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Sekcja 17 

DYDAKTYKA I HISTORIA CHEMII 

Budynek A (Gmach Chemii) Sala 339 

 

 5 września 2019 (czwartek)  

 Sesja południowa 11:00-13:00 

       Przewodniczący: Halina Gulińska 

                                      

S17 WS01 

11:00-11:30 

Bioaktywne składniki czekolady – badania wiedzy i świadomości 
konsumentów, Justyna Plewa, Beata Dasiewicz, Katarzyna Dobrosz-
Teperek  

S17 KS01 

11:30-11:45 

Badania ankietowe świadomości konsumenckich przy wyborze 
tłuszczu kokosowego, Andżelika Kotlarska, Katarzyna Dobrosz-
Teperek, Beata Dasiewicz 

S17 WS02 

11:45-12:15 

Analiza zadań rozrywających w oparciu o egzamin maturalny z 
chemii 2017, Robert Zakrzewski, Ludwika Kolec-Janiak, Martyna 
Baranowska, Ewa Stożek 

S17 KS02 

12:15-12:30 

Precyzyjność i poprawność merytoryczna odpowiedzi zdających 
egzamin maturalny z chemii – analiza wybranych zadań, Michał J. 
Kobyłka, Jolanta Baldy  

S17 KS03 

12:30-12:45 

Frakcja niemocy w arkuszach maturalnych – matura maj 2018, 
Martyna Baranowska-Łukaszewicz, Robert Zakrzewski, Ludwika Kolec-
Janiak 

S17 KS04 

12:45-13:00 

Przydatność programów do modelowania molekularnego i grafiki 
komputerowej w nauczaniu chemii na poziomie 
ponadgimnazjalnym, Anna Wypych-Stasiewicz, Anna Ignaczak, 
Monika Dudzic 

 5 września 2019 (czwartek)  

 Sesja popołudniowa 15:00-17:15 

       Przewodniczący: Robert Zakrzewski  

                                      

S17 WS03 

15:00-15:30 

Rola podręcznika w nauczaniu chemii zakresie podstawowym 
w liceum i technikum, Ryszard M. Janiuk 

S17 WS04 

15:30-16:00 

O najczęstszych błędach występujących w podręcznikach do chemii 
-według Erica Scerri, Maria Cieślak-Golonka 

S17 WS05 

16:00-16:30 

Dostosowywanie materiałów dydaktycznych do potrzeb uczniów 
z dysfunkcją wzroku, Maciej Chotkowski 

S17 WS06 

16:30-17:00 

Wykonywanie doświadczeń w szkołach z wykorzystaniem cyfrowej 
bezprzewodowej technologii pomiarowej jest konieczne i możliwe, 
Tomasz Sobiepan  

S17 KS05 

17:00-17:15 

Prezentacja Sponsora 

Doktor Krzysztof Pazdro – chemik, dydaktyk, autor, wydawca, 
Krzysztof Pazdro (Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro) 
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 5 września 2019 (czwartek)  

 Sesja popołudniowa 17:30-19:00 

       Przewodniczący: Anna Czerwińska 

                                      

S17 WS07 

17:30-18:00 

Uczymy o promieniotwórczości w Wydziale Chemii Uniwersytetu 
Warszawskiego, Agnieszka Siporska  

S17 KS06 

18:00-18:15 

Znaczenie eksperymentu chemicznego w przygotowaniu do 
rozwiązywania zadań maturalnych na przykładzie kursów 
maturalnych prowadzonych przez Zakład Dydaktyki Chemii 
Uniwersytetu Wrocławskiego, Daria Szeliga, Michał Kobyłka, 
Maria Korabik 

S17 KS07 

18:15-18:30 

Rozwijanie zainteresowania chemią wśród uczniów na zajęciach 
laboratoryjnych prowadzonych przez Zakład Dydaktyki Chemii 
Uniwersytetu Wrocławskiego, Amanda Gałkowska, Michał Kobyłka, 
Maria Korabik 

S17 KS08 

18:30-18:45 

Grafen i tlenek grafenu - otrzymywanie i właściwości, Robert Wolski, 
Hanna Gulińska, Przemysław Andrzejewski, Marietta Ratuszna 

S17 KS09 

18:45-19:00 

Fizykochemiczna i toksykologiczna charakterystyka glinu oraz jego 
wpływ na organizmy roślin, zwierząt i człowieka, Marian Mielniczak 

  

 6 września 2019 (piątek)  

 Sesja południowa 11.00-13:00 

       Przewodniczący: Ryszard M. Janiuk  

                                      

S17 WS08 

11:00-11:30 

Zmiany w kształceniu nauczycieli, Hanna Gulińska 

 

S17 KS10 

11:30-11:45 

„Nauczyciel – kompetentny praktyk, opiekun, ekspert” – 
współpraca uczelni i szkół wyzwaniem i szansą na wykwalifikowaną 
kadrę nauczycieli chemii, Małgorzata Bartoszewicz 

S17 KS11 

11:45-12:00 

Kształcenie nauczycieli na Wydziale Chemii UŁ w ramach realizacji 
projektu „Modelowe kształcenie przyszłych nauczycieli 
przedmiotów matematyczno-przyrodniczych w Uniwersytecie 
Łódzkim”, Anna Wypych-Stasiewicz 

S17 KS12 

12:00-12:15 

65. Olimpiada Chemiczna, Wanda Szelągowska 

S17 KS13 

12:15-12:30 

„Le français scientifique” - zajęcia przyrodnicze w języku 
francuskim z wykorzystaniem podejścia metodycznego CLIL dla 
studentów Instytutu Romanistyki  Uniwersytetu Warszawskiego, 
Agnieszka Siporska, Maciej Kopeć 

S17 WS09 

12:30-13:00 

Dopalacze (nie)obecne w szkole, Grzegorz Krzyśko 
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 5 września 2019 (czwartek)  

 Sesja plakatowa 17:00-18:30 

Budynek C   

(Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych) 

S17 P1 51. Międzynarodowa Olimpiada Chemiczna, Paryż  21 – 30 lipiec 
2019 rok, Wanda Szelągowska 



 

S17-4 

 

S17 
DYDAKTYKA   

I HISTORIA CHEMII 

WS01 
5 września (czwartek)  
budynek: A, sala: 339 

sesja: 11:00-13:00  

 

Bioaktywne składniki czekolady – badania wiedzy i świadomości konsumentów 

Justyna Plewaa), Beata Dasiewiczb), Katarzyna Dobrosz-Teperekb) 
a)Międzywydziałowe Koło Naukowe SGGW „Zielona Chemia”, 

ul. Nowoursynowska 159C, 02-776 Warszawa 
b)SGGW, Wydział Nauk o Żywności, Katedra Chemii, ul. Nowoursynowska 159C,  

02-776 Warszawa, beata_dasiewicz@sggw.pl 

  

Czekolada jest źródłem wielu substancji bioaktywnych pozytywnie oddziałujących na 
organizm ludzki. Nasiona kakaowca zawierają między innymi: alkaloidy purynowe o działaniu 
pobudzającym - teobrominę (do 1,8%), kofeinę i teofilinę, polifenole, w szczególności flawonoidy, 
odpowiadające za powstanie charakterystycznego zapachu czekolady, garbniki katechinowe, 
nadające wyrobom czekoladowym typowy smak i aromat. Czekolada poprawia nastrój, działa 
przeciwzapalnie, zapobiega zmianom miażdżycowym, obniża ciśnienie krwi oraz eliminuje wolne 
rodniki. Jednak ze względu na jej wysoką kaloryczność, nie zalecana jej osobom otyłym oraz z 
nadwagą. 

Celem niniejszej pracy było zbadanie poziomu wiedzy i świadomości konsumentów w zakresie 
bioaktywnych składników czekolady. W badaniu ankietowym wzięło udział 150 respondentów. 
Ankieta on-line była skierowana do studentów i pracowników Szkoły Głównej Gospodarstwa 
Wiejskiego w Warszawie. 

Wśród respondentów przeważały kobiety (było ich 99). Stanowiły one 66% wszystkich 
ankietowanych, natomiast udział mężczyzn wynosił 34% (51 osób). Większość respondentów 
zgodziła się ze stwierdzeniem, że spożywanie czekolady w umiarkowanych ilościach korzystnie 
wpływa na ich zdrowie. Świadomość badanej grupy na temat składników bioaktywnych 
występujących w czekoladzie jest wysoka. Ponad połowa opiniodawców zadeklarowała, że gorzka 
czekolada stanowi bogate źródło magnezu. Ankietowani wskazywali również obecność innych 
związków w czekoladzie, m.in. polifenoli, alkaloidów oraz amin biogennych.  

