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Recenzja podręcznika dla uczniów gimnazjum 

Chemia 3 autorstwa Bożeny Kupczyk, Wiesławy Nowak i Marii Barbary Szcze-
paniak, Wydawnictwo Pedagogiczne Operon, gdynia 2008, nr dopuszczenia 
62/08 
oraz zeszytu ćwiczeń dla uczniów gimnazjum Chemia 3 autorstwa Bożeny Kup-
czyk, Wiesławy Nowak i Marii Barbary Szczepaniak, Wydawnictwo Pedago-
giczne Operon, gdynia 2007 (bez nr. dopuszczenia)

W świetle nowego projektu podstaw programowych dla gimnazjum wyma-
gania wobec podręcznika dla uczniów gimnazjum rosną, zwłaszcza gdy ma się 
do czynienia z podręcznikiem, którego pierwsze wydanie właśnie się ukazało. 
Jeśli jeszcze doda się do tego zamieszczone we wstępie zapewnienie: „…stwo-
rzyliśmy publikację na bardzo wysokim poziomie merytorycznym, jednocześnie 
przystosowaną do poziomu uczniów gimnazjum” oczekiwania czytelnika w sto-
sunku do tej publikacji są duże. Niestety, już przy pierwszym zetknięciu podręcz-
nik rozczarowuje, szczególnie rozdział pierwszy, ściśle chemiczny. Jest w nim 
sporo błędów, być może zawinionych przez niestaranną korektę, nieścisłości 
i niedomówień.

Niewątpliwie podręcznik ma bardzo ciekawą szatę graficzną, a liczne ilu-
stracje i wysokiej jakości zdjęcia przyciągają wzrok. Rzeczywiście, wiele tabel, 
starannie opracowane schematy i wykresy ułatwiają zrozumienie przekazywanych 
treści. Odniosłam jednak wrażenie, że zwłaszcza w pierwszym rozdziale ta obfitość 
utrudnia czytanie. Tekst „pocięty” jest na oznaczone odrębnymi barwami frag-
menty, w tym opisy doświadczeń, opatrzone dodatkowym dowcipnym piktogra-
mem Ciekawostki, zamieszczone w ramkach Dodatkowe informacje, krótkie pod-
sumowania Najważniejsze informacje oraz zestawy zadań Sprawdź się!. W tym 
zestawieniu najgorzej wypadają Najważniejsze informacje. Są podawane bez 
wyraźnego uporządkowania – wymieszane są szczegóły budowy związków, ich 
właściwości fizyczne i chemiczne (np. s. 13, 15, 21). Zadania Sprawdź się są 
prawie wyłącznie oparte na stechiometrii i bardzo schematyczne. Chlubny wyją-
tek w postaci zadania problemowego to np. zad. 4 na s. 116. Na tym tle znacznie 
lepiej wypadają bardziej problemowe zadania zamieszczone na końcu rozdziałów 
oraz rzeczywiście bardzo różnorodne zadania z zeszytu ćwiczeń dla ucznia. 



Jak wspomniałam, podręcznik jest nierówny. W porównaniu z dość chaotycz-
nym rozdziałem pierwszym, poświęconym pochodnym węglowodorów, rozdziały 
następne, bardziej opisowe, dotyczące kolejno związków chemicznych w życiu 
codziennym oraz surowcom mineralnym i energetycznym, napisane są znacznie 
lepiej i w sposób bardziej uporządkowany. Na tym tle najlepiej wypadają, starannie 
opracowane w formie schematów, podsumowania zamieszczone na końcach roz-
działów. Podobną formę mają dwa ostatnie rozdziały podręcznika obejmujące: 
Przypomnienie wiadomości z tomu I oraz Przypomnienie wiadomości z tomu II.

Tematyka podręcznika narzuca podjęcie problematyki związków chemii 
z życiem codziennym, co Autorki uczyniły interesująco. Można jednak zadać 
sobie pytanie, w jakim stopniu jest to podręcznik nowoczesny. Czytając go, od-
nosiłam niejednokrotnie wrażenie, że gdyby nie bogata, kolorowa szata graficzna, 
rodem z czasów cywilizacji obrazkowej, i sporadycznie podane, nieznane wcześ-
niej pojęcia (np. fullereny s. 113), podręcznik ten wielokrotnie przypominałby 
książkę z czasów mojej odległej młodości.

Podręcznik został wzbogacony na końcu o odpowiedzi do wybranych zadań, 
dane fizykochemiczne (np. rozpuszczalność gazów w wodzie, krzywe rozpusz-
czalności wybranych soli w wodzie, zestawienie informacji o tlenkach, wodoro-
tlenkach i solach, tabela właściwości fizycznych wybranych pierwiastków i związ-
ków chemicznych, tablica rozpuszczalności niektórych soli i wodorotlenków), 
układ okresowy pierwiastków, zdjęcia barw wskaźników w roztworach o różnym 
pH oraz krótki skorowidz.

