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Uwagi ogólne:

Podręcznik jest adaptowanym do nowego programu podręcznikiem wydanym 
pod tym samym tytułem przez to samo wydawnictwo w roku 2006 (nr dop. 32/06); 
różni się jest tylko liczbą autorów: w poprzednim wydaniu było troje Autorów 
(Hanna Gulińska, Jarosław Haładuda, Janina Smolińska), a obecnie są tylko dwie 
Autorki (Hanna Gulińska, Janina Smolińska). Różnice w treści są niewielkie: część 
II zawiera pierwszy rozdział pt. Woda i roztwory wodne” z pierwszej części po-
przedniego podręcznika, natomiast z poprzedniej drugiej części są dalsze 3 roz-
działy Wodorotlenki a zasady, Kwasy i Sole, które uzupełniono nowymi informa-
cjami i modułem Sprawdź swoje wiadomości, zwiększając objętość o około 12%. 
Zamieszczenie w jednej części podręcznika opisu wody i roztworów oraz zasad, 
kwasów i soli uważam za bardzo sensowne, ponieważ wiedza z rozdziału pierw-
szego jest nieodzowna do zrozumienia wiadomości z dalszych części książki. 

Lektura podręcznika nasuwa kilka wątpliwości; w tym miejscu omówię tyl-
ko trzy ważniejsze problemy merytoryczne, natomiast pozostałe są opisane 
w ‘Uwagach szczegółowych’.

1. W nowej podstawie programowej znajduje się sformułowanie: „uczeń 
rozróżnia pojęcia wodorotlenek i zasada”, które ja odczytuję jako intencję twórców 
tej podstawy, by wprowadzić nowoczesne zasady nazewnictwa, według których 
nazwa związku powinna wskazywać na jego skład, a nie właściwości (np. chlorek 
wodoru, a nie kwas chlorowodorowy i podobnie wodorotlenek sodu, a nie zasada 
sodowa). Tymczasem Autorki uporczywie stosują definicję zasady jako wodoro-
tlenku rozpuszczalnego w wodzie. Jak już wyjaśniałam w poprzedniej recenzji1, 

1 Por. z recenzją części I podręcznika Ciekawa chemia autorstwa Hanny Gulińskiej, 
Jarosława Haładudy, Janiny Smolińskiej, s. 277.
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ta definicja jest niezgodna z istotą właściwości zasadowych, które powinny koja-
rzyć się z przeciwieństwem właściwości kwasowych, a nie z dobrą rozpuszczal-
nością w wodzie, tym bardziej że właściwości kwasowo-zasadowe obserwuje się 
też w innych niż woda rozpuszczalnikach. Ten punkt widzenia ugruntowany jest 
we wszystkich definicjach zasad stosowanych powszechnie w chemii; przypomnę, 
że na różnym poziomie wiedzy stosuje się definicję Arrheniusa (zasada w reakcji 
z kwasem tworzy sól i wodę), Brønsteda (zasada = protonobiorca, kwas = proto-
nodawca) i Lewisa (zasada = donor pary elektronowej, kwas = akceptor pary 
elektronowej). Argumentem przemawiającym za takim rozumieniem słowa „za-
sada” jest też typowa reakcja tlenków metali z kwasami, prowadząca do powsta-
nia soli i wody, której przebieg nie zależy od rozpuszczalności tlenku (albo wo-
dorotlenku) w wodzie (por. rozdział 8.4), oraz brak wymogu rozpuszczalności 
w wodzie w przypadku definicji kwasów. Stosowane w tym podręczniku definicje 
tlenków też wymagają poprawy i dobrze byłoby wprowadzić w tym miejscu po-
dział tlenków na zasadowe, kwasowe, amfoteryczne i obojętne. 

2. Uważam, że bardzo ważne jest bogate ilustrowanie materiału dydaktycz-
nego pod warunkiem, że nie tworzy się fałszywego obrazu materii. Do takich 
działań zaliczam rysowanie „modeli cząsteczek” substancji o wiązaniu jonowym, 
co stanowczo odradzam, gdyż nasuwa to błędne skojarzenia o istnieniu pojedyn-
czych cząsteczek i o sposobie uporządkowania jonów w krysztale jonowym. Tym-
czasem na dołączonej do podręcznika płycie CD dominują przepiękne, ale nie-
prawdziwe modele, które ponadto wprawione są w ruch obrotowy, co dodatkowo 
fałszuje rzeczywistość, bo cząsteczki oprócz rotacji ulegają również translacji 
i różnego rodzaju oscylacjom.

3. Zastrzeżenie budzi też sposób zapisu reakcji jonowych z użyciem strzałki 
w jedną stronę, tymczasem wprowadzenie pojęcia reakcji odwracalnej i zapisu 
z dwiema strzałkami nie utrudniałoby zrozumienia przez uczniów opisywanych 
zjawisk, a pozwoliłoby na uniknięcie fikcyjnego obrazu procesów chemicznych.