 

[1] J. Plewa, Analiza wiedzy i preferencji konsumentów w zakresie czekolad dostępnych w 
sprzedaży, SGGW, Warszawa 2019. 

[2] M. Musioł, B. Błoński, A. Stolecka-Warzecha, J. Paprotna-Kwiecińska, S. Wilczyński, Annales 
Academiae Medicae Silesiensis 2018, 72, 69-79. 

[3] J. Kowalska, K. Oleszczuk, E. Majewska, B. Drużyńska, M. Ciecierska, D. Derewiaka, R. 
Wołosiak, Bromatologia i Chemia Toksykologiczna 2016, 49 (3), 541-545.  
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S17 
DYDAKTYKA   

I HISTORIA CHEMII 

WS02 
5 września (czwartek)  
budynek: A, sala: 339 

sesja: 11:00-13:00 

 

Analiza zadań rozrywających w oparciu o egzamin maturalny z chemii 2017 

Robert Zakrzewskia), Ludwika Kolec-Janiaka), Martyna Baranowskaa), Ewa Stożekb) 
a)Zakład Dydaktyki Chemii i Popularyzacji Nauki, Wydział Chemii,                                   

Uniwersytet Łódzki, Pomorska 163, 91-403 Łódź, robert.zakrzewski@chemia.uni.lodz.pl 
b)Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi, ul. Praussa 4, 90-001 Łódź 

 

Na podstawie danych z matur z lat 2015, 2016 byliśmy w stanie wyodrębnić typ zadań, zwanych 
rozrywającymi. Na podstawie matur z 2017 roku podjęto próbę przeanalizowania zadań maturalnych 
w oparciu o arkusz 2017. Na zróżnicowanie wyników ma wpływ wiele czynników, np:. typ szkoły, 
poziom zdawalności oraz rodzaj zadania. Według naszych badań z poprzednich lat, w arkuszach 
matur z dziedzin chemicznych największą populację różnicującą miały zadania typu otwartego z 
uprzednią informacją do zadania. W oparciu o krzywe charakterystyczne jesteśmy w stanie w pełni 
określić jaki typ, rodzaj oraz forma pozwala określi, że dane zadanie jest tzw. „rozrywające”.
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S17 
DYDAKTYKA   

I HISTORIA CHEMII 

WS03 
5 września (czwartek)  
budynek: A, sala: 339 

sesja: 15:00-17:15  

 

Rola podręcznika w nauczaniu chemii w zakresie podstawowym  
w liceum i technikum 

Ryszard M. Janiuk  

Uniwersytet  Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Chemii,  
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 3, 20-031 Lublin 

 

Reforma w liceum i technikum stawia przed nauczycielami chemii szereg wyzwań związanych 
z nauczaniem w zakresie podstawowym. Całkowitej zmianie, w stosunku do obowiązującej przez 
ostatnie lata, uległa podstawa programowa. Jest ona strukturalnie powiązana z podstawą w zakresie 
rozszerzonym, co stwarza pewne szanse dla uczniów którzy nie wybrali zakresu rozszerzonego, aby 
po uzupełnieniu różnic, przystąpili do matury z chemii. Duży problem, biorąc pod uwagę zakres 
obszerny zakres materiału jaki zawarty jest w tej podstawie, stanowić będzie pogodzenie 
zdecydowanie odmiennych potrzeb i możliwości uczniów o różnych zainteresowaniach, na przykład 
humanistycznych i matematyczno-fizycznych. Uwzględnić należy również to, że po raz pierwszy do 
szkół średnich przyjdą uczniowie po szkole podstawowej, w której nauczanie chemii przebiegało 
inaczej niż dotychczas w gimnazjum.   

Dużą pomocą w rozwiązaniu powyższych problemów może być dobry podręcznik. Ważne jest, 
aby uwzględniając wymagania wynikające z podstawy programowej, nie były w nim eksponowane 
treści nauczania mniej istotne i zbyt szczegółowe. Powinien on za to zawierać zagadnienia ważne 
zarówno ze względu na przyszłą drogę kształcenia i rozwój zawodowy ucznia, jak również ukazujące 
praktyczne znaczenie wiedzy chemicznej w życiu codziennym. Podręcznik musi być napisany 
możliwie prostym językiem, a sposób przedstawienia treści nauczania uwzględniać możliwości 
poznawcze przeciętnego ucznia, umożliwiając nauczanie zapewniające mu zrozumienie poznawanej 
wiedzy. Istotne znaczenie ma dobór doświadczeń oraz odpowiednie wyjaśnienie wynikających z nich 
faktów z zastosowaniem wiedzy o budowie materii i powiązanych z tą wiedzą modeli. Aktywność 
uczniów będzie wspomagała obudowa podręcznika oraz właściwie dobrane z problemy i zadania, a 
trwalsze zapamiętaniu poznawanej wiedzy ułatwią odpowiednie elementy podręcznika 
systematyzujące tę wiedzę, takie jak schematy, tabele i wykresy. Rozwijaniu zainteresowań uczniów 
chemią służą ciekawe informacje poszerzające i uzupełniające ich wiedzę. Efektywne wykorzystanie 
podręcznika przez  nauczyciela powinny wspomagać dodatkowe materiały, wspierające aktywizację 
uczniów oraz pomagające w sprawdzanie ich postępów w zdobywaniu nowej wiedzy. 
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S17 
DYDAKTYKA   

I HISTORIA CHEMII 

WS04 
5 września (czwartek)  
budynek: A, sala: 339 

sesja: 15:00-17:15 

 

O najczęstszych błędach występujących w podręcznikach  
do chemii - według Erica Scerri  

Maria Cieślak-Golonka 

Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej 

ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław 

 

W wystąpieniu przedyskutowano pięć problemów zawartych w podręcznikach do chemii zarówno 
szkolnych jak i  akademickich, których wyjaśnienie, według E. Scerri, jest błędne [1]. Autor jest 
filozofem chemii, profesorem Uniwersytetu Kalifornijskiego w Los Angeles,  autorem wielu 
poczytnych książek.  Uważa on, że sposób przedstawienia i interpretacja poniższych zagadnień 
powinny być jak najszybciej skorygowane. 

Są to następujące  stwierdzenia: 

(1) roztwór o pH 7 jest zawsze obojętny oraz, że obojętność roztworu implikuje wartość pH7;  

(2) reguła Le Châteliera, obowiązuje dla wszystkich  trzech parametrów czyli ciśnienia, temperatury 
i stężenia; 

(3) w pierwiastkach przejściowych szeregu 3d  orbitale 4s są zajmowane jako pierwsze;  

(4) błędne wyjaśnienie anomalnej konfiguracji elektronowej dla chromu;  

(5) w układzie okresowym w grupie 3-ciej występują Sc, Y, La, Ac. 

W wystąpieniu zostaną szczegółowo omówione powyższe tematy, zarówno w interpretacji Erica 
Scerri  jak i ich krytyczna analiza  dokonana przez  Autorkę prezentacji. 

 

[1] E. R. Scerri, Found. Chem. 2019, 21, 61-69. 
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S17 
DYDAKTYKA   

I HISTORIA CHEMII 

WS05 
5 września (czwartek)  
budynek: A, sala: 339 

sesja: 15:00-17:15 

 

Dostosowywanie materiałów dydaktycznych do potrzeb uczniów  
z dysfunkcją wzroku 

Maciej Chotkowski 

Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii, ul. Pasteura 1, 02-093 Warszawa 
 

Jednym z trudniejszych wyzwań, przed którym stoi nauczyciel w szkole, jest nauczanie osób 
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zdecydowana większość materiałów przekazywana 
uczniom jest w formie materiałów – czy to wydrukowane karty pracy, czy też zadania  
w ćwiczeniach lub podręcznikach. 

O ile w przypadku uczniów widzących lub tych z niewielką wadą wzroku, materiały takie są 
czytelne w formie, o tyle w przypadku uczniów ze znaczną dysfunkcją wzroku (powyżej lub ok. 15 
dioptrii), trudnością staje się już samo odczytanie treści zadania a co dopiero jego poprawne 
rozwiązanie. 

