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Recenzja podręcznika do nauczania chemii w gimnazjum 

autorstwa Jana Kulawika, Teresy Kulawik i Marii Litwin Chemia Nowej Ery, 
cz. 2, wydawnictwo nowa era, nr dopuszczenia 49/2/20091

Uwagi ogólne:

Podobnie jak część 1, część 2 jest estetycznie i nowocześnie wydana, ma 
ładną szatę graficzną, czytelny druk i dobrze pod względem technicznym wyko-
nane rysunki i zdjęcia; na końcu podręcznika znajduje się skorowidz ważniejszych 
terminów; do podręcznika dołączona jest płytka. 

Zebrany w trzech działach materiał obejmuje kwasy, wodorotlenki i sole oraz 
procesy dysocjacji elektrolitycznej. Zakres materiału, spełniający wymogi nowej 
podstawy programowej, jest taki sam, jak w poprzednim podręczniku tych samych 
Autorów z roku 2000, jednak sposób opisu jest teraz wyraźnie lepszy, tematy są 
ciekawiej przedstawione i lepiej ilustrowane. Niezwykle korzystne wrażenie spra-
wia przedstawienie bardzo wielu eksperymentów i opisów zastosowań, mające na 
celu przybliżenie chemii uczniowi. Dobrze porządkuje wiedzę rubryka Nowe 
pojęcia. Podręcznik zawiera liczne i różnorodne ciekawostki oraz informacje 
szczegółowe w rubrykach zatytułowanych Czy wiesz, że…, Wiem więcej, co może 
przyczynić się do wzrostu zainteresowania młodzieży poznawaniem chemii. Jed-
nak czasem informacje te mają zbyt dużo szczegółów albo nawet nieścisłości (np. 
niepełna, a przez to błędna definicja katalizatora). Zaciekawieniu młodzieży te-
matem lekcji służą również podane linki do internetu, chociaż może warto byłoby 
ostrzec młodzież przed zbytnim zaufaniem do zamieszczanych tam wiadomości.

Pozytywną ocenę tego podręcznika trochę obniżają drobne na ogół, ale dość 
liczne błędne lub wątpliwe twierdzenia, opisane dokładnie w ‘Uwagach szczegó-
łowych’. W tym miejscu chcę tylko zwrócić uwagę na trzy najważniejsze, moim 
zdaniem, problemy: 

1 Por. z opinią o cz. 1 tego podręcznika, s. 263.
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1. Nazewnictwo oraz podział wodorotlenków i kwasów: w dawnej no-
menklaturze nazwy substancji pochodziły głównie od ich właściwości i do tej 
grupy należą nazwy ‘kwas’ i ‘zasada’. Reguła zalecana w aktualnym nazewnictwie 
polega na stosowaniu nazw, które informują o składzie substancji, a nie o jej 
właściwościach. Jest to podwójnie użyteczne: z powodu łatwego odczytywania 
składu z nazwy i ze względu na zmienność właściwości; zwłaszcza dotyczy to 
właściwości kwasowo-zasadowych, które bywają różne w różnych rozpuszczal-
nikach. Z tą regułą jest zgodna nazwa ‘wodorotlenek’, a nie jest zgodna ani nazwa 
‘zasada’, ani nazwa ‘kwas’. Wobec trudności wprowadzenia na poziomie gimna-
zjalnym nazw kwasów opartych na ich składzie należałoby stosować kompatybil-
ne nazwy kwas i zasada, zgodnie z ich właściwościami i reakcją

 kwas + zasada = sól + woda   (1)
Oznacza to, że nazwa ‘zasada’ powinna się odnosić do wszystkich wodoro-

tlenków, ulegających reakcji (1), a nie tylko do tych, które rozpuszczają się w wo-
dzie. Pragnę podkreślić, że kryterium rozpuszczalności w wodzie nie powoduje 
podziału kwasów ani soli. Ubolewam, że niestety taki podział wodorotlenków 
sugeruje nowa podstawa programowa. 

