IV etap kształcenia – PRZYRODA  

 Rozumienie metody naukowej, polegającej na stawianiu hipotez i ich weryfikacji za pomocą obserwacji  

i eksperymentów. 

 

b)  Treści nauczania 

 

III etap kształcenia - BIOLOGIA 

Uczeń: 

 3.2: przedstawia źródła i wyjaśnia znaczenie składników pokarmowych (białka, tłuszcze, węglowodany, 

sole mineralne, woda) dla prawidłowego rozwoju i funkcjonowania organizmu; 

 3.3: przedstawia rolę i skutki niedoboru niektórych witamin (A, C, B6, B12, kwasu foliowego, D), 

składników mineralnych (Mg, Fe, Ca) i aminokwasów egzogennych w organizmie; 

IV etap kształcenia – BIOLOGIA (poziom rozszerzony) 

Uczeń: 

 1.1:  przedstawia skład chemiczny organizmów, z podziałem na związki organiczne i nieorganiczne; 

 1.3: przedstawia rodzaje wiązań i oddziaływań chemicznych występujące w cząsteczkach biologicznych  

i ich rolę; 

 1.4: wyjaśnia znaczenie wody dla organizmów, opierając się na jej właściwościach fizyczno-chemicznych; 

 1.5: na podstawie wzorów strukturalnych i półstrukturalnych ustala przynależność danego związku 

organicznego o znaczeniu biologicznym do określonej grupy związków. 

III etap kształcenia – CHEMIA 

Uczeń: 

 1.4: wyjaśnia różnice pomiędzy pierwiastkiem a związkiem chemicznym; 

 3.1: opisuje różnice w przebiegu zjawiska fizycznego i reakcji chemicznej; podaje przykłady zjawisk 

fizycznych i reakcji chemicznych zachodzących w otoczeniu człowieka; planuje i wykonuje doświadczenia 

ilustrujące zjawisko fizyczne i reakcję chemiczną; 

 5.1: bada zdolność do rozpuszczania się różnych substancji w wodzie; 

 5.2: opisuje budowę cząsteczki wody; wyjaśnia, dlaczego woda dla jednych substancji jest 

rozpuszczalnikiem, a dla innych nie; podaje przykłady substancji, które rozpuszczają się w wodzie, 

tworząc roztwory właściwe; podaje przykłady substancji, które nie rozpuszczają się w wodzie, tworząc 

koloidy i zawiesiny; 

 5.3: planuje i wykonuje doświadczenia wykazujące wpływ różnych czynników na szybkość rozpuszczania 

substancji stałych w wodzie; 

 5.4: opisuje różnice pomiędzy roztworem rozcieńczonym, stężonym, nasyconym i nienasyconym; 

 6.7: wymienia rodzaje odczynu roztworu i przyczyny odczynu kwasowego, zasadowego i obojętnego; 
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 9.4: podaje przykłady kwasów organicznych występujących w przyrodzie i wymienia ich zastosowania; 

pisze wzory prostych kwasów karboksylowych i podaje ich nazwy zwyczajowe i systematyczne; 

 9.17: opisuje występowanie skrobi i celulozy w przyrodzie; podaje wzory sumaryczne tych związków; 

wymienia różnice w ich właściwościach; opisuje znaczenie i zastosowania tych cukrów; wykrywa 

obecność skrobi w różnych produktach spożywczych; 

IV etap kształcenia – CHEMIA (poziom podstawowy) 

Uczeń: 

 3.1: tłumaczy, na czym mogą polegać i od czego zależeć lecznicze i toksyczne właściwości substancji 

chemicznych (dawka, rozpuszczalność w wodzie, rozdrobnienie, sposób przenikania do organizmu) 

aspiryny, nikotyny, alkoholu etylowego; 

 3.2: wyszukuje informacje na temat działania składników popularnych leków (np. węgla aktywowanego, 

aspiryny, środków neutralizujących nadmiar kwasów w żołądku); 

IV etap kształcenia – CHEMIA (poziom rozszerzony) 

Uczeń: 

 3.6: określa typ wiązania (σ i π) w prostych cząsteczkach; 

 3.7: opisuje i przewiduje wpływ rodzaju wiązania (jonowe, kowalencyjne, wodorowe, metaliczne)  

na właściwości fizyczne substancji nieorganicznych i organicznych; 

 5.1: wymienia różnice we właściwościach roztworów właściwych, koloidów i zawiesin; 

 6.1: wykazuje się znajomością i rozumieniem pojęć: stopień utlenienia, utleniacz, reduktor, utlenianie, 

redukcja; 