Przedmiotem wystąpienia będzie omówienie sposobów adaptacji materiałów, które 
powszechnie są wykorzystywane podczas pracy z uczniem. Jaka powinna być czcionka, jej kolor, 
rozmieszczenie rysunków i tabel na stronie, aby uczeń słabowidzący nie tracił czasu na 
rozszyfrowanie tekstu. 
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S17 
DYDAKTYKA   

I HISTORIA CHEMII 

WS06 
5 września (czwartek)  
budynek: A, sala: 339 

sesja: 15:00-17:15 

 

Wykonywanie doświadczeń w szkołach z wykorzystaniem cyfrowej 
bezprzewodowej technologii pomiarowej jest konieczne i możliwe 

Tomasz Sobiepan 

IMAGE RECORDING SOLUTIONS Sp. z o.o., 
ul. Arkuszowa 190,  01-934 Warszawa, t.sobiepan@irs.com.pl 

 

Spośród wszystkich przedmiotów szkolnych, nauczanie chemii jest w największym stopniu oparte na 
wykonywaniu doświadczeń, co znajduje wyraz w podstawach programowych [1], [2]. Wymogi XXI 
wieku i ustawa oświatowa [3] wymuszają jednak na nauczycielach zastosowanie na lekcjach także 
cyfrowych technologii pomiarowych. Argumentów przemawiających za tym jest wiele a 
najważniejsze zostaną przedstawione podczas wykładu. Tezy przytoczone poniżej zostaną 
uzasadnione z wykorzystaniem krótkich pokazów doświadczeń przeprowadzanych metodami 
cyfrowymi. 

Technologia bezprzewodowa znacznie przyspiesza ustawienie układu pomiarowego, likwidując 
bariery, przez które część nauczycieli rezygnuje z wykonania niektórych eksperymentów. 
Zastosowanie metod cyfrowych ułatwia nauczycielowi skupienie się na dydaktycznych aspektach, 
którym ma służyć wykonywanie doświadczenia na lekcji. Ogromną zaletą w szkole jest też 
możliwość wizualizacji uzyskiwanych wyników w czasie rzeczywistym oraz ich błyskawiczna 
analiza ułatwiająca interpretacje. Zaawansowane systemy pozwalają także na udostępnianie danych 
doświadczalnych uczniom, którzy mogą pracować także na tabletach lub smartfonach. Niesie to za 
sobą nieocenione korzyści wynikające z zaangażowania młodzieży w proces dydaktyczny nawet 
wówczas, gdy szkoła nie dysponuje środkami na zakup sprzętu do pracy w grupach na lekcji oraz 
umożliwia przeniesienie części aktywności poznawczej do pracy domowej. Wiele czujników 
cyfrowych można zastosować do doświadczeń na innych przedmiotach, np. biologii i fizyce. 
Wykonywanie podobnych eksperymentów tymi samymi urządzeniami ułatwia interdyscyplinarne 
podejście do nauczania przyrody, nawet pomimo rozbieżnych harmonogramów nauczania 
przedmiotów. Obsługa czujników cyfrowych wymaga oprogramowania. Niektórzy producenci 
oferują je w wersji intuicyjnej razem z gotowymi schematami doświadczeń, co pozwala na 
stosowanie technologii cyfrowej nawet  nauczycielom bez dużej wprawy. Z drugiej strony, jeśli 
schematy te są edytowalne, nauczyciele z wysokimi umiejętnościami w dziedzinie IT mogą je 
wykorzystać do twórczych modyfikacji procesu lekcyjnego.  

Stosując na lekcjach cyfrowe bezprzewodowe techniki pomiarowe rozwijamy u uczniów 
umiejętności związane z TIK jednocześnie z nauczaniem chemii, przygotowując ich także do 
wyzwań, jakim będą musieli sprostać po ukończeniu szkoły.  

 

[1] Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie (…) podstawy programowej kształcenia 
ogólnego dla szkoły podstawowej, (…) (Dz.U. 2017 r. poz. 356) 

[2] Rozporządzenie MEN z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia 
ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia (Dz.U. 2018 
poz. 467) 

[3] Art. 1 pkt 17) i 22) ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 59 z późn. 
zm.) 
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S17 
DYDAKTYKA   

I HISTORIA CHEMII 

WS07 
5 września (czwartek)  
budynek: A, sala: 339 

sesja: 17:30-19:00 

 

Uczymy o promieniotwórczości w Wydziale Chemii  
Uniwersytetu Warszawskiego 

Agnieszka Siporska 

Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii, Laboratorium Dydaktyki Chemii, 
ul. Żwirki i Wigury 101, 02-089 Warszawa 

 

Tematyka związana z promieniotwórczością jest rozwijana w Uniwersytecie Warszawskim od  1954 
roku, kiedy to powstała Katedra Chemii Jądrowej w Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym 
Uniwersytetu Warszawskiego. Objął ją profesor Ignacy Złotowski – uczeń Marii Skłodowskiej – 
Curie i bliski współpracownik Fryderyka Joliot-Curie. W 1965 roku oddano do użytku Gmach 
Radiochemii – siedzibę Katedry Radiochemii Wydziału Chemii, a już dwa lata później w 100. 
rocznicę urodzin Marii Skłodowskiej odbył się zjazd, w którym uczestniczyło 120 najwybitniejszych 
przedstawicieli ówczesnej fizyki i chemii, w tym laureaci nagrody Nobla, m.in. Glenn Theodore 
Seaborg (Nobel z chemii, 1951, za odkrycia w dziedzinie chemii transuranowców).  Katedra 
zmieniała wraz z upływem czasu swą nazwę poprzez Pracownię Radiochemii i Chemii Radiacyjnej, 
Pracownię Radiochemii i obecnie – Pracownię Radiochemii i Chemii Atmosfery. Równolegle, w 
Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego, działa od blisko dziesięciu 
lat grupa badawcza „Radiochemia dla Medycyny i Przemysłu”, która powstała z myślą o rozwijaniug 
prac nad m.in. zastosowaniem radioizotopów w medycynie i energetyce jądrowej. 

Prowadzenie badań naukowych i posiadanie wysoce wykwalifikowanej kadry zobowiązywało i 
zobowiązuje do kształcenia w zakresie szeroko rozumianej promieniotwórczości. Od 1959 roku 
działało Podyplomowe Studium w zakresie chemii jądrowej, które ukończyło kilkaset osób. 
Uczestnicy kierowani przez instytucje z całej Polski brali udział w wykładach, seminariach i 
ćwiczeniach, a wielu z nich objęło funkcje naukowe i organizacyjne związane z planowanym 
rozwojem energetyki jądrowej w Polsce. Przedmiot „Chemia jądrowa”, składający się z wykładu i 
zajęć laboratoryjnych, jest obecnie obowiązkowy dla studentów studiów II stopnia kierunku Chemia, 
ale nawet wtedy gdy na przełomie XX/XXI wieku nie był obowiązkowy uczęszczali na niego prawie 
wszyscy studenci. W wersji zredukowanej prowadzony jest także dla nauczycieli - słuchaczy Studiów 
Podyplomowych dla Nauczycieli Chemii prowadzonych przez Wydział Chemii UW. Od blisko 
dziesięciu lat Wydział Chemii wraz z Wydziałem Fizyki powadzi kształcenie studentów na I i II 
stopniu na kierunku „Energetyka i Chemia Jądrowa”, angażując w proces nauczania także instytucje 
zajmujące się chemią jądrową i energetyką z Polski oraz zagranicy wraz z ich wybranymi 
pracownikami. 