2. Tlenki: Analogicznie, nie należy dzielić tlenków metali w zależności 
od ich rozpuszczalności w wodzie na zasadowe i obojętne, bo np. tlenek glinu 
czy żelaza chociaż nie rozpuszcza się w wodzie – to w reakcji z kwasem tworzy 
sól i wodę tak samo, jak tlenki metali rozpuszczalne w wodzie. Niesłusznie 
Autorzy klasyfikują je jako tlenki obojętne, gdyż prawdziwe tlenki obojętne, np. 
tlenek węgla(II), nie ulegają reakcji ani z kwasem, ani z zasadą. Również błęd-
na jest definicja tlenku kwasowego: nie jest to „tlenek niemetalu, którego war-
tościowość w kwasie i tlenku jest taka sama”, a jest to tlenek niemetalu, który 
z wodą tworzy kwas lub kwasy. Np. tlenek azotu(IV) jest tlenkiem kwasowym, 
chociaż tworzy dwa kwasy, w których wartościowość azotu jest inna niż w tlen-
ku(III i V). 

3. Dysocjacja: W światowej literaturze chemicznej pojęcie ‘dysocjacji’ sto-
suje się do rozdzielenia cząsteczek zarówno w rozkładzie homo-, jak i heteroli-
tycznym. W polskiej literaturze chemicznej podział heterolityczny, wywołany 
oddziaływaniem cząsteczek rozpuszczalnika, nosi nazwę „dysocjacji elektroli-
tycznej”. Użyty w podręczniku termin ‘dysocjacja jonowa” jest stosowany w spek-
troskopii mas i oznacza „rozkład jonu na inny jon o mniejszej masie i jedną lub 
więcej cząsteczek” (porównaj Kompendium terminologii chemicznej. Zalecenia 
IUPAC, Wyd. ZamKor, Kraków 2005, s. 92). Zamiast terminu ‘dysocjacja jonowa’ 
należy więc stosować określenie ‘dysocjacja elektrolityczna’, albo po prostu ‘dy-
socjacja’. Ponadto arbitralne stosowanie w równaniach reakcji jonowych strzałki 
w jedną lub w dwie strony wprowadza zamęt w głowach uczniów i dla wszystkich 
tych reakcji powinno się stosować jednolity zapis z dwiema strzałkami, przewi-
dywany dla reakcji odwracalnych.
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Na zakończenie wyrażam przekonanie, że podręcznik po usunięciu tych 
błędów rzeczowych oraz innych, opisanych w ‘Uwagach szczegółowych’, mógłby 
być przedstawiony do wyróżnienia przez Komisję PAU do Oceny Podręczników 
Szkolnych. 

ważniejsze uwagi szczegółowe:

1) s. 18 – Autorzy słusznie piszą, że „otrzymując chlorowodór w reakcji 
syntezy wodoru z chlorem, trzeba zachować szczególną ostrożność”, ale nie tylko 
z powodu trujących właściwości chloru i chlorowodoru, ale przede wszystkim z po-
wodu wybuchowych właściwości substratów w obecności światła widzialnego.

2) s. 25 – Nie jest stosowane pojęcie „ogólnej wartościowości pierwiastka 
w związku”.

3) s. 25 – Geometria cząsteczki kwasu siarkowego na rysunku modelu po-
winna być nie kwadratowa, tylko tetraedryczna, tak jak pokazana na płytce.

4) s. 25 – Nie zawsze wartościowość niemetalu w tlenku kwasowym i kwa-
sie jest taka sama. Przykładu dostarczają sami Autorzy, pisząc na s. 36: „kwas 
azotowy(V) na skalę przemysłową otrzymuje się z tlenku azotu(IV)”.

5) s. 30 – Pojęcie „higroskopijny” Autorzy wprowadzają bez definicji.
6) s. 33 – Niektóre zastosowania kwasu siarkowego(VI) przypisano kwaso-

wi siarkowemu(IV), np. stosowanie do produkcji HCl, HF, H3PO4 oraz nawozów 
sztucznych.