 6.3: wskazuje utleniacz, reduktor, proces utleniania i redukcji w podanej reakcji redoks; 

 16.10: planuje i wykonuje doświadczenie pozwalające stwierdzić obecność skrobi w artykułach 

spożywczych; 

 

2. Słowa kluczowe – terminy, które Uczeń: 

a) zna przystępując do zajęć: witaminy, rozpuszczalność, próba badawcza, próba kontrolna, stężenie, masa. 

b) przyswoi w czasie zajęć: miareczkowanie, kwas askorbinowy i witamina C – budowa, oznaczanie 

jakościowe i ilościowe. 
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Przykład myślenia krytycznego 

 

IBSE 

 

Przed poznaniem budowy chemicznej witamina C była nazywana czynnikiem przeciwgnilcowym. Zapobiegała 

bowiem szkorbutowi, który znali już Wikingowie i zwalczali za pomocą cebuli. W 1928 Szent-György uzyskał  

z wyciągów z nadnerczy, kapusty i pomarańczy związek, który wykazywał właściwości oksydoredukcyjne.  

Szent-György nie zdawał sobie sprawy, że związek ten to witamina C nazwana przez niego kwasem heksuronowym. 

W 1932 Wang i King otrzymali witaminę C z cytryny. W rok później Haworth, Hirst i współpracownicy ustalili budowę 

chemiczną witaminy C. W latach 1933-34 Reichstein i współpracownicy dokonali syntezy kwasu askorbinowego. 

Obecnie istnieje wiele metod oznaczania ilościowego kwasu askorbinowego. Przykładem bezpośredniego 

miareczkowania metodą jodometryczną jest oznaczanie kwasu askorbinowego (witaminy C). Kwas ten ma 

właściwości redukujące i utlenia się pod wpływem jodu do kwasu dehydroksyaskorbinowego w myśl równania: 

 

 

KWAS ASKORBINOWY   KWAS DEHYDROASKORBINOWY 

 

Ogólnie proces ten dzieli się na kilka etapów: 

 dodanie ściśle określonej ilości jodyny (roztworu jodu w alkoholu etylowym), 

 wprowadzenie niewielkiej ilości wskaźnika (skrobi zmieszanej z wodą) aż do wykazania granatowego 

zabarwienia cieczy, 

 miareczkowanie roztworem kwasu askorbinowego aż do zaniknięcia granatowego zabarwienia.  

Istotą całości jest przeprowadzenie kwasu askorbinowego (postać zredukowana) do kwasu dehydroaskorbinowego 

(postać utleniona). 

P. Stepnowski, Zastosowanie miareczkowania do oznaczania zawartości witaminy C.  

Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych, wyd. Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2011 

 

 

Czy tabletki z witaminą C zawierają dokładnie tyle samo kwasu askorbinowego ile podano na opakowaniu?  

Czy są w nich jakieś inne składniki? Czy ważna jest cena i producent? Jakie pytania badawcze i procedury 

doświadczalne pozwoliłyby Ci odpowiedzieć na te pytania? 
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Przykładowe pytania: 

 Jakie doświadczenia można wykonać w celu: 

o Określenia stężenia witaminy C w tabletkach z lekarstwami. 

o Zbadania czy tabletki różnych lekarstw w swoim składzie zawierają jedynie witaminę C. 

o Sprawdzenia stosunku jakość/cena w propozycjach różnych firm farmaceutycznych. 

 Inne: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Przykładowe doświadczenia: 

o Sporządzanie roztworów lekarstw z witaminą C i ich obserwacja. 

o Miareczkowanie jodometryczne lekarstw zawierających witaminę C. 

o Miareczkowanie wzorcowego roztworu kwasu askorbinowego (o określonym stężeniu). 

 Inne: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Notes dla edukatora (Nauczyciela) 
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Protokół Scripted Inquiry Karta pracy ucznia 

imię i nazwisko uczestnika zajęć: …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

Ile szczęścia da taka cudowna tabletka! 

 

1. Wprowadzenie 

Przed poznaniem budowy chemicznej witamina C była nazywana czynnikiem przeciwgnilcowym. Zapobiegała 

bowiem szkorbutowi, który znali już Wikingowie i zwalczali za pomocą cebuli. W 1928 Szent-György uzyskał  

z wyciągów z nadnerczy, kapusty i pomarańczy związek, który wykazywał właściwości oksydoredukcyjne.  

Szent-György nie zdawał sobie sprawy, że związek ten to witamina C nazwana przez niego kwasem heksuronowym. 

