
Materiały do pracy zdalnej dla klasy 7 (od 02.04 do 09.04) 

Temat: Woda jako rozpuszczalnik. 

Przeczytaj informacje z podręcznika str.165 – 167. 

Potrzebne informacje znajdziesz również na: 

https://epodreczniki.pl/a/woda-i-jej-wlasciwosci/D17yYdm60 

Notatka 

1. Cząsteczka wody ma dwa bieguny: ujemny, w pobliżu atomu tlenu i dodatni, w pobliżu 

atomów wodoru. Cząsteczka wody jest więc dipolem, czyli ma budowę polarną. 
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2. Dipol – cząsteczka mająca dwa bieguny: dodatni i ujemny, np. cząsteczka wody. 

3. Zasada „ podobne rozpuszcza się w podobnym” : 

- ciecze o budowie polarnej rozpuszczają się w cieczach polarnych, np. woda i alkohol; 

- ciecze o budowie niepolarnej rozpuszczają się w cieczach niepolarnych, np. benzyna i olej; 

- ciecze polarne nie mieszają się z niepolarnymi, np. woda i benzyna. 

4. Roztwór – mieszanina jednorodna składająca się z rozpuszczalnika i substancji rozpuszczonej. 

                        roztwór = rozpuszczalnik + substancja rozpuszczona 

5. Woda jest doskonałym rozpuszczalnikiem substancji 

- stałych, np: ………………………………………………………………………………………………….. 

- ciekłych, np. …………………………………………………………………………………………………. 

– gazowych, np. …………………………………………………………………………………………….. 

( podaj po trzy przykłady) 

 

Temat: Szybkość rozpuszczania się substancji. 

Przeczytaj informacje z podręcznika str. 168 – 169. 

Informacje do tego tematu znajdziesz również na: 

https://epodreczniki.pl/a/czynniki-wplywajace-na-szybkosc-rozpuszczania-sie-substancji-w-

wodzie/D1OYYnxU6   

oraz  https://epodreczniki.pl/a/roztwory/DIg2XlYBq

 

Notatka 

1. Rozpuszczanie – wnikanie cząsteczek jednej substancji między cząsteczki drugiej substancji. 

https://epodreczniki.pl/a/woda-i-jej-wlasciwosci/D17yYdm60
https://epodreczniki.pl/a/czynniki-wplywajace-na-szybkosc-rozpuszczania-sie-substancji-w-wodzie/D1OYYnxU6
https://epodreczniki.pl/a/czynniki-wplywajace-na-szybkosc-rozpuszczania-sie-substancji-w-wodzie/D1OYYnxU6
https://epodreczniki.pl/a/roztwory/DIg2XlYBq


2. Czynniki wpływające na szybkość rozpuszczania się substancji stałych w wodzie: 

- temperatura 

- mieszanie 

- stopień rozdrobnienia. 

3. Aby przyspieszyć rozpuszczanie się substancji stałej w wodzie, należy substancję rozdrobnić, 

a roztwór ogrzewać i mieszać. 

 

 

Temat: Rodzaje roztworów. 

Przeczytaj informacje z podręcznika str. 170 – 176. 

Informacje do tego tematu znajdziesz również na: 

https://epodreczniki.pl/a/woda-i-jej-wlasciwosci/D17yYdm60 

Notatka 

1. Podział roztworów ze względu na ilość rozpuszczonej substancji.  

                                                       Roztwory 

 

roztwór nasycony                                                                        roztwór nienasycony 

 

                                                                            roztwór rozcieńczony          roztwór stężony 

 

2. Podział mieszanin ze względu na wielkość cząstek rozpuszczanej substancji. 

                                                         Mieszaniny 

 

roztwór właściwy                                 koloid                                                   zawiesina 

           np. woda i cukier   np. woda i białko jaja                               np. woda i mąka 

Definicje pojęć znajdziesz na str. 176. 

 

 

https://epodreczniki.pl/a/woda-i-jej-wlasciwosci/D17yYdm60

