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Recenzja podręcznika 

autorstwa Marii Litwin, Szaroty Styki-Wlazło i Joanny Szymońskiej pt. Che-
mia ogólna i nieorganiczna, część 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcą-
cego, liceum profilowanego i technikum. Kształcenie w zakresie podstawo-
wym i rozszerzonym, Wydawnictwo nowa era, wydanie czwarte, Warszawa 2007, 
nr dopuszczenia 220/04

Uwagi ogólne

Podręcznik jest bardzo ładnie i nowocześnie wydany, ma ciekawą szatę gra-
ficzną, czytelny druk oraz dobrze pod względem technicznym wykonane rysunki 
i zdjęcia; na końcu podręcznika znajduje się indeks ważniejszych terminów. Tekst 
jest czytelny, kolory dobrze dobrane i użyte we właściwym celu. W aspekcie 
wydawniczym książka nie budzi zastrzeżeń, robi wrażenie nowoczesnego pod-
ręcznika, a nawet może być pod tym względem stawiana za wzór. Do książki 
dołączona jest płyta CD, która powtarza i ilustruje materiał podręcznika oraz na 
jego podstawie formułuje zadania i testy. 

Zakres materiału został zebrany w 11 rozdziałach obejmujących budowę 
atomu, systematykę pierwiastków i związków chemicznych, opis właściwości 
wybranych pierwiastków, reakcje i równania chemiczne, właściwości roztworów, 
kinetykę chemiczną, termochemię i elektrochemię. 

Podręcznik jest uzupełnioną i zmienioną wersją podręcznika tych samych 
Autorek przeznaczonego dla kursu podstawowego, wydanego przez to samo wy-
dawnictwo (nr dopuszczenia 109/02). Ważniejsze zmiany są następujące: 

1. Dodano kilka nowych rozdziałów zatytułowanych: Geometria cząsteczki, 
Efekty energetyczne reakcji chemicznych, Kinetyka chemiczna, Elektro
chemia, co spowodowało zwiększenie objętości podręcznika o 75 stron.

2. Zmieniono tytuł i treść rozdziału Właściwości wybranych metali i nieme
tali na Charakterystyka pierwiastków układu okresowego i ich związków; 
pociągnęło to za sobą zwiększenie liczby stron o dalsze 36.

Rozmiar, treść, i forma pozostałych 6 rozdziałów są prawie identyczne jak 
w podręczniku dla kursu podstawowego, z tą różnicą, że fragmenty oznaczone 



uprzednio jako „informacje dodatkowe” teraz noszą nazwę „zakres rozszerzony”. 
Ułatwia to bardzo recenzję tego podręcznika, ale niestety sprawia, że opiniowany 
obecnie podręcznik, oprócz nowych usterek, zawiera te same błędy merytoryczne, 
co poprzednio recenzowany podręcznik o zakresie podstawowym.

Podobnie jak w książce dla zakresu podstawowego na początku każdego 
działu znajduje się krótkie powtórzenie wiadomości z gimnazjum, wyraźnie za-
znaczony materiał dla kursu podstawowego oraz ciekawostki, a z boku stron  
podane są informacje o tym, czego dotyczy zamieszczony obok tekst, oraz o po-
wiązaniu omawianego materiału z innymi przedmiotami ścisłymi, tj. z matema-
tyką, fizyką, biologią i geografią. 

