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Podręcznik stanowi część pierwszą składającego się z dwóch części podręcz-
nika przeznaczonego do nauczania chemii w zakresie podstawowym we wszystkich 
typach szkół ponadgimnazjalnych i obejmującego wiadomości z chemii ogólnej 
i nieorganicznej. W części drugiej omawiane są zagadnienia z zakresu chemii 
organicznej.

Podręcznik liczy 180 stron, na których zamieszczono kolejno: spis treści, 
jedenaście numerowanych rozdziałów, odpowiedzi do zadań rachunkowych i krót-
ki skorowidz. Ponadto na drugiej stronie okładki znalazł się układ okresowy 
pierwiastków, a na trzeciej stronie szereg aktywności metali i tabele rozpuszczal-
ności.

Podręcznik ma przejrzysty układ i staranną szatę graficzną. Ważne prawa 
i definicje ujęte są w ramki na czerwonym tle, tematy zadań rachunkowych oraz 
tytuły doświadczeń wydrukowano na tle niebieskim, a fragmenty tekstu Dla cie-
kawych na zielonym. W celu lepszego zorientowania się w treści poszczególnych 
stron umieszczono na marginesie dużymi niebieskimi literami hasła, które omó-
wione są w tekście obok. Każdy rozdział zamyka podsumowanie oraz zestaw 
zadań problemowych i rachunkowych. Omawiane zagadnienia ilustrowane są 
licznymi rysunkami, tabelami, a przede wszystkim zestawem 54 ciekawych do-
świadczeń. Zastrzeżenie budzi jedynie brak oznaczenia, które z doświadczeń 
mogą być wykonane przez ucznia, a które ze względu bezpieczeństwa wyłącznie 
przez nauczyciela i pod sprawnie działającym wyciągiem (dotyczy to np. dośw. 
3, 4, 5, 47, 49).

Treści zawarte w podręczniku – zgodne z programem opracowanym przez 
Autorki wspólnie z Andrzejem Reychem – wykraczają poza podstawę programo-
wą nauczania chemii w zakresie podstawowym. Wiadomości nadprogramowe 
zawarte są w rozdziałach I–III i dotyczą kwantowo-chemicznego opisu struktury 
elektronowej atomów i cząsteczek. Wiadomości te nie są konieczne do zrozumie-



2�2

nia materiału przedstawionego w dalszych rozdziałach podręcznika (wystarczą 
wzory elektronowe) i nie są zresztą przez Autorki wykorzystywane. Co gorsza, 
zostały one przedstawione w sposób zagmatwany, w wielu przypadkach meryto-
rycznie niepoprawny, co prowadzi do niezrozumienia bądź błędnej interpretacji. 
A oto kilka przykładów:

s. 15 – Błędna definicja poziomu energetycznego. Nie można utożsamiać 
powłoki elektronowej z poziomem energetycznym.

s. 16 – Błędne użycie pojęcia podpoziomu energetycznego, który utożsamio-
ny jest z podpowłoką elektronową i dalej na s. 17: „liczba podpoziomów równa 
jest wartości głównej liczby kwantowej” – poziom energetyczny na diagramie 
energetycznym obrazuje energię elektronu opisanego danym orbitalem. Jeżeli dla 
kilku (g) orbitali energia jest jednakowa, to poziom taki nosi nazwę poziomu  
(g-krotnie) zdegenerowanego.

s. 16 – Błędne stwierdzenie: „w celu rozróżnienia stanów kwantowych na-
leżących do tych samych powłok, wprowadzono orbitalną liczbę kwantową l”. 
Liczba kwantowa l jest jedną z 4 liczb kwantowych, które to liczby kwantują 
konkretne wielkości fizyczne charakteryzujące stan kwantowy elektronu w atomie. 
Postać orbitalu atomowego zależy od 3 liczb kwantowych n, l, m. W podręczniku 
nie podano zależności pomiędzy wartościami liczb kwantowych m i l i stąd nie 
wiadomo, dlaczego istnieją 3 orbitale typu p, 5 orbitali typu d.