Obecnie obowiązujące podstawy programowe dla szkół podstawowych, ponadgimnazjalnych i 
ponadpodstawowych zawierają zagadnienia dotyczące m.in. struktury jądra, reakcji jądrowych, czy 
energetyki jądrowej. Zagadnienia te obecne są nie tylko w podstawach programowych chemii i fizyki, 
ale także geografii czy edukacji dla bezpieczeństwa. Wydział Chemii prowadzi zajęcia z zakresu 
promieniotwórczości zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli rożnych przedmiotów, dzięki dotacjom 
otrzymywanym z: Ministerstwa Energii, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, czy też Biura 
Edukacji m.st. Warszawy. Nauczyciele i uczniowie uczestniczą w zajęciach seminaryjnych i 
laboratoryjnych, po odbyciu obowiązkowego szklenia prowadzonego przez inspektora ochrony 
radiologicznej. Od bieżącego roku akademickiego również tematem dwugodzinnych studenckich 
zajęć warsztatowych z Dydaktyki Chemii jest to, jak uczyć o promieniotwórczości. 
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Zmiany w kształceniu nauczycieli  

Hanna Gulińska 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Chemii, 
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 4, 61-614 Poznań, gulinska@amu.edu.pl  

 

„Aby polepszyć jakość edukacji, należy najpierw polepszyć rekrutację, przygotowanie, status 
społeczny i warunki pracy nauczycieli, ponieważ tak długo nie będą mogli oni spełnić oczekiwań, 
jak długo nie będą mieć pożądanych wiadomości i umiejętności, zalet osobistych, możliwości 
zawodowych i motywacji.” Edukacja-  jest w niej ukryty skarb, Raport UNESCO (1996 r) 

Dwa wymiary zagadnienia: 

1. Wymiar o charakterze społecznym, wyrażający się powszechnym odbiorem statusu 
nauczyciela szkoły podstawowej i średniej (dosyć niskim i stale obniżającym się), 

2. Wymiar o charakterze indywidualnym, wyrażający się poziomem przygotowania 
profesjonalnego obejmującego jego formację intelektualną i moralną. 

W Polsce, tylko na uniwersytetach (17-stu) mamy łącznie około 400 jednostek kształcących 
nauczycieli na studiach licencjackich i magisterskich w trybie dziennym i zaocznym. Łatwo obliczyć, 
że kształcimy gigantyczną w stosunku do potrzeb liczbę nauczycieli. 

Corocznie uczelnie opuszcza grupa osób posiadających formalne kwalifikacje do nauczania, znacznie 
przewyższająca zapotrzebowanie systemu oświaty na nowych pedagogów. Jednocześnie brak 
nauczycieli przedmiotów. [1] 

W roku 2009 odsetek nauczycieli z wyższym wykształceniem osiągnął 97% - to jeden  
z najwyższych wskaźników w Europie. Dzisiaj w Europie kształcenie nauczycieli trwa od 3 - 3,5 lat 
(Belgia, Austria, Islandia) do 6 lat i więcej (Niemcy, Włochy, Luksemburg, Portugalia, Szwecja).  
Dominują studia 4, 5-letnie, które kończy dyplom uniwersytecki. W wielu krajach przyszłych 
nauczycieli szkół odpowiadających poziomowi naszego gimnazjum obowiązuje wykształcenie 
magisterskie kierunkowe lub nauczycielskie. 

Ważne fakty i okoliczności (badania NIK) 

 Brak filozofii kształcenia nauczycieli. 

 Uczelnie nie kultywują etosu nauczyciela. 

 Przygotowanie nauczycielskie to wiedza pedagogiczna (oderwana od praktyki)  
oraz psychologiczna (także w izolacji) stanowiące dodatek do wiedzy przedmiotowej. 

 Te dwa wskazane zakresy kształcenia niekoniecznie składają się w spójną całość. 

 Przestały funkcjonować standardy wypracowane przed okresem boomu edukacyjnego. 

 Praktyki pedagogiczne zostały oddzielone od dydaktyki przedmiotowej. 

 Przygotowanie pedagogiczne (nauczycielskie) zaczęły realizować ośrodki utworzone  
w celach komercyjnych. 

 Wsparcie dla nienajlepszej praktyki przyniosły fundusze europejskie 

 Wdrożono zasadę „im młodszy uczeń tym mniej wykształcony nauczyciel”. 

 Program studiów II-go stopnia nie wymaga korelowania z programem studiów I-go stopnia. 

 

 [1] Posiedzenie Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, 12 kwietnia 2019  
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Dopalacze (nie)obecne w szkole 

Grzegorz Krzyśko 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Chemii, Zakład Dydaktyki Chemii, 
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 8, 61-614 Poznań,  krzysko@amu.edu  

 

Dopalacze to grupa substancji pochodzenia naturalnego lub syntetycznego, mająca posiadać działanie 
psychoaktywne i wywołać efekt narkotyczny jak zdelegalizowane narkotyki, np. marihuana, opium, 
ecstasy. Często określane są też jako: środki zastępcze, paranarkotyki, legalne narkotyki, narkotyki 
rekreacyjne lub narkotyki projektowe. [1] Jednym z największych niebezpieczeństw związanych ze 
spożyciem tego rodzaju używek jest fakt, że często nieznany jest ich skład chemiczny, co utrudnia 
lekarzom w diagnozie i udzieleniu pomocy medycznej.[2] W celu poprawy skuteczności 
przeciwdziałania zagrożeniom dla zdrowia publicznego powodowanym przez „dopalacze” z dniem 
21 sierpnia 2018 r., weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o 
przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. [3] Badacze wskazują, 
że najczęściej z dopalaczami eksperymentują osoby wieku 15-24 lat, a stan wiedzy polskiej 
młodzieży na temat dopalaczy jest niski.[2] Prawdopodobnie przyczyną niskiej świadomości 
społecznej jest niedopasowanie proponowanych kampanii społecznych oraz programów 
edukacyjnych, które adresowane są również do nauczycieli i rodziców.[2] W kształtowaniu postaw 
prozdrowotnych ważne jest przedstawianie rzetelnych informacji na temat niebezpieczeństwa i 
konsekwencji zażywania nowych „środków zastępczych”. [4-5] Wielu autorów podkreśla, iż brak 
rzetelnej wiedzy, niewłaściwie podanej może przyczyniać się tylko do zwiększania realnego 
zagrożenia związanego z zażywaniem środków psychoaktywnych. Jednocześnie wskazują na 
konieczność zmian w programach nauczania w szkołach na każdym etapie edukacji oraz stosowanie 
programów profilaktycznych skierowanych do młodzieży w celu ograniczenia rynku sprzedaży 
substancji psychoaktywnych oraz liczby osób uzależnionych. Celem badań była ocena stanu wiedzy 
na temat dopalaczy młodzieży liceum ogólnokształcącego w Poznaniu oraz studentów Wydziału 
Chemii UAM. 

 

[1] A. Stańczak,  Probl. Hig. Epidemiol. 2015, 96(1), 8-16. 

[2] W. Anysz et al., Bromat. Chem. Toksykol. 2010, XLIII, 228-232. 

[3] Dz.U. 2018 poz. 1490. 

[4] W. Żukiewicz-Sobczak et al., Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu 2012, 18/2, 137-140. 

[5] M. Motyka, Probl. Hig. Epidemiol. 2013, 94 (2), 205-214. 
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Badania ankietowe świadomości konsumenckich                                              
przy wyborze tłuszczu kokosowego 

Andżelika Kotlarskaa), Katarzyna Dobrosz-Teperekb), Beata Dasiewiczb)   
a)Międzywydziałowe Koło Naukowe SGGW „Zielona Chemia”, 

ul. Nowoursynowska 159C, 02-776 Warszawa 
b) SGGW, Wydział Nauk o Żywności, Katedra Chemii, ul. Nowoursynowska 159C,  

02-776 Warszawa, katarzyna_dobrosz_teperek@sggw.pl 

 

Tłuszcz kokosowy należy do olejów roślinnych, pozyskiwany z miąższu orzecha palmy kokosowej. 
Obecnie na polskim rynku bije rekordy popularności, szczególnie w kuchni przy przyrządzaniu 
potraw. Jednak według najnowszych badań ekspertów z Amerykańskiego Towarzystwa 
Kardiologicznego, olej kokosowy zawiera dużą ilość nasyconych kwasów tłuszczowych, co w 
konsekwencji może być przyczyną chorób sercowo-naczyniowych oraz przyczyniać się do 
podnoszenia cholesterolu LDL. 

Celem badań była analiza świadomości konsumenckiej na temat wyboru tłuszczu kokosowego 
i jego wpływu na zdrowie człowieka. Badania ankietowe zostały przeprowadzone wśród 110 
respondentów w wieku 18-25 lat, będących studentami Szkoły Głównej gospodarstwa Wiejskiego w 
Warszawie.  

Na podstawie przeprowadzonej analizy uzyskanych wyników pochodzących z badań 
sondażowych stwierdzono, że studenci nie są w stanie jednoznacznie stwierdzić, czy tłuszcz 
kokosowy może pozytywnie wpływać na zdrowie człowieka, jednocześnie 63% ankietowanych 
uważa, że może mieć on negatywny wpływ. Kolejno 12% i 7% studentów nie posiada wiedzy, czy 
olej ma pozytywne, czy negatywne znaczenie dla ich zdrowia. Głównym źródłem wiedzy o złym 
wpływie tłuszczu kokosowego okazał się Internet (57% badanych) i rozmowa ze znajomymi (21% 
badanych). 
 