7) s. 33 – Definicja katalizatora jest niepełna, a przez to błędna.
8) s. 33 – Wypisywanie 8 wzorów kwasów tlenowych siarki jest niepotrzebne.
9) s. 36 – Autorzy pokazują stężony roztwór kwasu azotowego w bezbarwnej 

butelce, a na s. 38 w zadaniu 5 żądają wyjaśnienia: „Wyjaśnij, dlaczego kwas 
azotowy(V) powinno się przechowywać w naczyniach z ciemnego szkła”. Nota-
bene pytanie to jest stanowczo za trudne.

10) s. 40 – Zamiast stwierdzenia, że kwas węglowy jest cieczą, należało 
napisać: „istnieje tylko w rozcieńczonych roztworach wodnych”.

11) s. 40 – Do zastosowań kwasu węglowego można by dodać, że wraz z CO2 
służy do gaszenia pożarów w gaśnicach pianowych.

12) s. 45 – Wypisywanie kilkunastu wzorów kwasów tlenowych jest zbędne, 
zwłaszcza że dwa z nich są dyskusyjne (HPO3 i H2SiO3).

13) s. 46 i następne – Termin ‘dysocjacja jonowa’ jest stosowany w spektro-
skopii mas i oznacza „rozkład jonu na inny jon o mniejszej masie i jedną lub 
więcej cząsteczek”. Zamiast terminu ‘dysocjacja jonowa’ należy stosować okre-
ślenie ‘dysocjacja elektrolityczna’, albo po prostu ‘dysocjacja’. 

14) s. 48 i następne – Autorzy dość arbitralnie wprowadzają i stosują w rów-
naniach reakcji jonowych strzałki w jedną lub w dwie strony. Dla wszystkich tych 
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reakcji powinno się stosować jednolity zapis z dwiema strzałkami, przewidywany 
dla reakcji odwracalnych.

15) s. 48 i następne – Stosowane często przez Autorów modelowe przedsta-
wianie przebiegu reakcji dysocjacji błędnie sugeruje, że rozmiary atomu nie zmie-
niają się przy tworzeniu kationu lub anionu.

16) s. 54 – Podana tu definicja kwasów: „Kwasy to związki chemiczne, 
o ogólnym wzorze HmRm, zbudowane z kationów wodoru i anionów reszty kwa-
sowej”, błędnie sugeruje jonowe wiązania w kwasach.

17) s. 74 – Najlepszym wzorem dla ‘zasady amonowej’ jest NH3.aq.
18) s. 79 – Zakres pH 6,5–8,0 odnosi się do wody występującej w naturze; 

zapis ‘woda’ sugeruje, że chodzi o ‘czystą wodę’ o pH 7,0.
19) s. 88 – Brak wzorów soli potasowych pokazanych na rys. 37.
20) s. 101 – ‘Szereg aktywności metali’ zgodnie z powszechnym rozumieniem 

słowa ‘szereg’ powinno się przedstawiać poziomo i określać, że jakiś metal znaj-
duje się przed (lub za) innym metalem, a nie powyżej (poniżej).

21) s. 102 – Autorzy słusznie piszą, że „stężony kwas azotowy ma właści-
wości utleniające”, ale to stwierdzenie stwarza mylne przekonanie, że inne kwasy 
nie mają właściwości utleniających. 

22) s. 127 – Zamiast ‘kwas borny’ powinno być ‘kwas borowy’.
23) s. 127 – Trójtlenek siarki w temperaturze pokojowej nie jest gazem, ale 

występuje w fazie stałej (tworzy trimer lub polimer).
24) Płytka – Film na temat dysocjacji HCl jest zrobiony nieprawidłowo: źle 

pokazano rolę cząsteczek wody i brak zmiany rozmiarów atomów wskutek ich 
przemiany w jony.

25) Płytka – W częściach opisujących wodorotlenki i sole przedstawiono 
rysunki i modele „cząsteczek”, jakich nie tworzą substancje o wiązaniach jono-
wych.

272 Zofia Stasicka