Rozdział pierwszy zawiera krótki opis rozwoju poglądów na budowę atomu, 
elementy mechaniki kwantowej i konfiguracji elektronowej, opis izotopów i pro-
mieniotwórczości. Wprowadzanie poszczególnych pojęć jest logiczne, ale termi-
nologia i definicje nie zawsze są poprawne. Szkoda też, że Autorki nie odeszły od 
żargonu w stylu: „elektrony rozmieszczone są na powłokach”, „orbitale są zajmo-
wane przez elektrony” lub „energia orbitalu”, który jest wprawdzie powszechnie 
spotykany, ale na poziomie uczniów liceum lepiej go nie stosować ze względu na 
łatwe skojarzenia „orbital – orbita”. Opis liczb kwantowych i konfiguracji elek-
tronowej atomów zawiera też wiele niezręcznych lub zbędnych sformułowań 
w rodzaju: „rozmieszczenie przestrzenne orbitalu”, „obszar orbitalny”, „energia 
podpowłok” (zamiast energia orbitalna), stan kwantowy, poziom energetyczny, 
poziom orbitalny i wreszcie podpowłoka jako synonim albo „orbitalu atomowego”, 
albo zespołu orbitali (s. 17–21). Ponadto, wprowadzając do szczegółowego opisu 
konfiguracji elektronowej pierwiastków elementy mechaniki kwantowej (w tym 
liczby kwantowe), należało jednak napisać o dopuszczalnych kombinacjach liczb 
kwantowych, co wyjaśnia zarówno liczbę elektronów opisywanych poszczegól-
nymi orbitalami, jak i strukturę układu okresowego. Notabene taki poszerzony 
opis nadaje się raczej dla kursu poszerzonego, a nie dla podstawowego.

W rozdziale drugim układ okresowy omawiany jest w sposób tradycyjny  od 
pierwszych prób systematyki do układu współczesnego. Zbyteczne, zwłaszcza dla 
kursu podstawowego, wydają się dwie tablice Newlandsa i tablica Meyera. Brak 
natomiast charakterystyki na tle układu okresowego takich właściwości pierwiast-
ków, jak promień atomowy, energia jonizacji czy powinowactwo elektronowe. 

Przy opisie wiązań chemicznych (Rozdział 2.4) brak dokładnych definicji 
poszczególnych ich rodzajów, natomiast większa część tego rozdziału zawiera 
materiał dodatkowy trudny do przyswojenia i zupełnie zbędny dla kursu podsta-
wowego (np. wiązania σ i π). Zupełnie zbędny jest ustęp o tworzeniu wiązania 
koordynacyjnego. Zadziwia też uwiarygodnianie opisów, opartych na teorii orbi-
tali molekularnych, przez ich „zgodność z teorią Lewisa-Kossela” z roku 1916! 
W rozdziale tym znajduje się kilka twierdzeń wątpliwych lub błędnych, takich jak 
określanie nazwą „orbitale niezapełnione” przypadków, gdy orbital opisuje poje-
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dynczy elektron, czyli jest „w połowie zapełniony”, albo nazywanie wiązania 
wodorowego „mostkiem wodorowym”. 

Rozdział 3, prawie w całości przeznaczony dla kursu rozszerzonego, dotyczy 
geometrii cząsteczki i zawiera elementy teorii wiązań walencyjnych (hybrydyza-
cję) oraz opis metody VSEPR. Pomysł dość dobry, chociaż wykraczający poza 
podstawy programowe, jednak koncepcję tworzenia „stanu wzbudzonego”, który 
kojarzy się ze stanem rzeczywistym, lepiej zastąpić koncepcją „stanu walencyj-
nego”, niebędącego rzeczywistym stanem fizycznym. Nie jest stosowane pojęcie 
„liczba przestrzenna”; zamiast niej używa się określenia „liczba hybrydów”, które 
oznacza liczbę orbitali zhybrydyzowanych, obejmujących wiązania σ i wolne pary 
elektronowe atomu centralnego. Podobnie zamiast „orientacja” dygonalna (trygo-
nalna) itp. stosuje się określenie geometria lub hybrydyzacja dygonalna itp.

Rozdział 4 zawiera przedstawiony jasno i czytelnie opis reakcji chemicznych 
i metod obliczeń stechiometrycznych. Jednak poważnym błędem jest niestosowa-
nie się do wymogów Międzynarodowej Unii Chemii Czystej i Stosowanej w odnie-
sieniu do definicji reagenta oraz metody zapisu stopnia utlenienia pierwiastka. 

