
Klasa 7 a                 08.06.2020 

Drodzy Uczniowie! 

Proszę, aby osoby, które jeszcze nie wypełniły Formularza Google, obowiązkowo się ze mną skontaktowały! 

Przypominam, że Wasza praca domowa również podlega ocenie i proszę przesyłać na mój adres e-mail zaległe prace.  

 

 

 

 

 

1. Proszę w zeszycie przedmiotowym zapisać temat lekcji: 

 

Temat 1: Wodorotlenek sodu, wodorotlenek potasu. 

 

2. Pod tematem lekcji, proszę do zeszytu przepisać następującą notatkę: 

 

1. Otrzymywanie wodorotlenków 

 

Wodorotlenki metali aktywnych z grupy 1. i 2. układu okresowego (z wyjątkiem berylu) można otrzymać dwoma 

sposobami: 

1) metal aktywny   +   woda → wodorotlenek metalu + wodór ↑ 

(z grupy 1. i 2. ukł. okresowego)  

             2 Na + 2 H2O → 2 NaOH + H2 

           2 K + 2 H2O → 2 KOH + H2 

 

(Proszę obejrzeć film Otrzymywanie wodorotlenku sodu w reakcji sodu z wodą: https://docwiczenia.pl/kod/C7GNPY)  

 

 

2) tlenek metalu aktywnego + woda → wodorotlenek metalu 

Na2O + H2O → 2 NaOH 

K2O + H2O → 2 KOH 

 

2. Właściwości wodorotlenków sodu i potasu 

(Proszę najpierw obejrzeć filmiki Badanie właściwości wodorotlenku potasu: http://scholaris.pl/resources/run/id/64956 

oraz Badanie niszczących właściwości wodorotlenku sodu: http://scholaris.pl/resources/run/id/64953, a następnie 

proszę przepisać właściwości wodorotlenków sodu i potasu)  

 

 

 

 

 

https://docwiczenia.pl/kod/C7GNPY
http://scholaris.pl/resources/run/id/64956
http://scholaris.pl/resources/run/id/64953


Wodorotlenek sodu ma bardzo podobne właściwości do wodorotlenku potasu 

 

Właściwości NaOH/KOH 

fizyczne chemiczne 

substancje stałe posiada właściwości żrące 

białe  

higroskopijne  

dobrze rozpuszczają się w wodzie (podczas 

rozpuszczania wydziela się energia na sposób ciepła) 
 

 

 

3. Zastosowanie wodorotlenku sodu, wodorotlenku potasu 

 

3. W ramach pracy domowej proszę napisać Zastosowanie wodorotlenków sodu i potasu. 

 

 

10.06.2020 

 

1.  Proszę w zeszycie przedmiotowym zapisać temat lekcji:  

 

Temat 2: Wodorotlenek wapnia. 

 

2. Pod tematem lekcji, proszę do zeszytu przepisać następującą notatkę: 

 

1. Otrzymywanie wodorotlenku wapnia. 

a) reakcja tlenku wapnia z wodą 

CaO + H2O → Ca(OH)2 

(Proszę obejrzeć filmik Reakcja tlenku wapnia z wodą: https://www.youtube.com/watch?v=SsQmsgEPEzU)  

 

b) reakcja metalu (wapnia) z wodą 

Ca + 2 H2O → Ca(OH)2 + H2 

 

2. Właściwości wodorotlenku wapnia. 

Właściwości wodorotlenku wapnia 

fizyczne chemiczne 

substancja stała żrący 

biały  

trudno rozpuszcza się w wodzie   

 

https://www.youtube.com/watch?v=SsQmsgEPEzU


Nasycony roztwór wodorotlenku wapnia to klarowna ciecz nazywana wodą wapienną, która stosowana jest do 

wykrywania obecności tlenku węgla (IV). 

 

3. Zaprawa wapienna 

Składnikiem budowlanej zaprawy wapiennej jest oprócz piasku i wody, wapno gaszone, które powstaje w reakcji 

wapna palonego z wodą. Tak przygotowana mieszanina o konsystencji gęstego ciasta ma zdolność twardnienia 

wskutek reakcji chemicznej wodorotlenku wapnia z tlenkiem węgla (IV) z powietrza. 

 

Zaprawa wapienna  

przygotowanie  twardnienie 

CaO + H2O → Ca(OH)2  Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O 

wapno palone + woda → wapno gaszone wapno gaszone + tlenek węgla (IV) → węglan wapnia + woda 

 

4. Zastosowanie wodorotlenku wapnia. 

 

3. W ramach pracy domowej proszę napisać Zastosowanie wodorotlenku wapnia. 

 

https://epodreczniki.pl/a/wodorotlenki---wlasciwosci-i-zastosowanie/D1BA39Ara#D1BA39Ara_pl_main_concept_3

