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Recenzja podręcznika 

autorstwa Bogusława Wiłkomirskiego dla liceum ogólnokształcącego, lice-
um profilowanego i technikum pt. Chemia. Moduł 1. Zakres podstawowy, 
Wyd. Mac edukacja, Kielce 2002, s. 159, nr dopuszczenia 231/02

Uwagi ogólne

Pod względem wydawniczym książka nie budzi zastrzeżeń: ma ładną szatę 
graficzną, czytelny druk i dobrze pod względem technicznym wykonane rysunki 
i zdjęcia; tekst jest czytelny, kolory dobrze dobrane i użyte we właściwym celu.

Podręcznik składa się z 4 działów: 1. Podstawy chemii, 2. Obliczenia che
miczne, 3. Reakcje w roztworach wodnych i 4. Właściwości wybranych pierwiast
ków i ich związków.

Każdy z czterech działów tego podręcznika kończy się streszczeniem i py-
taniami sprawdzającymi. Streszczenia mogą budzić zastrzeżenia jako formy bry-
ków, mających ułatwić naukę pamięciową przedmiotu; natomiast podane w trzech 
kategoriach pytania sprawdzające różnią się zasadnie stopniem trudności i skła-
niają do samodzielnego poszukiwania odpowiedzi w różnych źródłach informacji. 
Taki układ pytań pobudza też ciekawość uczniów i chęć sprawdzenia swoich 
możliwości na wyższym poziomie wiedzy. 

Podręcznik poprzedzają dwa słowa wstępne (do uczniów i do nauczycieli), 
ale w żadnym z nich Autor nie informuje, jak rozmieścił treści nauczania zaleca-
ne w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla liceów ogólnokształcących 
i profilowanych oraz techników (DzU z dnia 9 maja 2002, Nr 51) w poszczegól-
nych częściach swojego podręcznika. Tymczasem zakres materiału zawartego 
w tym podręczniku zawiera nieliczne tylko treści nauczania zalecane w podstawie 
programowej kształcenia licealnego; w zamian za to znajdujemy głównie treści 
zawarte w podstawie programowej dla gimnazjum. Również poziom nauczania 
proponowany w tym podręczniku jest bardziej odpowiedni dla nauczania w gim-
nazjum niż w liceum. Przypuszczalnie podręcznik powstał na kanwie poprzednio 
napisanego podręcznika gimnazjalnego, który niestety został przerobiony na tyle 
niestarannie, że w wielu miejscach znajdują się uwagi Autora, w rodzaju: „Ucząc 



się chemii w liceum, poznacie właściwości wielu tych połączeń, nie będziemy 
zatem ich teraz omawiać” (s. 100).

Oprócz tego podstawowego zastrzeżenia nasuwają się jeszcze inne uwagi 
o charakterze ogólnym: 

1. Różne terminy chemiczne i fizyczne wprowadzane są bez definicji, np. chro-
matografia, równanie Clapeyrona, reszta kwasowa, protonowy rezonans 
magnetyczny, zanieczyszczenia antropogeniczne (nazwane błędnie antropo-
gennymi), odmiany alotropowe, destylacja, destylacja frakcyjna, dejonizacja, 
elektroujemność, kataliza, enzymy, symbionty, dopalacze katalityczne, tem-
peratura krytyczna, solanka, sublimacja, okres połowicznego rozpadu. 

2. W całym podręczniku Autor dość arbitralnie wykorzystuje w równaniach 
reakcji jonowych strzałki w jedną lub w dwie strony, stosując prostą 
wydawałoby się zasadę: gdy powstaje w roztworze elektrolit mocny, to 
przechodzenie do roztworu substancji pokazuje jedna strzałka, a gdy 
słaby, to dwie strzałki. Jednak nie istnieje ostra granica pomiędzy elektro-
litami mocnymi i słabymi, a ponadto nawet w bardzo mocnych elektroli-
tach powstają pary jonowe lub większe agregaty jonowe, czyli reakcja 
dysocjacji jest odwracalna. Toteż powinno się stosować jednolity zapis 
z dwiema strzałkami, przewidywany dla reakcji odwracalnych. Podobne 
zastrzeżenia dotyczą zapisu odwracalnych reakcji cząsteczkowych, 
w których przypadku Autor postępuje dość chaotycznie, ale najczęściej 
pisze jedną strzałkę skierowaną w stronę produktów, nie zważając na 
odwracalność reakcji. 

