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Uwagi ogólne:

Książka ma ładną szatę graficzną, czytelny druk, bardzo dobrze pod wzglę-
dem technicznym wykonane rysunki i zdjęcia; kolory są dobrze dobrane i użyte 
we właściwym celu. Do podręcznika dołączony jest Zeszyt do ćwiczeń dla ucznia, 
Program nauczania, Zbiór zadań, Przewodnik dla nauczyciela, Wybrane scena-
riusze lekcji, Foliogramy i stereogramy oraz Filmy edukacyjne. Tak więc, pod 
względem wydawniczym podręcznik zasługuje na wyróżnienie.

Podręcznik składa się z 5 rozdziałów: 1. Substancje chemiczne i ich przemia-
ny, 2. Atomy i cząsteczki, 3. Reakcje chemiczne, 4. Woda i roztwory wodne  
i 5. Tlenki, wodorotlenki i kwasy. Ten podział wydaje się jednak nie całkiem lo-
giczny: przecież „przemiany substancji” kojarzą się z „reakcjami chemicznymi”, 
a nie ze zmianą stanu skupienia; między innymi takie znaczenie słowa „przemia-
na chemiczna” podają słowniki języka polskiego.

Każdy z działów tego podręcznika kończy się podsumowaniem i zadaniami 
sprawdzającymi. Podsumowania mają formę czytelnych diagramów, które nie 
tylko podają treść rozdziału w zwięzłej formie, ale przede wszystkim dobrze po-
rządkują opisany materiał. 

Lektura pierwszego rozdziału nasuwa wątpliwości związane z definicją „sub-
stancji chemicznych” i wprowadzonym w podręczniku dychotomicznym ich po-
działem na substancje proste i złożone (czyli związki chemiczne). 

1. Co to jest „substancja chemiczna”? 
• Czy potrzebnie Autorki dodają przymiotnik „chemiczna”, skoro nie ma 

np. „substancji fizycznej”, a definicja „substancji chemicznej” jest tożsa-
ma z definicją „substancji”?

2. Jaka jest poprawna definicja „substancji”?
• Zgodnie z definicją w Słowniku języka polskiego (PWN, W-wa 2006) w sen-

sie chemicznym „Substancja jest to jednorodna materia o ściśle określo-
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nym składzie chemicznym, odznaczająca się charakterystycznymi właś-
ciwościami chemicznymi i fizycznymi” i w tym sensie Autorki definiują 
„substancję chemiczną”. Nie wiadomo jednak, czy te dwa warunki są 
warunkami dostatecznymi (warunek dostateczny to jest warunek, którego 
spełnienie gwarantuje zajście drugiego zdarzenia), czy też koniecznymi 
(warunek konieczny, warunek sine qua non to warunek, bez którego zaj-
ście jakiegoś wydarzenia lub zaistnienie czegoś jest niemożliwe, ale za-
razem taki, którego spełnienie tego nie gwarantuje). 

• Przymiotnik „jednorodna” nie jest jednoznaczny i w związku z tym po-
wstają wątpliwości, gdy w podręczniku znajdujemy pytanie, czy mąka 
jest substancją, a szerzej, czy np. drewno, mięso, mleko i różne jednorod-
nie wyglądające skały są substancjami? 

• Wątpliwości budzi też wymóg „określonego składu chemicznego”, bo 
jeśli tak, to dwie odmiany siarki stałej (rombowa i jednoskośna), składa-
jące się z identycznych cząsteczek S8, ale mające różne właściwości, to 
jest ta sama substancja, czy dwie różne; a jak nazwać te odmiany, których 
cząsteczki mają inną liczbę atomów siarki? 

• Podobny problem powstaje, gdy myślimy o różnych stanach skupienia, 
np. czy para wodna, ciekła woda i lód to jest ta sama substancja, bo 
w zasadzie mają ten sam skład chemiczny, ale różnią się stopniem aso-
cjacji cząsteczek i mają różne właściwości.