[1] A. Kotlarska, Badania rynkowe produktów spożywczych zawierających wiórki kokosowe, 
SGGW, Warszawa 2019.  

[2] A.M. Marina, Y.B. Che Mana, S.A. Nazimach, Journal of the Americal Society 2018, 86, 301-
307. 
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Precyzyjność i poprawność merytoryczna odpowiedzi zdających egzamin 
maturalny z chemii – analiza wybranych zadań 

Michał J. Kobyłkaa), Jolanta Baldyb)  
a)Uniwersytet Wrocławski Wydział Chemii, 

ul. F. Joliot-Curie 14, 50-383 Wrocław, michal.kobylka@chem.uni.wroc.pl 
b) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu, ul. Zielińskiego 57, 53-533 Wrocław  

 

Obiektywizm sprawdzania i oceniania zadań otwartych na egzaminie maturalnym z chemii może 
zostać osiągnięty tylko wtedy, gdy egzaminatorzy w całym kraju oceniają prace zdających według 
jednolicie stosowanych „Zasad oceniania rozwiązań zadań”. Stworzenie takich precyzyjnych zasad  
i późniejsze posługiwanie się nimi sprawia jednak wiele trudności w przypadku zadań otwartych, 
szczególnie, gdy zdający udzielają odpowiedzi nietypowych – odbiegających od ogólnie przyjętego 
modelu lub z błędami merytorycznymi. Podczas prezentacji przenalizowane zostaną kryteria 
oceniania oraz przykładowe odpowiedzi zdających na zadania otwarte, których ocena sprawiła 
egzaminatorom największe trudności. 
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Frakcja niemocy w arkuszach maturalnych – matura maj 2018 

Martyna Baranowska-Łukaszewicz, Robert Zakrzewski, Ludwika Kolec-Janiak 

Zakład Dydaktyki Chemii i Popularyzacji Nauki, Wydział Chemii, Uniwersytet Łódzki   
ul. Pomorska 163, 91-403 Łódź, email: martynabaranowska3006@o2.pl 

 

Ocenianie jest procesem polegającym na sprawdzaniu i uzyskiwaniu informacji na temat 
poziomu wiedzy ucznia. Analiza arkuszy maturalnych jest ważnym elementem w procesie oceniania. 
Prace są analizowane pod kątem poprawności i jakości odpowiedzi. Każda z prac jest inna, ale każda 
praca oceniana według jednolitego schematu oceniania w przypadku egzaminów zewnętrznych. 
Podczas analizy arkuszy zauważyliśmy, że z roku na rok zwiększa się liczba prac, w których cały 
arkusz jest oceniony na zero punktów. To zjawisko zostało nazwane przez nas frakcją niemocy. Jest 
to dodatkowy problem do rozwiązania dla konstruktorów arkuszy egzaminacyjnych. 

Przeanalizowaliśmy rozwiązania zadań maturalnych z chemii z matury maj 2018 - poziom 
rozszerzony. Analizowane prace pochodziły z dwóch województw łódzkiego i świętokrzyskiego. 
Nasza analiza dotyczyła szczegółowego spojrzenia na wypowiedzi zdających oraz ponownej oceny 
pod kątem poprawności merytorycznej i jakości odpowiedzi. Głównym celem analizy tych prac było 
wskazanie, które z zadań są przez zdających najczęściej pomijane, niepowodzeń w rozwiązanych 
zadaniach, znalezienia przyczyn braku rozwiązań dla większości zadań oraz przyczyny tak słabego 
wyniku. 
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Przydatność programów do modelowania molekularnego  i grafiki 
komputerowej w nauczaniu chemii na poziomie ponadgimnazjalnym 

Anna Wypych-Stasiewicza), Anna Ignaczakb), Monika Dudzicc) 

 

a) Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii, Katedra Chemii Środowiska Zakład Dydaktyki Chemii 
i Popularyzacji Nauki ul. Pomorska 163, 90-236 Łódź anna.stasiewicz@chemia.uni.lodz.pl 

b) Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii , Katedra Chemii Fizycznej Zakład Chemii Teoretycznej 
i Strukturalnej ul. Pomorska 163, 90-236 Łódź, anna.ignaczak@chemia.uni.lodz.pl 

c) Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii, Katedra Chemii Środowiska Zakład Dydaktyki Chemii 
i Popularyzacji Nauki ul. Pomorska 163, 90-236 Łódź, monikad94.7@wp.pl 

 

W procesie nauczania – uczenia się chemii występują treści, których przybliżenie oraz wyjaśnienie 
wymaga posiadania od ucznia dobrze rozwiniętej wyobraźni, dzięki której w jego umyśle powstaje 
właściwy obraz przestrzenny obiektu chemicznego [1]. Umiejętność ta jest rozwinięta u uczniów w 
różnym stopniu, co skutkuje problemami z prawidłowym przyswajaniem przekazywanej przez 
nauczyciela wiedzy. Użytecznym narzędziem pomagającym w rozwijaniu wyobraźni przestrzennej 
są środki multimedialne, mogące znaleźć zastosowanie w nauczaniu chemii. Celem przedstawionych 
badań było wykonanie oraz wykorzystanie podczas wybranych lekcji chemii, szeregu 
multimedialnych pomocy dydaktycznych dla klas licealnych, które wygenerowane zostały w 
programach ChemDoodle [2] oraz ChemSketch [3]. Podczas badań oceniono również przydatność 
przygotowanych pomocy dydaktycznych na podstawie wyników ankiet przeprowadzonych wśród 
uczniów. 

 

Badania sfinansowane w ramach II Edycji Studenckich Grantów Badawczych Uniwersytetu 
Łódzkiego. 

 

[1] Kupisiewicz C.,  “Dydaktyka Chemii” Warszawa, 2000. 

[2] https://www.chemdoodle.com 

[3] https://www.acdlabs.com/resources/freeware/chemsketch/ 
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Doktor Krzysztof Pazdro – chemik, dydaktyk, autor, wydawca 
Krzysztof Pazdro 

Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro 
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Znaczenie eksperymentu chemicznego w przygotowaniu do rozwiązywania 
zadań maturalnych na przykładzie kursów maturalnych prowadzonych przez 

Zakład Dydaktyki Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego 
Daria Szeliga, Michał Kobyłka, Maria Korabik 

Wydział Chemii, Uniwersytet Wrocławski, ul. F. Joliot-Curie 14, 50-383 Wrocław 
daria.szeliga@chem.uni.wroc.pl                                                                            

 

Eksperyment chemiczny to niezwykle istotny aspekt przygotowania do egzaminu maturalnego. W 
zakresie wiadomości i umiejętności sprawdzanych na egzaminie znajduje się między innymi 
umiejętność projektowania doświadczeń chemicznych i interpretowania wyników. Natomiast 
opanowanie czynności praktycznych jest jednym z wymogów podstawy programowej przedmiotu 
Chemia. 

Zakład Dydaktyki Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego oferuje zajęcia laboratoryjne dla 
wszystkich typów szkół i wspiera nauczycieli w realizacji podstawowych celów, zawartych w 
podstawie programowej. Uczniowie pod opieką pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału 
Chemii samodzielnie wykonują doświadczenia, zgodnie z instrukcją zawartą w karcie pracy. Karty 
te, przygotowane w porozumieniu z nauczycielami chemii, pozwalają nauczyć się technik pracy w 
laboratorium chemicznym, a zdobyta w sposób badawczy wiedza wykorzystywana jest do 
rozwiązywania załączonych zadań maturalnych [1].  Maturzysta uczy się planować i projektować 
doświadczenia, stawiać hipotezy i je weryfikować. Przedstawiono wybrane eksperymenty z 
przygotowanych kart pracy, które, na podstawie obserwacji, sprawiają uczniom najwięcej trudności 
zarówno podczas planowania eksperymentu, jego przeprowadzenia, jak i na etapie wyciągania 
odpowiednich wniosków.   

