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Recenzja podręcznika dla uczniów gimnazjum 

Świat chemii opublikowanego pod redakcją Anny Warchoł, cz. ii, wydawnictwo 
zamkor, kraków 2010 (nr dopuszczenia 94/2/2010)1

Recenzowany podręcznik stanowi drugą część cyklu podręczników zatytu-
łowanych Świat chemii, przeznaczonych do nauczania chemii na poziomie gim-
nazjalnym, zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od września  
2009 roku. Został on dopuszczony do użytku szkolnego na podstawie opinii rze-
czoznawców: prof. dr. hab. Bogusława Wiłkomirskiego, dr. Andrzeja Persony oraz 
mgr Agnieszki Pukowskiej. Autorami, podobnie jak I części podręcznika, są: 
Anna Warchoł, Dorota Lewandowska i Andrzej Danel oraz dodatkowo Marcin 
Karelus.

Podręcznik liczy 298 stron i zawiera 4 rozdziały, zatytułowane kolejno: Ga-
zy, Woda i roztwory wodne, Kwasy i zasady, Sole. 

Każdy rozdział (identycznie jak w pierwszej części podręcznika) składa się z:
• wprowadzenia – zawierającego notki, zdjęcia, pytania wzbudzające cie-

kawość ucznia (np.: „Mgła, dym, piana, jakie to roztwory?”, „Czym są 
skały, a czym minerały?”);

• części głównej – zawierającej treści właściwe dla danego rozdziału, przed-
stawione w formie pytań i odpowiedzi (np.: „Dlaczego helowce nazywa 
się gazami szlachetnymi?”, „Czy woda w różnych stanach skupienia ma 
te same właściwości chemiczne?”, „Czy sole występują w organizmach 
żywych?”);

• podrozdziału zatytułowanego Czy wiesz, że – zawierającego krótkie teks-
ty chemiczne, dotyczące historii chemii, ekologii, współczesnych odkryć 
i zastosowań wiedzy chemicznej w życiu codziennym (np. Galena – pre-
kursor współczesnej elektroniki, Toksyczna sól, Bardzo zimny tlenek – su-
chy lód, Prosty tlenek cząsteczką roku 1992, Wodór paliwo przyszłości);

• repetytorium;

1 Por. z recenzją pierwszej części tego podręcznika, s. 293.
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• podrozdziału: Sprawdź się – zawierającego pytania testowe jednokrotne-
go wyboru;

• podrozdziału: Wprawki egzaminacyjne – obejmującego zbiór różnego 
typu zadań, przygotowujących uczniów do egzaminu gimnazjalnego.

Na końcu podręcznika zamieszczono schematy obiegu w przyrodzie azotu, 
tlenu i wody, tablice i krzywe rozpuszczalności, spis literatury źródłowej, indeks 
rzeczowy oraz wkładkę z dwoma układami okresowymi.  

Podręcznik ten stanowi integralną część bardzo starannie przygotowanego 
pakietu dydaktycznego, na który składają się ponadto dwa zeszyty ćwiczeniowo-
-przedmiotowe dla uczniów oraz poradnik dla nauczyciela, z płytką CD zawiera-
jącą sfilmowane doświadczenia, komputerowe animacje, filmowe zagadki oraz 
gotowe do edycji sprawdziany.

Podręcznik ma bardzo staranną i zaawansowaną pod względem technicznym 
szatę graficzną. Szczególną uwagę zwracają bardzo dobrej jakości zdjęcia. Mate-
riał ilustrowany jest wieloma dobrze dobranymi schematami, rysunkami i mode-
lami, a repetytorium ma ciekawe formy graficzne. 

Na wysoką ocenę zasługują propozycje ciekawych i bardzo starannie opisa-
nych doświadczeń (w liczbie 70). Stanowią one podstawę do obserwacji, analizy, 
wnioskowania, weryfikacji, a więc zdobywania przez ucznia wiedzy na drodze 
eksperymentalnej, a nie jak w większości podręczników metodą pamięciową. 
Ponadto dla uczniów szczególnie zainteresowanych przedmiotem przygotowano 
szereg prostych doświadczeń, możliwych do wykonania w domu w ramach tzw. 
„laboratorium domowego”, przy użyciu sprzętu codziennego użytku i substancji 
łatwo dostępnych (znajdujących się w kuchni lub do kupienia w aptece). Przykła-
dy takich doświadczeń to: porównanie napięcia powierzchniowego wody i płynu 
do mycia naczyń (poprzez liczenie kropel, które zmieszczą się na monecie), spo-
rządzenie 2% octu do marynaty z dostępnego w handlu 10% roztworu, badanie 
odczynu roztworu popularnych soli (za pomocą wyciągu z czerwonej kapusty), 
porównanie szybkości topnienia kostek lodu posypanych solą lub cukrem.

Na wyróżnienie zasługują również podrozdziały dotyczące obliczeń rachun-
kowych z zakresu stężeń procentowych i rozpuszczalności. Poszczególne typy 
zadań omawiane są szczegółowo i w sposób przejrzysty, prezentowane są dwa 
sposoby ich rozwiązywania: w oparciu o wzory i w oparciu o proporcje.