Rozdział 7, opisujący systematykę związków nieorganicznych, zawiera dobry, 
zwięzły opis tego działu, jednak mieści się w nim zbyt dużo szczegółowych infor-
macji o niezbyt ważnych związkach w rodzaju wodorków, węglików lub azotków, 
które to wiadomości można by ewentualnie zamieścić w rozdziale pt. Charakterystyka 
pierwiastków układu okresowego i ich związków. Jednak wymieniony rozdział nale-
żałoby zamieścić przed omówieniem systematyki związków nieorganicznych, a nie 
po nim. W opisie poszczególnych pierwiastków jest zbyt dużo zbędnego i pamięcio-
wego materiału (np. omówiono wszystkie tlenki chloru, kwasy tlenowe chloru i ich 
sole), natomiast zupełnie brak ogólnego spojrzenia na rozpowszechnienie pierwiast-
ków we wszechświecie i na Ziemi oraz na ich rolę w środowisku i dla życia na Ziemi. 
Ogólnie w podręczniku jest za mało odniesień do procesów chemicznych zachodzą-
cych w przyrodzie, w otoczeniu człowieka i w samym człowieku. 

W dalszych częściach podręcznika znajduje się sporo materiału nadprogra-
mowego, co można by akceptować, pod warunkiem że byłby przeznaczony wy-
łącznie dla kursu rozszerzonego, a tak niestety nie jest (np. opis bloków d i f, kurs 
termodynamiki). Co więcej, w częściach tych jest sporo błędów, czasem są to 
błędy podstawowe. Do nich należą: (i) utożsamianie mocy kwasu lub zasady z ich 
rozpuszczalnością; (ii) rysunki przedstawiające błędne sieci przestrzenne dwu-
tlenku krzemu i szkła wodnego; (iii) definiowanie utleniaczy jako substancji, 
które oddają elektrony, oraz nieprawdziwe twierdzenie, że „Im więcej elektronów 
oddaje pierwiastek w procesie redoks, tym jest mocniejszym utleniaczem”;  
(iv) twierdzenie, że konfiguracja elektronowa chromu lub miedzi jest niezgodna 
z zasadą najniższej energii; (v) brak poprawnych definicji (między innymi kwa-
sów); (vi) niestosowanie się do zaleceń Międzynarodowej Unii Chemii Czystej 
i Stosowanej (IUPAC). 
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Uzupełnienie podręcznika płytą CD jest bardzo dobrym pomysłem Autorek 
i Wydawcy. Płyta wzbudza zainteresowanie przedmiotem i powinna zachęcać do 
nauki. Na płycie CD niestety powtarzają się te same błędy, co w tekście podręcz-
nika, a ponadto znajdują się błędy dodatkowe, w rodzaju: błędne definicje liczb 
kwantowych, złe rozmiary jonów, np. w przypadku NaCl mniejsze kulki ilustrują 
duże aniony chlorkowe, a większe kulki – małe kationy sodowe, albo przedsta-
wienie dysocjacji elektrolitycznej soli i wodorotlenków jako zamiany „cząsteczki” 
(np. NaCl lub NaOH) na jony przy przechodzeniu do roztworu. Dokładny opis 
tych i innych błędów przedstawia część druga recenzji, zawierająca ważniejsze 
uwagi szczegółowe.

Ilościowo podręcznik liczy 376 stron druku, w tym treści przeznaczone tyl-
ko dla kursu rozszerzonego zawarte są na około 80 stronach, natomiast kurs pod-
stawowy jest powiększony w stosunku do poprzedniego wydania o około 50 stron 
(łącznie około 300 stron). Moim zdaniem objętość podręcznika jest zbyt duża, 
zwłaszcza dla kursu podstawowego. Kurs ten zawiera zbyt obszerny materiał, 
znacznie wykraczający poza podstawy programowe. 

Poziom wiedzy przekazywanej w tym podręczniku jest bardzo nierówny: od 
opisów na poziomie gimnazjalnym (dotyczy to zwłaszcza zalecanych ekspery-
mentów) do bardzo szczegółowych informacji, przekraczających niejednokrotnie 
potrzeby kursu podstawowego. Opisy, które zawierają dużo informacji, nie są na 
ogół uzupełnione ich analizą i wyjaśnieniem (czy próbą wyjaśnienia) opisywanych 
zjawisk, brak stawiania pytań „dlaczego” i odpowiadania na nie. Ponadto niekie-
dy informacje podane są w sposób telegraficzny i dość chaotyczny. 