Pomimo przedstawionych tu wątpliwości czy usterek recenzowany podręcz-
nik pod względem merytorycznym i dydaktycznym jest na dobrym poziomie, 
godnym wyróżnienia przez Komisję PAU do Oceny Podręczników Szkolnych. 
Pod względem wydawniczym część II, podobnie jak część I, jest atrakcyjna i pra-
wie bez zarzutu.

ważniejsze uwagi szczegółowe:

1) s. 12 – Błędne modele tlenku glinu i tlenku sodu.
2) s. 16 – Podpis pod rys. 5.2: „Ułożenie cząsteczek wody w trzech stanach 

skupienia” sugeruje, że cząsteczki te są w bezruchu.
3) s. 41 – Słowo „destruent” należało objaśnić, a najlepiej pominąć.
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4) s. 47 – Podział roztworów jest nielogiczny; podział według kryteriów 
ilościowych na roztwory nasycone i nienasycone jest dychotomiczny i nie należy 
uzupełniać go roztworami rozcieńczonymi i stężonymi. 

5) s. 54 – Błędne modele tlenku i wodorotlenku wapnia.
6) s. 56 i następne – Definicja zasad niezgodna z powszechnym rozumieniem 

pojęcia „zasadowość” (por. dyskusja w części ogólnej). Wbrew stanowisku Au-
torów również wodorotlenek żelaza czy miedzi jest zasadą, a wodorotlenki lanta-
nowców zalicza się nawet do mocnych zasad.

7) s. 56 – Definicja tlenków zasadowych jest niepoprawna.
8) s. 56/57 – Niepoprawne modele wodorotlenku sodu i magnezu.
9) s. 57 i 71 – Poprawnym zapisem ogólnego wzoru wodorotlenków jest 

Mn+(OH- )n, a nie Mn+(OH)-
n.

10) s. 59 – Sód należy trzymać w metalowych szczypcach, a nie w rękach.
11) s. 63 – Przestrzegając przed żrącym działaniem wodorotlenków sodu 

i potasu, należy zwrócić uwagę na konieczność ochrony przed nimi oczu.
12) s. 66 – Brak objaśnienia, jak otrzymuje się wodę destylowaną i jakie ma 

właściwości.
13) s. 70 – Zapis reakcji dysocjacji amoniaku niepoprawny.
14) s. 70 – Pytanie 3 źle sformułowane.
15) s. 72/3 – Zapisy reakcji błędne.
16) s. 81 – Definicja tlenków kwasowych niepoprawna.
17) s. 81 – Gwiazdka w definicji tlenków kwasowych niepotrzebna.
18) s. 81 – Tabela zbędna, jej zawartość można zapisać w 2 linijkach  

tekstu. 
19) s. 83 – Podana definicja kwasu nie jest poprawna: nie każdy atom wo-

doru ma właściwości kwasowe, a ponadto brak definicji reszty kwasowej.
20) s. 85 – Zadanie 1 jest niewykonalne, gdyż w kwasie HXO2

 o budowie 
liniowej atom centralny musiałby mieć 3 elektrony walencyjne, co wskazuje na 
bor jako jedynego kandydata; jednak kwas o stechiometrycznym wzorze HBO2 
nie tworzy cząsteczek HBO2 (jest to trymer złożony z jednostek HBO3

2- połączo-
nych dwoma mostkami tlenowymi).

21) s. 86 – W zdaniu: „Aby jednoznacznie określić reagenty…” należy dodać 
„i produkty”.

22) s. 102 – Zamiast „zwiększania niedoboru soli mineralnych” i „zakłócania 
procesu fotosyntezy” należy zwrócić uwagę na to, że składniki kwaśnego opadu, 
reagując ze składnikami gleby, zmieniają skład soli mineralnych, zamieniając 
sole słabych kwasów organicznych na azotany i siarczany; mogą też zwiększać 
stężenie soli, rozpuszczając trudno rozpuszczalne wodorotlenki żelaza, chromu, 
manganu itp.

23) s. 117 i 151 – Poprawnym zapisem ogólnego wzoru soli jest (Mn+)m(Rm-)n, 
a nie Mm

n+Rn
m-.
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24) s. 119 – Sole kwasów beztlenowych mają też końcówkę -ik (np. węglik), 
a sole kwasów tlenowych końcówkę -an lub -ian (np. chromian).

25) s. 121 – Nie jest prawdą, że nazwy zwyczajowe (np. sól gorzka, soda 
kalcynowana, saletra indyjska) są używane częściej niż nazwy chemiczne.

26) s. 129 – Sztuczna ścianka do wspinania się nie jest dobrą ilustracją skał 
dolomitowych.

27) s. 154 – Azotany(V) nie tylko dlatego są stosowane jako nawozy, że są 
dobrze rozpuszczalne w wodzie, ale przede wszystkim dlatego, że zawierają azot 
przyswajalny przez rośliny. 

28) s. 158/9, indeks polsko-angielski – Zamiast „dissociation acids(salts/ba-
ses)” proponuję „acid (salt/base) dissociation” albo „dissociation of acids(sal/
bases)”; podobnie “pH scale” zamiast „scale pH”; ‘lime’ = wapno, a ‘wapno 
palone’ = ‘burnt lime’, ‘zaprawa wapienna’ to ‘lime mortar’, raczej niż ‘masonry 
mortar’; niektóre hasła są zbędne, np. stan skupienia wody, przewodzenie prądu 
elektrycznego przez zasady, sole.

29) Tablica układu okresowego na końcu książki – Błędem jest umieszczanie 
wodoru w pierwszej grupie pierwiastków oraz pierwiastka 114 jako formalnie 
uznanego przez IUPAC. 
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