W 1932 Wang i King otrzymali witaminę C z cytryny. W rok później Haworth, Hirst i współpracownicy ustalili budowę 

chemiczną witaminy C. W latach 1933-34 Reichstein i współpracownicy dokonali syntezy kwasu askorbinowego. 

Obecnie istnieje wiele metod oznaczania ilościowego kwasu askorbinowego. Przykładem bezpośredniego 

miareczkowania metodą jodometryczną jest oznaczanie kwasu askorbinowego (witaminy C). Kwas ten ma 

właściwości redukujące i utlenia się pod wpływem jodu do kwasu dehydroksyaskorbinowego w myśl równania: 

 

 

KWAS ASKORBINOWY   KWAS DEHYDROASKORBINOWY 

 

Ogólnie proces ten dzieli się na kilka etapów: 

 dodanie ściśle określonej ilości jodyny (roztworu jodu w alkoholu etylowym), 

 wprowadzenie niewielkiej ilości wskaźnika (skrobi zmieszanej z wodą) aż do wykazania granatowego 

zabarwienia cieczy, 

 miareczkowanie roztworem kwasu askorbinowego aż do zaniknięcia granatowego zabarwienia.  

Istotą całości jest przeprowadzenie kwasu askorbinowego (postać zredukowana) do kwasu dehydroaskorbinowego 

(postać utleniona). 

 

P. Stepnowski, Zastosowanie miareczkowania do oznaczania zawartości witaminy C.  

Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych, wyd. Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2011 
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Uwaga: należy pracować  w ubraniu ochronnym z zastosowaniem regulaminu BHP pracowni chemicznej. 

 

2. Problem badawczy doświadczenia 

Czy tabletki różnych producentów zawierające witaminę C (w takiej samej ilości) mają jej naprawdę, 

dokładnie tyle samo? 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

3. Możliwa/e hipoteza/e 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

4. Przebieg doświadczenia 

a) przygotuj sprzęt i materiał do doświadczenia 

 

Materiał badawczy (dla grupy): 

3 tabletki z witaminą C, pochodzące od różnych producentów o zawartości 500 mg kwasu askorbinowego. 

 

Sprzęt i odczynniki: 

 Próba kontrolna: probówka, łapa do probówki, strzykawka o pojemności maksymalnie 2 ml, pipeta 

Pasteura kapilarna, roztwór wskaźnika skrobiowego, jodyna, roztwór zawierający 500 mg kwasu 

askorbinowego.  

 Próba badawcza: moździerz, łyżeczka, 3 zlewki, cylinder miarowy, 3 drewniane patyczki, 3 probówki, 

strzykawka o pojemności maksymalnie 2 ml, pipety Pasteura kapilarne, woda, roztwór wskaźnika 

skrobiowego, jodyna, 3 tabletki z witaminą C pochodzące od różnych producentów (500 mg zawartości 

kwasu askorbinowego). 
 

b) procedura 
 

 Próba kontrolna 

Do probówki wlej dokładnie 1 ml jodyny, odmierzonej przy użyciu strzykawki. Dodaj około 1 ml roztworu 

wskaźnika skrobiowego. Wytrząśnij zawartość probówki. Kroplami dodawaj roztworu kwasu askorbinowego  

do wyraźnej zmiany barwy, utrzymującej się przez minimum 30 sekund. Licz dodane krople! 

 

 Próba badawcza 

W moździerzu rozdrobnij pierwszą tabletkę z witaminą C. Przenieś ją ilościowo do zlewki i uzupełnij 10 ml wody 

odmierzonej cylindrem miarowym. Wymieszaj dokładnie zawartość naczynia. Do czystej probówki wlej dokładnie 

1 ml jodyny, odmierzonej przy użyciu strzykawki. Dodaj około 1 ml roztworu wskaźnika skrobiowego. Wytrząśnij 

zawartość probówki. Kroplami dodawaj przygotowanego roztworu z witaminą C do wyraźnej zmiany barw, 

utrzymującej się przez minimum 30 sekund. Licz dodane krople! 