• Reasumując, może lepiej na poziomie gimnazjum nie wprowadzać takich 
restrykcyjnych definicji i podziałów substancji i pozostać przy filozoficz-
nej definicji: „Substancją jest to, co istnieje samoistnie i niezależnie, co 
nie jest atrybutem żadnej rzeczy – w przeciwieństwie do cech, stanów, 
relacji itp.; czy też rzecz, przedmiot mający właściwości, obiekt material-
ny” (Słownik języka polskiego PWN); albo definicję zalecaną przez IUPAC: 
„Substancja chemiczna = materia o stałym składzie, najlepiej określona 
przez indywidua molekularne, z których się składa, jak cząsteczki, atomy, 
jony. Substancję chemiczną charakteryzują właściwości fizyczne, takie 
jak gęstość, współczynnik załamania, przewodność elektryczna, tempe-
ratura topnienia itd.” [Kompendium terminologii chemicznej, zalecenia 
IUPAC, ZamKor, 2005, s. 506]. Zgodnie z tymi definicjami za substancje 
uznalibyśmy substancje proste, złożone i mieszaniny o stałym składzie.

Do braków podręcznika należy zaliczyć:
1. Nietrafność niektórych definicji i błędne stwierdzenia:
• Jedno z najważniejszych pojęć w chemii, tj. cząsteczka, jest źle zdefinio-

wane. Podana przez Autorki definicja: „Cząsteczka jest najmniejszą 
częścią związku chemicznego zachowującą jego właściwości”, jest błęd-
na zarówno w odniesieniu do cząsteczki, jak i do związku chemicznego. 
W tym drugim przypadku należało napisać: „Najmniejszą częścią związ-
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ku chemicznego o wiązaniu kowalencyjnym zachowującą jego właści-
wości jest cząsteczka”. Definicja cząsteczki powinna brzmieć: „Cząstecz-
ka jest najmniejszą częścią substancji prostej albo związku chemicznego 
o wiązaniu kowalencyjnym, zachowującą właściwości macierzystej sub-
stancji; w przypadku związków o wiązaniu jonowym umownie „cząstecz-
ką” nazywa się najprostszy wzór stechiometryczny”. Tylko druga z tych 
definicji ściśle opisuje pojęcie cząsteczki. Wprowadzone w podręczniku 
przypisanie cząsteczki związkowi chemicznemu, a atomu − substancji 
prostej jest błędne, bo: (i) cząsteczka jest najmniejszą niepodzielną częś-
cią zarówno związku chemicznego, jak i substancji prostej; (ii) każda 
cząsteczka składa się z atomów.

• Nie powinno się utożsamiać pierwiastków z substancjami prostymi, gdyż 
może to prowadzić do np. takich błędnych stwierdzeń, cytuję: „Naturalnym 
procesem wytwarzania tlenu jest fotosynteza”, bo przecież w tym proce-
sie nie powstaje pierwiastek tlen, tylko substancja prosta tlen cząstecz-
kowy; poprawna definicja pierwiastka brzmi: „Pierwiastek jest to jedy- 
ny składnik substancji prostych i jeden ze składników substancji zło-
żonych.

• Wątpliwości budzi stosowana przez Autorki definicja zasady jako „wo-
dorotlenku rozpuszczalnego w wodzie”, gdyż jest to definicja niezgodna 
z istotą właściwości zasadowych, które powinny kojarzyć się z przeci-
wieństwem właściwości kwasowych, a nie z dobrą rozpuszczalnością 
w wodzie. Ten punkt widzenia ugruntowany jest we wszystkich definicjach 
zasad stosowanych powszechnie w chemii; przypomnę, że na różnym 
poziomie wiedzy chemicznej stosuje się definicję Arrheniusa (zasada 
w reakcji z kwasem tworzy sól i wodę), Brønsteda (zasada = protonobior-
ca, kwas = protonodawca) i Lewisa (zasada = donor pary elektronowej, 
kwas = akceptor pary elektronowej). Podobne wątpliwości budzi definicja 
tlenku zasadowego.

• Bardzo użyteczne są wzory strukturalne cząsteczek, a modele, rysowane 
zwykle w różnych kolorach, są bardzo efektowne; nie można jednak 
przedstawiać wzorów strukturalnych i rysować modeli nieistniejących 
cząsteczek! Tymczasem w recenzowanym podręczniku przedstawiono 
wzory strukturalne i modele związków jonowych, w których nie istnieją 
pojedyncze, izolowane cząsteczki.

• Podana w podręczniku definicja reagenta jest niezgodna z obowiązującą 
definicją IUPAC, tj. nie jest prawdą, że „Wszystkie substancje, które 
biorą udział w reakcji chemicznej, nazywamy reagentami”, ale reagent  
to jest substancja chemiczna zużywana w toku reakcji chemicznej [Kom-
pendium terminologii chemicznej, zalecenia IUPAC, ZamKor, 2005,  
s. 414].