Pod względem merytorycznym i dydaktycznym podręcznik napisany jest 
poprawnie. Umożliwia osiągnięcie wszystkich 3 celów ogólnych zawartych w no-
wej podstawie programowej, obowiązującej od września 2009 roku, a mianowicie: 
uzyskiwania, przetwarzania i tworzenia informacji, rozumienia i zastosowania 
nabytej wiedzy do rozwiązywania problemów oraz opanowania czynności prak-
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tycznych. Dzięki przejrzystemu podziałowi treści na obowiązkowe i uzupełniają-
ce podręcznik ułatwia pracę z uczniami o zróżnicowanych możliwościach percep-
cyjnych. Podrozdziały: Sprawdź się i Wprawki egzaminacyjne, które zawierają 
pytania nie tylko dotyczące treści danego rozdziału, ale materiału realizowanego 
od początku roku, pozwalają uczniowi systematycznie powtarzać i utrwalać wia-
domości, jak również kontrolować swoje osiągnięcia.

Przedstawione na końcu recenzji nieliczne uwagi krytyczne nie obniżają 
wysokiej oceny tego nowoczesnego podręcznika.

Uwagi szczegółowe 

1) s. 50 – W zdaniu: „Atomy węgla mogą łączyć się z tlenem i stworzyć dwa 
tlenki” należy usunąć wyraz ‘atomy’.

2) s. 83 – Niezrozumiały i niewyjaśniony w tekście tytuł Janusowe oblicze 
amoniaku.

3) s. 86 – Adekwatnie do tytułu podrozdziału Wkład Polaków w rozwój nauki, 
osiągnięcia naukowe Karola Olszewskiego i Zygmunta Wróblewskiego powinny 
być szerzej omówione, a działalność zagranicznych naukowców jedynie krótko 
wzmiankowana.

4) s. 111 – Błędne stwierdzenie: „rozpuszczalność zależy od masy substan- 
cji rozpuszczonej, od ciśnienia” – rozpuszczalność nie zależy od masy substancji 
rozpuszczonej, a od ciśnienia tylko w przypadku gazów, i dlatego informacja 
w zdaniu: „Rozpuszczalność cukru w wodzie w temp. 10oC, przy ciśnieniu at-
mosferycznym wynosi …”, dotycząca wartości ciśnienia, jest niepotrzebna 
i myląca.

5) s. 112, rys. 8 – Błędnie przedstawiono, że roztwór przesycony można 
otrzymać z roztworu nienasyconego lub nasyconego przez dodanie substancji.

6) s. 133 – W przykładzie 1. objętość wody powinna wynosić 20 cm3, a nie, 
jak podano, 25 cm3.

7) s. 159 – Barwa fenoloftaleiny w środowisku zasadowym winna być ma-
linowa, a lakmusu w kwasie zdecydowanie czerwona.

8) s. 165 – W zdaniu: „nieorganiczne kwasy tlenowe otrzymuje się w reakcji 
odpowiedniego tlenku z wodą” należy dodać wyraz ‘najczęściej’.

9) s. 204, rys. 9 – Zamiast następującego podpisu pod rysunkiem: „Wiązanie 
chemiczne w cząsteczce chlorowodoru” bardziej adekwatny byłby podpis: „Bu-
dowa elektronowa cząsteczki chlorowodoru”. Ponadto opis: „wolna niewiążąca 
para elektronowa” powinien dotyczyć trzech, a nie jednej pary.

10) s. 205, 206 – Dydaktycznie byłoby poprawniej, aby opisy procesu dyso-
cjacji dotyczyły jednej cząsteczki danego związku, wtedy zdefiniowana jest licz-
ba kationów i anionów, na które ona dysocjuje.
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11) s. 207, tab. 9 – Fenoloftaleina w roztworze obojętnym i kwasowym, 
zgodnie z opisem, winna być bezbarwna.

12) s. 216 – „Wodorotlenki – przeciwieństwo kwasów” takie uogólnienie nie 
jest poprawne, wiele wodorotlenków ma charakter amfoteryczny, a więc reaguje 
zarówno z zasadami, jak i kwasami.

13) s. 217 – Listę tlenków niereagujących z wodą należy poszerzyć o tlenek 
azotu(II) i tlenek węgla(II), które omawiane są we wcześniejszych rozdziałach.

14) s. 230 – W zdaniu dotyczącym sposobu otrzymywania soli: „Najprostszy 
z nich polega na syntezie z pierwiastków o przeciwnych właściwościach np.: 
metalu z niemetalem” należy usunąć ‘np.’.

15) s. 23, tab. 2 – Niepoprawny napis „nazwa soli”.
16) s. 235 – Zamiast „sole tlenowe, sole beztlenowe” winno być sole kwasów 

tlenowych i kwasów beztlenowych.
17) s. 236 – W zdaniu: „w zapisie ich wzorów sumarycznych stosuje się 

takie same zasady jak dla wszystkich soli” lepiej zamiast wyrazu ‘zasady’ użyć 
wyrazu ‘reguły’.

18) s. 256 – Należy przeredagować akapit To ważne. Zdania zawarte w pierw-
szych trzech oddzielnych punktach powinny stanowić integralną całość. 

19) s. 275 – Niezrozumiałe określenie ‘wybrany metal’.
20) s. 275 – Potrzebna korekta graficzna odnośnie do probówek, w których 

wytrąca się osad.
21) s. 281 – Niepoprawny opis zamieszczonych rysunków cząsteczki wody.
22) s. 282 – We wzorze ogólnym tlenku lepiej zamiast indeksu x użyć indek-

su np.: z. 
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