Proponowane doświadczenia zilustrowano przykładami oryginalnych zadań maturalnych, co 
sprawia, że uczniowie przygotowujący się do egzaminu widzą sens przeprowadzania tych 
doświadczeń. 
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Rozwijanie zainteresowania chemią wśród uczniów na zajęciach 
laboratoryjnych prowadzonych                                                             

przez Zakład Dydaktyki Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego 

Amanda Gałkowska, Michał Kobyłka, Maria Korabik 

Wydział Chemii, Uniwersytet Wrocławski, ul. F. Joliot-Curie 14, 50-383 Wrocław, 
amanda.galkowska@chem.uni.wroc.pl                                                                       

 

Skutkiem ograniczonej ilości zajęć laboratoryjnych w szkołach jest to, że uczniowie otrzymują 
niepełnowartościową edukację chemiczną. Przejawia się to problemami w zrozumieniu  
i zapamiętaniu przez nich treści programowych. W efekcie  tego chemia określana jest jako przedmiot 
niezwykle trudny i niezrozumiały.  

Zakład Dydaktyki Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego posiada w swojej ofercie zajęcia 
laboratoryjne dla szkół, podczas których uczniowie realizują cykl doświadczeń wybranych przez 
nauczycieli z katalogu przygotowanego przez dydaktyków Wydziału Chemii, zgodnie z wymogami 
nowej reformy programowej [1]. Oferowane zajęcia dostosowane są do różnych typów szkół, 
poziomów zaawansowania uczniów a nawet zainteresowań i profili klas. W trakcie warsztatów 
chemicznych uczniowie nabywają umiejętność przeprowadzania doświadczeń, sporządzania 
schematycznych rysunków, formułowania obserwacji i wniosków. Uczestnictwo w tych zajęciach 
daje szansę, aby uczniowie przekonali się, że chemia jest nauką eksperymentalną, a doświadczenie 
chemiczne to najlepsza droga do zrozumienia oraz zapamiętania poszczególnych zagadnień 
i problemów chemicznych. Zajęcia takie, wzbudzając duży entuzjazm uczniów,  zachęcają również 
do pogłębiania wiedzy chemicznej w przyszłości.  

  

 [1] Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy 
programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół 
(Dz.U. 2012, poz. 977) 
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Grafen i tlenek grafenu - otrzymywanie i właściwości  

Robert Wolskia), Hanna Gulińskaa), Przemysław Andrzejewskib) Marietta Ratusznaa) 
a)Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Chemii, Zakład Dydaktyki Chemii,  

ul. Umultowska 89, 61-614 Poznań, Polska                                                                                                   

b)Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Chemii, Zakład Technologii Uzdatniania Wody,  
ul. Umultowska 89, 61-614 Poznań, Polska                                                                   

wola@amu.edu.pl  

Grafen jest jedną z alotropowych odmian węgla o właściwościach niepolarnych. Zbudowany jest z 
atomów węgla o hybrydyzacji sp2 tworzących płaską strukturę. Tworzą one krystaliczną sieć 
heksagonalną, która dzięki swojej strukturze przypomina plaster miodu. Obecnie używa się 
kilkunastu metod syntezy grafenu, jednak najczęściej spotykaną jest redukcja utlenionego grafitu 
[1,2,3]. 

Pochodną grafenu jest tlenek grafenu. W literaturze prowadzone są debaty na temat jego 
struktury. Opisywanych jes wiele modeli a powodem tego jest niestechiometryczny charakter 
materiału. Tlenek grafenu jest bertolidem. Jednak udało się zaproponować kilka modeli pokazujących 
jego strukturę: Hofmann’a [4], Ruess’a [4], Scholz’a – Boehm’a [4], Nakajima – Matsuo [4], Lerf’a 
– Klinowskiego [5]. 

Kluczową reakcją w metodach otrzymywania tlenku grafenu jest utlenienie grafitu za pomocą 
czynnika utleniającego. Wynikiem tej reakcji jest tlenek grafitu, który następnie poddawany jest 
eksfoliacji to znaczy złuszczaniu do tlenku grafenu np. wykorzystując w tym celu ultradźwięki. 
Otrzymujemy z trójwymiarowej struktury pojedyncze dwuwymiarowe warstwy. 

Tlenek grafitu prekursor tlenku grafenu otrzymać można stosując następujące czynniku 
utleniające: 

• chloran (V) potasu oraz dymiącym kwasem azotowy(V), 
• kwas siarkowy(VI) i kwas azotowy(V) oraz chloran(V) potasu, 
• manganian(VII) potasu w obecności kwasu siarkowego(VI) oraz azotanu(V) sodu. 
Najbezpieczniejszą i najszybszą metodą otrzymywania jest metoda Hummers’a. Reakcja 

polega na utlenieniu grafitu za pomocą manganianu(VII) potasu w obecności kwasu siarkowego(VI) 
oraz azotanu(V) sodu. 

 

[1] Novoselov K.S.; Geim A.K., Morozov S.V.; Jiang D., Zhang Y.; Dubonos S.V.; Grigorieva I.V.; 
Firsov A.A., Electric Field Effect in Atomically Thin Carbon Films, Science 2004, Vol. 306, nr 
5696, 666-669 

[2] Lee C., Wei X., Kysar J.W., Hone J.: Measurement of the Elastic Properties and Intrinsic Strength 
of Monolayer Graphene, Science 2008, 321(5887), 385-388 

[3] Stankovich S., Dikin D.A., Dommett G.H.B., Kohlhaas K.M., Zimney E.J., Stach E.A., Piner 
R.D., Nguyen S.B.T., Ruoff R.S.: Graphene-based composite materials. Nature 2006, Vol. 442, 
282-286 

[4] Da Chen, Hongbin Feng and Jinghong Li, Graphene Oxide: Preparation, Functionalization, and 
Electrochemical Applications, Chem. Rev., 2012, Vol. 112, 6027–6053 

[5] Anton Lerf, Heyong He, Michael Forster, and Jacek Klinowski, Structure of Graphite Oxide 
Revisited, J. Phys. Chem. B, 1998, 102 (23), 4477–4482 
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Fizykochemiczna i toksykologiczna charakterystyka glinu oraz jego wpływ       
na organizmy roślin, zwierząt i człowieka 

Marian Mielniczak 

Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp., ul. Żeromskiego 22, 66-400 Gorzów Wielkopolski 

 

Glin wraz z borem, indem i talem należy do borowców. Pierwiastek został odkryty w 1825 roku przez 
Orsteda, duńskiego chemika i filozofa. Otrzymany z chlorku glinu w reakcji z amalgamatem potasu. 
W tym roku również Wöhler otrzymał glin poprzez rozkład bezwodnego tlenku glinu przy użyciu 
potasu. W każdym z wymienionych procesów otrzymany pierwiastek wykazywał duży stopień 
zanieczyszczenia. Dopiero w 1886 roku Heroult i Hall stosując proces elektrolizy, uzyskali na 
katodzie produkt o dużej czystości.  
Glin jako ważny i popularny pierwiastek skorupy ziemskiej (8,23%), zajmując po tlenie i krzemie 
trzecie miejsce wśród pierwiastków, a pierwsze wśród metali jest obiektem badań 
fizykochemicznych, farmakologicznych, kosmetologicznych a szczególnie toksykologicznych. Glin 
w stanie wolnym nie występuje. W skorupie ziemskiej natomiast w połączeniu z tlenem, fluorem, 
krzemem i innymi pierwiastkami.  
Istotnym zanieczyszczającym źródłem tego pierwiastka są emisje pyłów pochodzące ze spalania 
węgla, spalania odpadów, a także z przemysłu metalurgicznego i cementowego. Glin występuje we 
wszystkich wodach naturalnych i wodociągowych. Jego stężenie waha się w granicach 0,01 – do 1 
mg/dm3. W niektórych wodach kwaśnych, przy pH < 5, zawartość jego może przekraczać 
100 mg/dm3. Wody w wodociągach miejskich zawierają od 0,002 – do 0,4 mg/dm3. 
Glin występuje w niewielkich ilościach prawie we wszystkich artykułach spożywczych. 
W większości produktów pochodzenia naturalnego, jego zawartość nie przekracza 10 mg/kg. Zioła i 
przyprawy stanowią grupę o bardzo wysokich zawartościach glinu, od 300 mg/kg do 2102 mg/kg. 
Wyjątkowym przykładem są liście herbaty zawierające do 4460 mg Al/kg, a nawet 5000 
do 20000 mg/kg suchej masy.  
Większość glinu w roślinach znajduje się w związkach nierozpuszczalnych w wodzie i dlatego do 
naparu migrują niewielkie jego ilości. Oddzielnym źródłem tego pierwiastka dla zwierząt i człowieka 
są preparaty farmaceutyczne. Aktualnie oceniamy, że wielkość migracji glinu zależy od wielu 
czynników, a w tym: rodzaju związków glinu, pH środowiska i reakcji, rodzaju żywności, czasu 
kontaktu oraz obecności innych metali.  
Taka powszechność występowania glinu z całą różnorodnością jego cech oraz wpływu na organizmy 
roślin zwierząt i ludzi jest głównym przedmiotem prezentowanego komunikatu. W komunikacie 
przedstawię: 
- fizykochemiczną i toksykologiczną charakterystykę glinu oraz różnych jego form, 
- omówię wpływ glinu na rośliny, zarówno korzystny jak i toksyczny,  
- wskażę wewnątrzkomórkowe mechanizmy wiązania glinu i ich konsekwencje,  
- przedstawię wpływ glinu na organizmy zwierząt z uwzględnieniem układu czerwonokrwinkowego 
i białokrwinkowego, jelitowego transportu leucyny i metioniny oraz wpływ na wątrobę i układ 
kostny,  
- możliwe najszerzej zaprezentuję oddziaływania glinu na organizm człowieka z jego 
wielopoziomową i wieloaspektową charakterystyką wpływu na główne narządy i układy organizmu 
ze wskazaniem najnowszych wyników badań w tym zakresie.  
 