Recenzja podręcznika dla gimnazjum pt. Chemia 1…
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2. Brak niektórych definicji i pojęć: 
W podręczniku brakuje definicji niektórych omawianych pojęć, takich jak: 

reszta kwasowa, kwas słaby i mocny, obojętny tlenek. Ponadto, przy omawianiu 
problemów zawartych w podstawie programowej zabrakło takich ważnych pojęć, 
jak: wiązanie wodorowe, właściwości amfoteryczne wody oraz elektroujemność.

Między innymi jako przyczynę przesuwania wspólnej pary elektronowej 
w stronę jednego z atomów w wiązaniu spolaryzowanym Autorki wskazują licz-
bę elektronów walencyjnych. Nie jest to prawdą, bo np. w I2O5 wspólna para jest 
przesunięta w stronę atomu tlenu, a w wiązaniu Si−H w stronę atomu wodoru. 
Jeśli Autorki chcą opisać kierunek przesunięcia wspólnych par elektronowych, 
muszą wprowadzić pojęcie ‘elektroujemności’.

3. Błędy nomenklaturowe:
• Nie jest prawdą, że kwasy beztlenowe pierwiastków grupy 16 i 17 można 

nazywać „wodorkami”: nazwa „wodorek”, podobnie jak inne nazwy 
zakończone na -ek odnoszą się do anionów (np. chlorek, siarczek, tlenek), 
a więc do związków wodoru z pierwiastkami mniej od niego elektroujem-
nymi, np. LiH, wodorek litu.

• Symbol elektronu zalecany przez IUPAC zawiera literę e i znak minus po 
prawej jej stronie, a nie nad literą; poprawnie pisze się więc „e−”, można 
też pominąć znak minus.

• Pisaną cyframi rzymskimi liczbę wskazującą wartościowość pierwiastka 
w danej cząsteczce pisze się nie nad symbolem pierwiastka, ale u góry po 
prawej jego stronie, np. CuI.  

Oprócz wymienionych powyżej usterek i błędów podręcznik zawiera sporo 
innych, opisanych dokładnie w „Ważniejszych uwagach szczegółowych”. Wszyst-
kie przedstawione argumenty sprawiają, że nie można rozpatrywać możliwości 
nagrodzenia recenzowanego podręcznika.

ważniejsze uwagi szczegółowe:

1) s. 16/17 – W opisie właściwości pierwiastków zbyt dużo uwagi poświę-
cają Autorki gęstości, która jest niezbyt charakterystyczną ich cechą, a ponadto 
jest pojęciem opisywanym na lekcjach fizyki; w podanych przykładach i zadaniach 
pomijają jednak konieczność uwzględnienia wpływu temperatury.

2) s. 17 – W tabeli 1 zawierającej opis niektórych cech poszczególnych pier-
wiastków napisano błędnie, że jod i węgiel (grafit) nie mają połysku metalicznego. 

3) s. 25 – Autorki wymieniają zmianę barwy jako atrybut przemian fizycz-
nych, podczas gdy towarzyszy ona również (a nawet przede wszystkim) procesom 
chemicznym. 
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4) s. 25 – Definicja ‘przemian’ jest myląca, gdyż rzeczownik „przemiany” 
kojarzy się raczej z reakcjami chemicznymi, a nie ze zmianą stanu skupienia. 

5) s. 25 – Nie jest prawdą, że tlenek magnezu różni się od magnezu meta-
licznego zapachem i smakiem; ponadto nie należy sugerować młodzieży badania 
rodzaju substancji zmysłem smaku.

6) s. 29 – Odpowiedź b) „Ma stały stan skupienia” na pytanie „Wskaż te 
z podanych informacji, które dotyczą azotu” jest źle sformułowana, gdyż w po-
danych informacjach nie ma mowy o tym, że w odpowiednich warunkach ciśnie-
nia i temperatury azot przechodzi w stan stały.

7) s. 30 – Nie można sugerować młodzieży, że „tlen jest nierozpuszczalny 
w wodzie”, gdyż co innego usłyszy ona na lekcjach biologii.

8) s. 31 – Jeżeli definiuje się, że substancja prosta = pierwiastek, nie można 
pisać, że „Naturalnym procesem wytwarzania tlenu jest fotosynteza”, bo przecież 
w tym procesie nie powstaje pierwiastek tlen.

9) s. 33 – Schemat fotosyntezy i utleniania biologicznego (nazwanego błędnie 
analizą) nie zawiera istotnego produktu i substratu, którym jest molekularny tlen.