3. W podręczniku znajduje się kilka błędnych definicji podstawowych ter-
minów chemicznych; dotyczy to definicji kwasów, zasad, reagentów, mola, 
procesu zobojętniania, rozkładu fotochemicznego.

4. Niektóre rozdziały są zbędne; zwłaszcza chodzi tu o rozdział 4: Właści
wości wybranych pierwiastków i ich związków, który zawiera mnóstwo 
zbędnych szczegółów o niektórych metalach (zwłaszcza Cu, Ag) i nie-
metalach (P, S, fluorowce). Inne opisy lub fragmenty opisów są zbyt 
szczegółowe, np. opis miareczkowania, struktura nadtlenku wodoru, 
gęstości i temperatury topnienia różnych pierwiastków i ich związków. 

5. Przy szczegółowym (często zbyt szczegółowym) opisie wybranych pier-
wiastków i ich związków brakuje podania ich nowoczesnego zastosowa-
nia; dotyczy to przede wszystkim substancji ważnych dla człowieka, jak 
tlen, wodór, H2SO4.

6. Poważne zastrzeżenie budzi też brak skorowidza i wykazu zalecanej li-
teratury.

Reasumując, uważam, że pomimo nowoczesnej formy podręcznik nie nada-
je się do nauczania w liceach i technikach. Ponadto oprócz wymienionych po-
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wyżej błędów podręcznik zawiera sporo innych usterek i wad, opisanych dokład-
nie w „Ważniejszych uwagach szczegółowych”. 

Wszystkie przedstawione argumenty wykluczają dyskusję na temat możli-
wości nagrodzenia recenzowanego podręcznika, a nawet sprawiają, że nie powinien 
być zalecany jako podręcznik licealny. 

Ważniejsze uwagi szczegółowe

1) s. 17 – Definicja reagenta podana w podręczniku jest niezgodna z obowią-
zującą 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 [Kompendium terminologii che
micznej, zalecenia IUPAC, ZamKor 2005, s. 414].

2) s. 22 – Nie jest prawdą, że „Wahania składu bertolidów wynikają z moż-
liwości wzajemnego zastępowania w sieci krystalicznej atomów danego pierwiast-
ka przez inne atomy”, ale powodem jest możliwość występowania atomów me-
talu na różnych stopniach utlenienia.

3) s. 38 i 60 – Definicja mola podana na tej stronie jest błędna i niezgodna 
z poprawną definicją mola podaną na s. 37, a tożsama z definicją masy molowej.

4) s. 66–68 – Definicja kwasów podana w ramce bez określenia, co to jest 
reszta kwasowa, jest błędna; na jej podstawie można by do kwasów zaliczyć 
amoniak i wszystkie związki organiczne. Poprawna definicja została niestety ukry-
ta wśród innego tekstu na s. 68. Nie można ponadto sugerować dychotomicznego 
podziału kwasów na tlenowe i beztlenowe na podstawie podanych 2 przykładów 
i zdania: „Powyższe przykłady wykazują, że kwasy nieorganiczne można podzielić 
na dwie grupy”. Opis dysocjacji kwasu fosforowego też budzi zastrzeżenia. 