Komunikat zawierał będzie propozycje dydaktycznego wykorzystania treści na różnych poziomach 
kształcenia chemicznego. 
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„Nauczyciel – kompetentny praktyk, opiekun, ekspert”  
– współpraca uczelni i szkół wyzwaniem i szansą na wykwalifikowaną kadrę 

nauczycieli chemii 

Małgorzata Bartoszewicz 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Chemii, Zakład Dydaktyki Chemii 
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 8, 61-614 Poznań 

 

Od 1 października 2016 roku kształcenie nauczycieli w Polsce prowadzone jest wyłącznie w systemie 
szkolnictwa wyższego.[1] Standardy kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu 
nauczyciela określa, w drodze rozporządzenia, minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i 
nauki w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania mając na uwadze 
konieczność zapewnienia wysokiej jakości kształcenia i właściwego doboru efektów uczenia się w 
celu odpowiedniego przygotowania do wykonywania zawodu z uwzględnieniem jego specyfiki. Do 
20 maja 2019 trwały konsultacje projektu rozporządzenia, a nowe przepisy mają obowiązywać od 1 
października. W proponowanych rozwiązaniach położono nacisk na kształcenie praktyczne, 
uwzględniono kształcenie w zakresie specjalnych potrzeb edukacyjnych oraz dostosowywanie przez 
nauczycieli kształcenia do specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów.[2]  

W badaniu przeprowadzonym wśród 25 najlepszych systemów edukacji na świecie starano się ustalić, 
jakie czynniki determinują wysoką jakość nauczania w szkołach. Ustalono, że czynnikami tymi są 
przede wszystkim rekrutowanie do zawodu nauczycieli odpowiednich osób oraz zapewnienie im 
odpowiedniego wykształcenia.[3] 

Mając na uwadze jak najlepsze przygotowanie studentów do zawodu nauczyciela Wydział Chemii 
UAM wraz z Wydziałem Fizyki UAM złożyły wspólny projekt w konkursie NCBiR na 
„Programy kształcenia nauczycieli” dotyczące opracowania i wdrożenia programów kształcenia 
nauczycieli na kierunkach realizujących specjalność nauczycielską (POWR.03.01.00-IP.08-00-
PKN/18), który otrzymał pozytywną ocenę i uzyskał dofinansowanie. W ramach projektu studenci 
Wydziału Chemii i Wydziału przygotowujący się do zawodu nauczyciela otrzymają wsparcie w 
zakresie m.in.: przygotowania psychologiczno-pedagogicznego do pracy w szkole zgodnie z 
propozycją Nowego Modelu Kształcenia Przyszłych Nauczycieli; tutoringu czyli indywidualnej 
opieki nad studentem, którego celem jest rozwój naukowy i osobisty podopiecznego; przygotowania 
praktycznego do prowadzenia zajęć laboratoryjnych w roli nauczyciela  
– eksperymentatora, popularyzatora chemii wykorzystującego technologię informacyjną, tablety oraz 
czujniki chemiczne Pasco; przygotowania praktycznego do roli mentora i opiekuna uczniów 
samodzielnie wykonujących eksperymenty chemiczne z zakresu podstawy programowej  
z wykorzystaniem czujników chemicznych w grupach lub indywidualnie; przygotowania do pracy w 
terenie – w najbliższym otoczeniu uczelni/szkoły i zbierania za pomocą czujników Pasco danych do 
ich analizy. 

[1] J. Fazlagić, Systemy kształcenia nauczycieli w wybranych krajach europejskich, Poznań, 2017. 

[2] Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardu kształcenia 
przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela 
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321600/katalog/12585958#12585958 [dostęp 28.05.2019]. 

[3] H. Coates, L. Goedegebuure, The Real Academic Revolution: Why we Need to Reconceptualise 
Australia’s Future Academic Workforce, and Eight Possible Strategies for How to Go About This, 
Research Briefing, LH Martin Institute, 2010. 

[4] Projekt „Nauczyciel – kompetentny praktyk, opiekun, ekspert” POWR.03.01.00-00-KN40/18. 
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Kształcenie nauczycieli na Wydziale Chemii UŁ w ramach realizacji projektu 
„Modelowe kształcenie przyszłych nauczycieli przedmiotów matematyczno-

przyrodniczych w Uniwersytecie Łódzkim” 

Anna Wypych-Stasiewicz 

Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii, Katedra Chemii Środowiska Zakład Dydaktyki Chemii 
i Popularyzacji Nauki ul. Pomorska 163, 90-236 Łódź, anna.stasiewicz@chemia.uni.lodz.pl 

 

Na Wydziale Chemii UŁ, od roku 2015/2016 organizowane jest kształcenie nauczycieli na kierunku 
„Nauczanie Chemii”. Proponujemy ten kierunek jako kolejny możliwy do realizacji  równolegle z 
innym kierunkiem na Wydziale Chemii.  Dzięki tak zorganizowanemu procesowi nauczania-uczenia 
się student może podjąć w przyszłości pracę nie tylko jako chemik analityk w laboratorium 
chemicznym, ale także w charakterze nauczyciela chemii. Rozwiązanie  to jest bardzo dobrze przyjęte 
przez studentów naszego Wydziału. W dniu 26.03.2018 roku Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 
ogłosiło konkurs na wdrożenie modelowych programów kształcenia nauczycieli. Wydział Chemii 
UŁ pozyskał środki finansowe na realizację zadań wytyczonych w projekcie. Tematem rozważań 
będzie  omówienie  wpływu założeń  konkursu na zmianę programu kierunku Nauczanie Chemii. 

 

[1] „Propozycja nowego modelu kształcenia przyszłych nauczycieli”, Zespół przy MNiSzW 31 
stycznia 2018 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego 

[2] Program kierunku „ Nauczanie Chemii” 

http://www.chemia.uni.lodz.pl/siatki/2019_2020_STACJONARNE_2stopien_NAUCZANIE_CHE
MII.pdf
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65. Olimpiada Chemiczna 

Wanda Szelągowska 

Komitet Główny Olimpiady Chemicznej ul. Żwirki i Wigury 101, 02-089 Warszawa. 

 

 W roku szkolnym 2018/2019 odbyła się sześćdziesiąta piąta Olimpiada Chemiczna, do której 
w 13 okręgach przystąpiło 944 uczniów. Od kilku lat najliczniejsze  Okręgi to:  Warszawski (172 
uczniów), Łódzki (101) i Toruński (91) . Najmniej liczne Okręgi to: Kielecki (22), Białostocki (31) i 
Lubelski (38).  Do finału zostało zakwalifikowanych 101 uczniów, lecz przystąpiło do niego tylko 
100. Jeden z uczniów nie uczestniczył w finale, gdyż w tym czasie odbywał miesięczny staż 
zagraniczny we Włoszech. Zgodnie z regulaminem nie otrzymał On zaświadczenia finalisty. W finale 
najliczniej był reprezentowany Okręg Warszawski (23 uczniów z 6 szkół), Toruński (14 uczniów z 4 
szkół) i Krakowski (13 uczniów z 3 szkół). Z Okręgu Kieleckiego był 1 uczeń, a z Białostockiego i 
Rzeszowskiego po dwóch uczniów. Po sprawdzeniu zadań finałowych Komitet Główny przyznał 
tytuł Laureata 29 uczniom a czterem tytuł Wyróżnionego.   