10) s. 37 – Nie jest prawdą, że dwutlenek węgla „magazynuje” ciepło, a tyl-
ko absorbuje promieniowanie podczerwone i rozprasza je we wszystkich kierun-
kach.

11) s. 40 – Poprawna definicja pierwiastka jest następująca: „Pierwiastek jest 
to jedyny składnik substancji prostych i jeden ze składników substancji złożo-
nych.

12) s. 38 – Związki ołowiu wycofane są obecnie z paliw samochodowych.
13) s. 48 – Teraz raczej stosuje się określenie ‘cząstki materii’, a nie ‘drobi-

ny materii’.
14) s. 48 – Doświadczenie 3 – rysunek pokazuje zlewki, a w opisie jest mo-

wa o kolbie.
15) s. 48 – Nie jest prawdą, że pary substancji bezbarwnej można obserwo-

wać, co sugeruje zamieszczony rysunek.
16) s. 52 – Jednostka masy atomowej nie nazywa się unit.
17) s. 58/61 – Na stronach znajduje się wiele nieścisłości: (i) chmury elek-

tronowe nie są „przestrzeniami zwanymi powłokami elektronowymi”, lecz gę-
stościami prawdopodobieństwa znalezienia elektronu; (ii) elektrony powinno się 
nazywać cząstkami elementarnymi (brak definicji); (iii) pomieszanie ostatniej 
powłoki z powłoką walencyjną sprawia, że liczba elektronów walencyjnych wy-
daje się znacznie większa od rzeczywistej (np. 32).

18) s. 62, Tabela 6 – Symbole izotopów wodoru to: 1
1H, 2

1H i 3
1H, a nie 1

1E, 
2
1E i 3

1E; model jądra trytu powinien zawierać 1 proton (kółko czerwone) i 2 neu-
trony (kółka niebieskie).

19) s. 62/63 – Nuklid to nie jest zbiór atomów, ale atom o ściśle określonej 
liczbie atomowej, liczbie masowej i energii jądrowej.

Recenzja podręcznika dla gimnazjum pt. Chemia 1…
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20) s. 64 – Promieniowanie α to nie jest jądro atomu helu, ale strumień jąder 
atomów helu.

21) s. 67 – Skutki promieniowania zależą nie tylko od dawki pochłoniętego 
promieniowania (na którą między innymi ma wpływ odległość i czas przebywania 
w pobliżu źródła promieniowania), ale też od rodzaju i energii pochłoniętego 
promieniowania. 

22) s. 69/71 – Wodór nie należy do grupy litowców.
23) s. 70 i 200 – Układ okresowy zawiera nieaktualne informacje: starą nu-

merację grup, nieaktualny podział na metale, półmetale i niemetale, oraz niepełną 
liczbę znanych pierwiastków (powinno być 111, 112 od roku 2010).

24) s. 73 – Nie można dzielić pierwiastków na gazy, ciecze i ciała stałe, ale 
należy informować, że dany pierwiastek w temperaturze pokojowej występuje np. 
w stanie gazowym.

25) s. 73 – Definicja: „Cząsteczka jest najmniejszą częścią związku chemicz-
nego zachowującą jego właściwości” jest błędna. 

26) s. 76 – Zdarza się, że pierwiastki nienależące do gazów szlachetnych 
tworzą inne niż dwuatomowe cząsteczki (O3).

27) s. 77 – Nie jest prawdą, że „Wspólna para elektronów jest przesunięta 
w kierunku atomu posiadającego więcej elektronów walencyjnych”. 

28) s. 77 – Słowo dipol jest słowem złożonym z di- + -pol (przy czym greckie 
słowo pólos nie znaczy ‘pole’, ale ‘biegun’).

29) s. 77 – Najważniejszą przyczyną mniejszej gęstości lodu niż wody są 
wiązania wodorowe.

30) s. 82 – Nie jest prawdą, że „Jony w krysztale soli kuchennej mają kształt 
sześcianu”.

31) s. 84 i następne strony – Autorki podają wzory strukturalne i modele 
substancji o wiązaniach jonowych, niezgodne ze stanem faktycznym.

32) s. 86 – Zdanie: „Pierwiastki mogą mieć różne wartościowości” jest nie-
jednoznaczne.