5) s. 69 – Definicja wodorotlenków podana w ramce jest nieścisła. Wątpliwości 
budzi również stosowana przez Autorów definicja zasady jako wodorotlenku 
rozpuszczalnego w wodzie. Jest to definicja niezgodna z istotą właściwości zasa-
dowych, które powinny kojarzyć się z przeciwieństwem właściwości kwasowych, 
a nie z dobrą rozpuszczalnością w wodzie. Ten punkt widzenia jest ugruntowany 
we wszystkich definicjach zasad stosowanych powszechnie w chemii; przypomnę, 
że na różnym poziomie wiedzy chemicznej stosuje się definicję Arrheniusa (za-
sada w reakcji z kwasem tworzy sól i wodę), Brønsteda (zasada = protonobiorca, 
kwas = protonodawca) i Lewisa (zasada = donor pary elektronowej, kwas = akcep-
tor pary elektronowej). 

6) s. 71 – Opis reakcji zobojętniania jest nieścisły i miejscami niejasny.
7) s. 78–80 – pH roztworów elektrolitów zależy od ich stężenia, więc nie-

które wartości podane w Tabeli wprowadzają uczniów w błąd, natomiast szcze-
gółowy opis metody miareczkowania jest zbędny. 
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8) s. 85 – Po dodaniu azotanu srebra do wody wodociągowej oprócz chlorku 
wytrąci się węglan, a nie siarczan srebra. 

9) s. 85 – W nagłówku tabeli są błędne wzory jonów ołowiu i glinu.
10) s. 88 – Definicja reszty kwasowej nieścisła: nie uwzględnia bowiem, że 

reszta kwasowa jest anionem i że może składać się z jednego atomu.
11) s. 94 – W opisie wytwarzania tlenu na Ziemi Autor miesza pojęcia pier-

wiastek tlen i tlen molekularny; ponadto nie można nazywać procesu powstawania 
tlenu molekularnego, będącego podstawą życia, „procesem ubocznym” fotosyntezy.

12) s. 106 – Objaśnienie przymiotnika „biogenny” jest niezgodne z definicją 
tego pojęcia zawartą w słownikach języka polskiego. 

13) s. 107 – Sprzeczność z twierdzeniem podanym na s. 86, że „Reakcja 
między dwiema rozpuszczalnymi solami przebiega tylko w przypadku, gdy jeden 
z produktów reakcji wytrąca się w postaci osadu”. 

14) s. 111 – Nie należy nazywać tlenku azotu(I) podtlenkiem azotu.
15) s. 112 – Co to znaczy „bezwodnik kwasu pod względem formalnym”?
16) s. 113 – Nie można uniknąć fotochemicznego rozkładu HNO3 (ani żadnej 

innej substancji) przez przechowywanie w niskiej temperaturze (nawet poniżej 0oC), 
ale należy chronić przed dostępem światła!

17) s. 113 – Pisząc o produkcji kwasu azotowego, należało wspomnieć o za-
sługach w tej dziedzinie prof. Ignacego Mościckiego. 

18) s. 114 i następne – Pisanie wzoru tlenku fosforu(V) jako P2O5 jest  
błędem!

19) s. 129 – W zdaniu: „Wolny chlor stosuje się do otrzymywania chlorowo-
doru przeznaczonego do chlorowania wody, ponieważ w bardzo małych dawkach 
gaz ten jest nieszkodliwy dla człowieka, natomiast niszczy bakterie” powinno się 
skreślić fragment „otrzymywania chlorowodoru przeznaczonego”, bowiem do 
chlorowania wody pitnej stosuje się Cl2, a nie HCl.

20) s. 129 – Wytwarzanie chlorowodoru w aparaturze pokazanej na rysunku 
stwarza zbyt duże zagrożenie dla eksperymentatora i uczniów (notabene chlorek 
sodu jest biały, a nie żółty).

21) s. 134 – Zadanie 5 jest źle sformułowane.
22) s. 148 – Procesy twardnienia zaprawy murarskiej przebiegają w odwrot-

nej kolejności: najpierw reakcja z gazowym CO2, a potem ze stałym SiO2. 
23) s. 150–156 – Zawierają zbędny materiał, a zwłaszcza za dużo szcze-

gółów.
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