s. 17 – Mylący rysunek – spin nie posiada odpowiednika w mechanice kla-
sycznej.

s. 31 – Błędne stwierdzenie: „numer okresu informuje o ilości podpowłok 
walencyjnych i określa maksymalną liczbę elektronów w tej powłoce” – liczbę 
podpowłok i elektronów na danej powłoce określa zawsze główna liczba kwan-
towa n, numer okresu zaś równy jest wartości głównej liczby kwantowej powłoki 
walencyjnej.

s. 14, 23, 47 i inne – Dyskusyjne jest wprowadzenie pojęcia obszaru orbital-
nego. Graficzne przedstawienie orbitali będących funkcją 3 zmiennych jest trudne. 
Moim zdaniem zamiast obszaru orbitalnego, lepiej posługiwać się pojęciem kon-
turu orbitalu, zdefiniowanego jako powierzchnia najmniejszej figury geometrycz-
nej na zewnątrz, której bezwzględna wartość orbitalu jest bardzo mała (│Ψ│< ε, 
gdzie ε jest zadaną, dodatnią wartością bliską zera), tak więc prawdopodobieństwo 
napotkania elektronu poza tym konturem jest do zaniedbania. Definicja obszaru 
orbitalnego może sugerować, że wewnątrz tego obszaru prawdopodobieństwo 
napotkania elektronu jest zawsze bardzo duże, podczas gdy są takie miejsca, gdzie 
prawdopodobieństwo to może wynosić zero. Ponadto brak jest w podręczniku 
wyjaśnienia, jaki związek ma orbital z prawdopodobieństwem napotkania elek-
tronu w określonym obszarze przestrzeni.

s. 47, 48, 49, 50 – Rysunki są błędne i niczego nie wyjaśniają (np. co ozna-
cza ECl – energię atomu chloru, czy energię orbitalu pCl?).
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Uwzględnienie elementów chemii kwantowej nie decyduje o nowoczesności 
podręcznika. Usunięcie tych trudnych pojęć i poświęcenie większej uwagi cha-
rakterystyce związków nieorganicznych oraz ich znaczeniu w życiu codziennym 
i środowisku znacznie polepszyłoby proces nauczania. Tymczasem na 180 stron 
podręcznika tylko 23 strony zawierają opis właściwości wybranych pierwiastków 
i ich związków. Spośród niemetali omówiono azot, węgiel i krzem (wprowadzając 
niepotrzebnie pojęcie silikonów, kwasów polikrzemowych), z metali d-elektrono-
wych – żelazo, a właściwości innych popularnych metali opisano na 3 stronach. 
Moim zdaniem pewne tematy z systematyki związków nieorganicznych, które 
realizowano w gimnazjum, dobrze byłoby powtórzyć i poszerzyć. I tak np. warto 
byłoby zwrócić uwagę, że nie tylko właściwości pierwiastków zmieniają się okre-
sowo, ale i właściwości ich związków, i np. przeanalizować właściwości tlenków 
i wodorków pierwiastków drugiego i trzeciego okresu. Ponadto charakter che-
miczny tlenków (zasadowy, amfoteryczny, kwasowy) należałoby przedyskutować 
w oparciu o rodzaj występujących w nich wiązań.

Najlepiej napisane są rozdziały VI–IX, w których przedstawiono takie za-
gadnienia z zakresu chemii ogólnej, jak: molowa interpretacja reakcji chemicznej, 
szybkość i efekty energetyczne reakcji chemicznej, procesy utleniania i redukcji, 
roztwory, dysocjacja elektrolityczna, hydroliza. Rozdziały te merytorycznie i dy-
daktycznie są generalnie poprawne.

Reasumując, recenzowany podręcznik nie spełnia wymogów uprawniających 
do wyróżnienia przez Komisję PAU do Oceny Podręczników Szkolnych.

Recenzja podręcznika dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego…




