
WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW OPISÓW DO ŚWIADCZE Ń WYKONYWANYCH 
W TECHNICE SSC NA STRONĘ CENTRUM SSC 

 

Uwagi wstępne: 
Opis doświadczeń wykonanych przez nauczycieli lub uczniów do zamieszczenia  
na www.centrumssc.prv.pl powinien być napisany zgodnie z zamieszczoną niŜej formatką: 
 

� Czcionka : Times New Roman 12 
� Ustawienie strony:  

marginesy: lewy i prawy 2,5 cm, górny i dolny 2 cm, 
odstępy między wierszami: interlinia 1, 
wyrównanie do lewej.  

� Kolejne elementy jak cel, odczynniki i wyposaŜenie itd. z wcięciem (akapitem), 
� Zdjęcia wprowadzone do tekstu powinny zostać dodatkowo dołączone osobno  

w formie plików z rozszerzeniem .jpg 
 

Układ opisu: 

• Nazwisko i imię: czcionka Times New Roman 12 pogrubiona, wypośrodkowana (patrz 
przykład poniŜej). 

• Szkoła: czcionka Times New Roman 11 pogrubiona, wypośrodkowana (patrz przykład 
poniŜej). 

• Cel doświadczenia: Times New Roman 12; tytuł  pogrubiony z dwukropkiem i akapitem. 
Cele oddzielone łącznikiem lub średnikiem. Krótki opis celu lub celów wykonywanego 
doświadczenia (patrz przykład poniŜej). 

• WyposaŜenie i odczynniki: Times New Roman 12; tytuł  pogrubiony z dwukropkiem      
i akapitem. WyposaŜenie i odczynniki oddzielone przecinkami. Zapisane nazwy i wzory 
chemiczne odczynników. W przypadku substancji z Ŝycie codziennego zapisany główny 
składnik  (patrz przykład poniŜej). 

• Zdj ęcie, zdjęcia zestawu z podpisem (patrz przykład poniŜej), 

• Wykonanie: Times New Roman 12; tytuł  pogrubiony z dwukropkiem i akapitem. Opis 
przedstawiony w punktach w formie poleceń. W przypadku konieczności zachowania 
dodatkowych środków ostroŜności poza standardowymi lub specyficznego wykonania 
doświadczenia pod właściwym opisem powinny znaleźć się uwagi do wykonania (patrz 
przykład poniŜej). 

• Wybrane obserwacje: Times New Roman 12; tytuł  pogrubiony z dwukropkiem              
i akapitem. Obserwacje zapisane skrótowo (patrz przykład poniŜej). Do obserwacji moŜe 
być (nie musi) dołączone zdjęcie. 

• Chemizm przemiany (równanie (ia) reakcji: Times New Roman 12; tytuł pogrubiony  
z dwukropkiem i akapitem; równanie reakcji wypośrodkowane. 

• Wykorzystanie: Times New Roman 12; tytuł pogrubiony z dwukropkiem i akapitem; 
krótkie podanie moŜliwości wykorzystania oddzielone średnikiem (poziom nauczania, 
klasa; treści nauczania i wymagania szczegółowe z nowej podstawy programowej). 

 
• Literatura :  Times New Roman 12; tytuł  pogrubiony z dwukropkiem i akapitem. 

Literaturę naleŜy podawać  tylko wtedy  jeśli doświadczenie jest doświadczeniem 
chronionym prawami autorskimi i jest opisane w literaturze lub na stronach www   
a  nie jest zmodyfikowanym znanym powszechnie doświadczeniem standardowym 
opisanym  w dostępnych podręcznikach i poradnikach dla nauczycieli. 

 



PRZYKŁAD 
 

 

Małoskalowiec Chemila 

Zespół Szkół Zawodowych w Ixowicach 

 

Cel doświadczenia: zapoznanie ze szkolną metodą otrzymywania tlenu i jego 
podstawowymi właściwościami fizycznymi i chemicznymi; lub: otrzymanie tlenu i zbadanie 
jego właściwości.  

WyposaŜenie i odczynniki: statyw na probówki, łapa do probówek, klips do papieru, 
podgrzewacz, patyczek do szaszłyków, permanganikum z apteki (manganian(VII) potasu –
KMnO4). 

 

          Zestaw do otrzymywania tlenu i badania jego właściwości 

Wykonanie:  

1. Do probówki nasypać niewielką ilość manganianu(VII) potasu (od 100 – 200 mg). 

2. Zawartość probówki ogrzewać podgrzewaczem aŜ do usłyszenia trzasków. 

3. Do probówki wprowadzić  tlący się patyczek do szaszłyków. 

4. Obserwować zawartość probówki. 

Uwagi do wykonania: nie dotykać rozŜarzonym łuczywem do powierzchni 
manganianu(VII) potasu. 

 

Wybrane obserwacje: wydziela się bezbarwny bezwonny gaz, który powoduje zapalenie 
się rozŜarzonego łuczywa. 

 

Równanie reakcji: 

2KMnO 4  ����  K2MnO4  +  MnO2  +  O2 

 

Wykorzystanie: gimnazjum kl.I; Treści nauczania i wymagania z podstawy 
programowej: Powietrze i inne gazy; Uczeń opisuje właściwości fizyczne i chemiczne tlenu, 
wykonuje doświadczenia dotyczące badania właściwości tlenu. 

 