33) s. 87 – Tal, który jest pierwiastkiem grupy 13, może tworzyć kilka tlenków.
34) s. 88 i następne – Wzór tlenku fosforu(V) to P4O10, a nie P2O5.
35) s. 94 – Przypisanie atomu substancji prostej, a cząsteczki związkowi 

chemicznemu jest błędne, bo: (i) cząsteczka jest najmniejszą niepodzielną częścią 
zarówno związku chemicznego, jak i substancji prostej; (ii) każda cząsteczka 
składa się z atomów.

36) s. 95 – Nie zawsze promieniotwórczość polega na „samorzutnym rozpa-
dzie jednego atomu w bardziej stabilny układ drugiego atomu”, gdyż czasy życia 
poszczególnych członów szeregów promieniotwórczych bywają bardzo różne.

37) s. 101 – Ogrzewanie probówki zatkanej korkiem jest niebezpieczne; 
w opisie doświadczenia brakuje stwierdzenia, że po ogrzaniu mamy do czynienia 
z inną substancją.
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38) s. 103 – Doświadczenia demonstrujące prawo stałości składu nie uwzględ-
niają przypadku, gdy jeden z substratów jest w nadmiarze lub niedomiarze. 

39) s. 106/107 – Definicje reakcji syntezy i analizy są błędne, gdyż zaimek 
liczebny „kilka” oznacza w sposób przybliżony liczbę od 3 do 9, tymczasem re-
akcja dwóch substratów też należy do reakcji syntezy, a powstanie dwu produktów 
wskazuje na reakcję analizy. 

40) s. 111 i następne – Nie można pisać „cząsteczka NaCl”, gdyż jest to 
substancja o wiązaniu jonowym. 

41) s. 118 – Definicja reagenta podana w podręczniku jest niezgodna z obo-
wiązującą definicją IUPAC. 

42) s. 126 – Jeżeli Autorki uważają, że substancje to albo związki, albo sub-
stancje proste (np. s. 15), to do której z tych kategorii zaliczyć mąkę?

43) s. 126/128 – Oprócz wody krystalizacyjnej w kryształach może też być 
woda konstytucyjna, np. w kryształach cukru.

44) s. 127 – Sześciobok ilustrujący strukturę wody i towarzyszący mu opis 
asocjatów wody są niezgodne ze stanem faktycznym.

45) s. 130 – Ruchy Browna występują nie tylko w roztworach koloidal-
nych.

46) s. 135 i 152 – Rozpuszczalność ciał stałych nie zawsze rośnie ze wzrostem 
temperatury.

47) s. 135 – Do rozwiązania zadania 1 i 2 brakuje danych (krzywej zależno-
ści rozpuszczalności cukru od temperatury).

48) s. 160/161 – Definicja zasady i tlenku zasadowego jest niezgodna z isto-
tą właściwości zasadowych. 

49) s. 160 – Grupy OH są policzalne, więc nie „ilość grup OH”, ale „liczba 
grup OH”.

50) s. 161 i następne – W tlenkach i wodorotlenkach metali przeważa cha-
rakter jonowy wiązania, więc nie powinno się pisać o ich „cząsteczkach” i rysować 
ich modeli.

51) s. 170 i następne – W tekście jest mowa o kwasach silnych i słabych, ale 
brakuje definicji.

52) s. 171 – Zdanie: „Kwas węglowy jest najsłabszym z kwasów nieorga-
nicznych” jest nieprawdziwe, bo np. słabszym kwasem jest H2S, a w połączeniu 
z zamieszczonym obok zdaniem: „Lekko ogrzany rozkłada się na wodę i tlenek 
węgla” sugeruje, że te dwie cechy są nierozłączne. 

53) s. 171 – Brak definicji ‘reszty kwasowej’, a przepis pisania wzorów 
strukturalnych kwasów jest co najmniej infantylny.

54) s. 182 – Kwasów beztlenowych pierwiastków grupy 16 i 17 nie należy 
nazywać „wodorkami”. 

55) s. 186 – Pisząc o „kwaśnych opadach”, należało raczej napisać o emisji 
‘gazowych bezwodników kwasowych’, a nie o „niewidocznych” gazach.

Recenzja podręcznika dla gimnazjum pt. Chemia 1…



56) s. 190 – W rozdziale 5, opisującym tlenki, wodorotlenki i kwasy, nale-
żało nawiązać do właściwości kwasowo-zasadowych wody, opisanej w poprzed-
nim rozdziale.

57) s. 190 – Bez definicji w podsumowaniu Autorki wprowadzają „tlenki 
obojętne” i popełniają błąd, ponieważ żaden z wymienionych tlenków (CuO, SiO2) 
nie jest obojętny.
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