Przejdę teraz do uwag szczegółowych:

Rozdział 1: 
s. 12 – Wino to 10–17% roztwór alkoholu – nie wyciągnięto wniosków co 

do jego lotności.
Stosowanie rakotwórczych związków chromu w szkole jest wielce kontro-

wersyjne! Co zrobić z odpadami?
s. 14 – Temperatura wrzenia alkoholi > temperatura wrzenia węglowodorów 

i dalej: „Przyczyną tego zjawiska jest łączenie się cząsteczek alkoholu w większe 
skupiska” – nieprecyzyjne sformułowanie. 

s. 15 – Zad. 3: zachodzi pytanie, którego butanolu?
Zad. 7: Jeśli miałby to być butanol, to jego masa cząsteczkowa wynosi 74 u, 

a nie 76 u.
s. 16 – Wzór C3H5(OH)3 niewiele mówi o strukturze – lepiej już podać wzór 

sumaryczny (wzór strukturalny jest podany w Ciekawostkach).
s. 17 – W Ciekawostkach nie wyjaśniono, co to jest dynamit – „bezpieczna 

nitrogliceryna” [tymczasem w podręczniku opisana jest ziemia okrzemkowa (s. 88) 
i właściwości sorpcyjne].
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s. 19 – Kwasy są omawiane bez żadnego wprowadzenia. W zad. 3 zamiast  
3 atomy wodoru powinno być chyba 3 atomy węgla.

s. 22, 23 – Barwa czerwona użyta wyłącznie dla protonów, a może lepiej 
byłoby także użyć barwy dla atomu tlenu w CuO i w wodzie.

s. 24 – Dlaczego informacje dodatkowe nie są poparte prostymi doświadcze-
niami?

s. 28 – Powinno być: produkcja smarów, nie smar.
s. 30 – Skoro wymieniono kwasy: jabłkowy, cytrynowy i mlekowy należa-

łoby dodać, gdzie występują (razi brak konsekwencji).
s. 30 – Dopiero akapit 1.8 podaje definicję kwasów karboksylowych, chociaż 

pojedyncze kwasy omawiane są wcześniej. Od tego akapitu należałoby zacząć 
omawianie kwasów, czyli przesunąć go przed akapit 1.5 (s. 19).

s. 33 – Schemat reakcji – znacznie łatwiej byłoby uczniowi to zrozumieć, 
gdyby cząsteczka alkoholu była odwrócona.

s. 34 – Octan propylu, octan butylu – pojęcia nieprecyzyjne – powinno być 
octan n-propylu, octan n-butylu.

s. 36 – Tu podana jest definicja amin pierwszo-, drugo- i trzeciorzędowych 
(ale w przykładach ich już brak), a na s. 9 tylko pierwszorzędowe – wyraźny brak 
konsekwencji.

s. 36 – Nagłe przejście do związków wielofunkcyjnych (aminokwasów) bez 
żadnego słowa wprowadzenia.

s. 36 – Nagle pojawiają się modele Stuarta (bez objaśnienia), a dotąd konsek-
wentnie stosowano modele z kul i prętów.

s. 37 – Powinno być: kwas 2-aminopropanowy, a nie aminopropanowy.
s. 37 – Symbole Gly, Ala zostały wprowadzone w reakcji u góry strony, 

natomiast ich wyjaśnienie dopiero u dołu strony.

Rozdział 2:
s. 43 – Spis po prawej stronie u góry: wymieniony jest symbol C 1,38%, 

podczas gdy na diagramie jest 19,3% węgla?
s. 45 – We wzorze skróconym tłuszczu jest pięciowartościowy atom węgla!
s. 46 – We wzorze półstrukturalnym trioleinianu glicerolu sześciokrotnie 

pojawiają się pięciowartościowe atomy węgla!
s. 50 – „Tłuszcze dzielą się na ciała stałe i ciała ciekłe” – brzmi to sztucznie; 

znacznie lepiej: na stałe i ciekłe.
s. 52 – Sole ołowiu są silnie trujące – może wystarczyłoby ogrzać białko 

z kwasem, a do identyfikacji H2S użyć papierka ołowiowego (podobnie na s. 55 
– czy musi to być PbCl2?).

s. 53 – „Białka mogą mieć także inne pierwiastki” – powinno być: białka 
mogą zawierać…
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s. 71 – „W dymie papierosowym są fenole” – a nie zostały one dotąd w pod-
ręczniku opisane.

s. 73 – Podano stereochemiczny wzór amfetaminy bez objaśnienia konwen-
cji zapisu.

s. 73 – Zad. 3: „Wypisz 10 związków chemicznych zawartych w nikotynie” 
– nonsens chemiczny, zwłaszcza że obok zamieszczono wzór nikotyny.

Rozdział 3:
s. 95 – Zamiast „zanieczyszczenia gleb powodują”, powinno być: zanieczysz-

czenia gleb są spowodowane przez.
s. 96 – Doświadczenie 2 – obawiam się, że po zalaniu w probówce stałego 

węglanu sodu roztworem kwasu siarkowego przed zamontowaniem rurki wszyst-
ko „wyfrunie” z probówki.

s. 97 – Kuriozalne zdanie: „Niekorzystnym dla człowieka skutkiem tych 
reakcji są kwaśne opady, które powodują niszczenie budowli wapiennych oraz 
tynków” – gdzie skutek, gdzie przyczyna?

s. 105 – Zastosowania podane w formie rysunkowej, gdy dotychczas konsek-
wentnie podawano je opisowo.

Podsumowując, stwierdzam, że dopiero po przeredagowaniu rozdziału pierw-
szego oraz usunięciu innych poważnych usterek mogłabym ten podręcznik pole-
cać uczniom gimnazjum.

Do podręcznika jako integralna część dołączony jest zeszyt ćwiczeń dla 
ucznia, liczacy 80 stron i obejmujący kompletny materiał z trzech pierwszych 
rozdziałów podręcznika. Znalazły się w nim bardzo liczne zadania, krzyżówki, 
szarady, testy, logogryfy, grafy, zgadywanki, pytania o uzupełnienia schematów, 
pisanie równań itp. Szczególnie cenne są zadania wymagające własnych poszu-
kiwań, np. na s. 49: Podaj adres najbliższej placówki zajmującej się problemem 
alkoholizmu, narkomanii. Zestaw ten jest w pełni godny polecenia.
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