Czynności dla pozostałych dwóch tabletek wykonaj w identyczny sposób. 
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5. Dokumentacja doświadczenia (pomiary i obserwacje) 

 

 Wpisz w tabelę: nazwę produktu, nazwę producenta, liczbę tabletek w opakowaniu, składniki inne niż kwas 

askorbinowy, oraz cenę produktu farmaceutycznego. 
 

 tabletka I tabletka II tabletka III 

nazwa 
produktu 

   

nazwa 
producenta 

   

liczba tabletek 
w opakowaniu 

   

inne składniki 
niż kwas 

askorbinowy 

   

cena leku 
   

 

 W stosownych miejscach wpisz barwy zawartości probówek obserwowanych w trakcie miareczkowania. 
 

 
roztwór kwasu 
askorbinowego  

 
próba kontrolna 

roztwór 
witaminy C 

 
I próba badawcza 

roztwór 
witaminy C 

 
II próba badawcza 

roztwór 
witaminy C 

 
III próba badawcza 

barwa zawartości probówki 
zawierającej jodynę i roztwór 

wskaźnika skrobiowego 
 

(przed rozpoczęciem 
miareczkowania) 

    

barwa zawartości probówki 
zawierającej jodynę, roztwór 

wskaźnika skrobiowego  
i roztwór kwasu askorbinowego 

 

(po zakończeniu 
miareczkowania) 
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 Wpisz liczbę dodanych kropel roztworu kwasu askorbinowego (witaminy C) – liczonych do wyraźnej zmiany 

barwy zawartości probówek. 
 

 
próba 

kontrolna 
I próba 

badawcza 
II próba 

badawcza 
III próba 

badawcza 

liczba dodanych kropel roztworu kwasu 
askorbinowego (witaminy C) do wyraźnej  

zmiany barwy zawartości probówek 

    

 

6. Analiza wyników 

Korzystając ze zgromadzonych „pomiarów” wyciągnij stosowne wnioski, dotyczące postawionej hipotezy. 

 

 Czy liczba dodanych kropel roztworów była podobna, czy inna? Zaznacz „X” 

 

[   ] Liczba dodanych kropel roztworu była taka sama, 

[   ] Liczba dodanych kropel roztworu była zbliżona, 

[   ] Liczba dodanych kropel roztworu była znacząco inna. 

 W kilku zdaniach porównaj liczbę dodanych kropel roztworu zawierającego witaminę C (kwas askorbinowy) 

w trakcie doświadczenia. W komentarzu zestaw próby badawcze z próbą kontrolną. 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 Czy w składzie tabletek były inne substancje niż kwas askorbinowy (witamina C)? Jeśli tak, wypisz je. 

Zaproponuj funkcję jaką mogły one pełnić w składzie lekarstwa. 

 

Tabletka nr I – dodatkowy skład: ............................................................................................................................................................................ 

Tabletka nr II – dodatkowy skład: ........................................................................................................................................................................... 

Tabletka nr III – dodatkowy skład: ......................................................................................................................................................................... 

nazwa składnika pełniona funkcja 
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 Uszereguj produkty farmaceutyczne względem czynników jakość/cena kolejności 1-3, gdzie 1 to najlepsza 

ocena, 3 – najgorsza.  

 

ocena nazwa lekarstwa 

1  

2  

3  

 
 

Odnieś wnioski do problemu badawczego doświadczenia: 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

7. Prezentacja i dyskusja nad wynikami 

Przedstaw uzyskane wyniki. Przedyskutuj wyniki i problem związany z wnioskowaniem z innymi grupami.  
 

 Czy wyniki innych  grup były takie same (podobne) czy inne? 

[   ] TAKIE SAME    [   ] INNE 

 

 Czy materiał, na którym pracowały grupy był taki sam? 

[   ] TAKI SAM     [   ] INNY 

 

 Czy to podnosi wiarygodność wyników, czy odwrotnie - zmniejsza ją? 

[   ] PODNOSI     [   ] NIE PODNOSI  
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8. Wnioskowanie (z doświadczenia i metody jego wykonania) 

 

 Czy na podstawie analizy wyników  możesz wyprowadzić wniosek? 

[   ] TAK      [   ] NIE 

 Jeśli uważasz za możliwe wnioskowanie to sformułuj wniosek/wnioski z tego doświadczenia: 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

9. Ewaluacja pracy 

Jakie udoskonalenia w procedurze tego doświadczenia wprowadziłabyś/wprowadziłbyś, aby wyniki były 

wiarygodniejsze, a wnioskowanie sprawniejsze? 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

10. Odniesienie eksperymentu laboratoryjnego do życia codziennego 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

11. Kryteria oceny na zajęciach 

 

wykonanie zadania praca w zespole prezentacja wyników 

własna 
ocena 

ocena 
zespołu 

ocena 
nauczyciela 

własna 
ocena 

ocena 
zespołu 

ocena 
nauczyciela 

własna 
ocena 

ocena 
zespołu 

ocena 
nauczyciela 

 

        

 

Skala ocen: od 1 do 5, gdzie 1 to najsłabsza ocena, a 5 najwyższa 