Zwycięzcą 65. Olimpiady Chemicznej został Kordian Głąbowski uczeń III klasy II LO w 
Szczecinie przygotowujący się do zawodów pod opieką mgr Teresy Kołogreckiej Bajek,  

drugie miejsce zdobył Dominik Bałaban z II klasy V LO im. Augusta Witkowskiego w 
Krakowie podopieczny dr Wojciecha Przybylskiego, 

trzecie miejsce zajęła Anna Małkiewicz uczennica III klasy ZS UMK Gimnazjum i Liceum 
Akademickie, podopieczna mgr Małgorzaty Augustynowicz Kłyszewskiej. 

Od bardzo wielu już lat wiadomo, że odniesienie sukcesu w Olimpiadzie Chemicznej, wymaga 
od zawodnika i jego nauczyciela, umiejętności i wiedzy chemicznej daleko przekraczającej poziom 
szkoły średniej. Jakie są motywy skłaniające młodzież do podejmowania tej dodatkowej pracy? W 
jakim wieku zaczynają rozwijać swoją pasję? Kim są Ludzie, którzy im w tym pomagają? To są 
pytania na które staram się znaleźć odpowiedź podczas spotkań z uczestnikami (zarówno uczniami, 
nauczycielami jak i organizatorami) wydarzenia jakim jest Olimpiada Chemiczna.   
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„Le français scientifique” - zajęcia przyrodnicze w języku francuskim  
z wykorzystaniem podejścia metodycznego CLIL 

dla studentów Instytutu Romanistyki  Uniwersytetu Warszawskiego  

Agnieszka Siporskaa), Maciej Kopećb)  
a)Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii, Laboratorium Dydaktyki Chemii, 

ul. Żwirki i Wigury 101, 02-089 Warszawa, asipor@chem.uw.edu.pl, 
b)Uniwersytet Warszawski, Instytut Romanistyki, Zakład Literaturoznawstwa Francuskiego, 

ul. Dobra 55, 00-312 Warszawa.   

 

W semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019 po raz pierwszy dla studentów Instytutu 
Romanistyki Uniwersytetu Warszawskiego poprowadzone zostały zajęcia zatytułowane „Le français 
scientifique” („Język francuski nauk przyrodniczych”), skupione głównie na zagadnieniach z chemii. 
Zajęcia poprowadzone zostały w języku francuskim i składały się z dwóch części: seminaryjnej 
(teoretycznej, przeprowadzonej w Instytucie Romanistyki) i laboratoryjnej (praktycznej, 
poprowadzonej w Laboratorium Dydaktyki Chemii Wydziału Chemii). Części te przeplatały się ze 
sobą. Podczas zajęć seminaryjnych uczestnicy zgłębiali słownictwo przyrodnicze (gównie 
chemiczne), a na zajęciach laboratoryjnych - umiejętności praktyczne poprzez: samodzielne 
eksperymentowanie, prowadzenie obserwacji i wyciąganie wniosków z wykonanych doświadczeń. 
Następnie, wykorzystując nabyte umiejętności, przeprowadzali samodzielnie projekty chemiczne, 
których tematyka związana była z życiem codziennym, dobierając próbę badawczą, stawiając 
hipotezy, dokumentując i wnioskując. Projekty zostały zaprezentowane podczas mini-sympozjum, 
które odbyło się w końcu semestru w Instytucie Romanistyki. Przeprowadzona anonimowa ankieta 
wśród uczestników pokazała, że mimo bardzo trudnego i czasochłonnego zaliczenia (kolokwium i 
prezentacja przed pracownikami całego Instytutu Romanistyki), wszyscy uczestnicy byli zachwyceni 
i mają ochotę na dalsze zajęcia. W semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020 znów 
studenci Instytutu Romanistyki będą uczęszczać na ten przedmiot. 

 „Le français scientifique” to kontynuacja wdrażania przez Laboratorium Dydaktyki Chemii 
podejścia metodycznego CLIL (Content and Language Integrated Learning), łączącego nauczanie 
języka obcego z nauczaniem przedmiotów – w tym wypadku akademickich[1]. W latach 
akademickich 2016/2017 oraz 2017/2018 prowadzone były w języku angielskim zajęcia dla 
studentów Wydziałów Chemii i Biologii z wykorzystaniem tej metody zatytułowane „Didactics of 
Science in International Curricula”, zapoznające studentów z programem i metodyką prowadzenia 
zajęć głównie w systemie Matury Międzynarodowej. Do zajęć powstał także skrypt[2]. (projekt 
realizowany w ramach grantu Funduszu Innowacji Dydaktycznych (FID) Uniwersytetu 
Warszawskiego).  W semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020 realizowany będzie po raz 
pierwszy, w języku angielskim i w ramach grantu FID, przedmiot, który pozwoli na udział w 
zajęciach jednocześnie przyrodnikom i humanistom [3].  

 

[1] M. M. Chrzanowski, A. Siporska „Metoda CLIL w nauczaniu chemii – inspiracją do prowadzenia 
zajęć w języku obcym, Chemia w szkole, 2018, 5, 47-50; 

[2] red. A. Siporska, M. M. Chrzanowski „Didactics of Science in International Curricula”, 
Wydawnictwo SCRIPT s.c., Warszawa 2017; 

[3] D. Maksimowicz „Humaniści i przyrodnicy wspólnie w laboratorium”, pismo uczelni „UW”, 
2019, 1, 34. 
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51. Międzynarodowa Olimpiada Chemiczna  
Paryż  21 – 30 lipiec 2019 rok 

Wanda Szelągowska 

Komitet Główny Olimpiady Chemicznej ul. Żwirki i Wigury 101, 02-089 Warszawa. 

 

W  2019 roku w dniach 21 – 30  lipca, młodzi miłośnicy chemii z ok. 80 państw Świata, 
spotkają się w Paryżu na 51. Międzynarodowej Olimpiadzie Chemicznej (51.IChO).   Polskę będą 
reprezentowali, wyłonieni podczas czterostopniowych zawodów 65 Olimpiady Chemicznej, 
następujący uczniowie:  

 
Kordian Głąbowski, uczeń III klasy II  LO ze Szczecina, przygotowywany przez mgr Teresę 

Kołogrecką – Bajek, zwycięzca 65. Olimpiady Chemicznej; 
 
Dominik Bałaban, uczeń II klasy V LO w Krakowie, przygotowywany przez dr Wojciecha 

Przybylskiego, (drugi w finale 65. Olimp. Chem.); 
 
Grzegorz Procyk, uczeń III klasy Liceum Akademickiego w ZS UMK GiLA w Toruniu, 

przygotowywany przez mgr Małgorzatę Augustynowicz-Kłyszewską i  dr Andrzeja Wolana (czwarty 
w finale 65. Olimp.Chem.); 

Mikołaj Popławski, uczeń III klasy II LO w Przemyślu, przygotowywany przez mgr Mariana 
Sztabę (dziesiąty w finale 65. Olimp. Chem.); 

Zawodnikiem rezerwowym jest Tomasz Ślusarczyk, , uczeń II klasy V LO w Krakowie, 
przygotowywany przez dr Wojciecha Przybylskiego i mgr Iwonę Król, (szósty w finale 65. Olimp. 
Chem.). 

Polacy uczestniczyli we wszystkich pięćdziesięciu Olimpiadach, brało w nich udział 203 
reprezentantów Polski. Było to: 

 186 uczniów klas maturalnych, 15 uczniów klas drugich a  2 było z klasy pierwszej; 
 185 chłopców i 18 dziewcząt; 
 3 osoby reprezentowały Polskę trzykrotnie, 29 osób dwukrotnie a 171 było na IChO 

jeden raz; 
 zdobyli łącznie 191 medali w tym 51 złotych, 75 srebrnych i 65 brązowych – 12 

reprezentantów Polski wróciło bez medalu. 
  

Jak w tym roku wypadną w Paryżu? 

Dowiemy się 29 lipca – odpowiedź na to pytanie zostanie umieszczona na plakacie. 
 
 