Reasumując, uważam, że pomimo nowoczesnej formy podręcznik jest bardzo 
niejednolity, a przede wszystkim nie skłania do rozumowego przyswajania wiedzy. 
Ponadto, oprócz wymienionych powyżej błędów, podręcznik ma sporo innych 
usterek i wad, opisanych dokładnie w „Ważniejszych uwagach szczegółowych”; 
wszystkie przedstawione argumenty sprawiają, że nie można brać pod uwagę 
możliwości nagrodzenia recenzowanego podręcznika. 

Ważniejsze uwagi szczegółowe

1) s. 16 – Pisząc, że w świetle obecnej wiedzy atom nie jest już „najmniejszą 
cegiełką materii”, należało dodać, że atom jest najmniejszą częścią pierwiastka.

2) s. 17 – Nie rozumiem, dlaczego w podręczniku do chemii Autorki zadają 
zadanie: „Wyjaśnij znaczenie pojęcia hipoteza”?

3) s. 18, 38 i płyta CD – Liczby kwantowe są niepoprawnie zdefiniowane.
4) s. 18 – Nie jest prawdą, że energia elektronu w atomie zależy przede 

wszystkim od orbitalnej liczby kwantowej, co sugerują stwierdzenia: „najniższe-
mu poziomowi energetycznemu odpowiada orbital s”; „wyższemu poziomowi 
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energetycznemu odpowiada orbital p”; „jeszcze wyższym poziomom energetycz-
nym odpowiadają orbitale d i f”; „poboczna (orbitalna) liczba kwantowa rozróż-
niająca stany energetyczne elektronów”.

5) s. 17–19 i strony następne – Autorki zupełnie niepotrzebnie i błędnie 
wprowadzają różne pojęcia, takie jak: stan kwantowy, poziom energetyczny, po-
ziom orbitalny i wreszcie podpowłoka jako synonimy „orbitalu atomowego”; np. 
na s. 17 „orbital atomowy = poziom orbitalny”; na s. 18 „stan kwantowy = orbital”; 
na s. 21 „podpowłoka = orbital”; a na s. 19 „podpowłoka składa się z orbitali”. 

6) Na s. 21 znajduje się bardzo nieprecyzyjnie sformułowane stwierdzenie: 
„Każda powłoka elektronowa może zawierać tylko: 1 orbital typu s (dwa elektro-
ny), trzy orbitale p (łącznie 6 elektronów), pięć orbitali d (łącznie 10 elektronów)”. 
Jeżeli powłokę definiuje się jako zbiór orbitali atomowych o tej samej głównej 
liczbie kwantowej, to zdanie powyższe sugeruje, że nie ma powłoki o mniejszej 
ani o większej liczbie orbitali niż 9, co nie jest prawdą. 

7) Rozdział 1.3 – Wprowadzając do szczegółowego opisu konfiguracji elek-
tronowej pierwiastków elementy mechaniki kwantowej (w tym liczby kwantowe), 
należało jednak napisać o dopuszczalnych kombinacjach liczb kwantowych, co 
wyjaśnia zarówno liczbę elektronów opisywanych poszczególnymi orbitalami, 
ale również strukturę układu okresowego. Nb. moim zdaniem taki poszerzony opis 
nadaje się raczej dla kursu poszerzonego, a nie dla podstawowego.

8) Opis liczb kwantowych i konfiguracji elektronowej atomów zawiera też 
wiele niezręcznych sformułowań w rodzaju: „rozmieszczenie przestrzenne orbi-
talu”; „obszar orbitalny”; „orbitale są zajmowane przez elektrony”; „energia pod-
powłok” (zamiast energia orbitalna).

9) s. 23 – Reguła Hunda dotyczy tylko orbitali zdegenerowanych, o czym 
Autorki nie napisały.

10) s. 24 – Zadanie 1 jest źle sformułowane: to nie konfiguracja elektronowa 
ma liczbę atomową, liczbę elektronów itd., ale pierwiastek o danej konfiguracji.

11) s. 25 – Definicja fotonu nie pokazuje różnicy pomiędzy fotonem a kwantem.
12) s. 26 – Pisząc o masie atomowej, Autorki pomijają energię wiązania 

cząstek elementarnych w jądrze atomu.
13) s. 27 – W zdaniu „Tylko nieliczne pierwiastki nie mają izotopów” nale-

żało napisać „trwałych izotopów”.
14) s. 28 i 39 – Zdanie: „Jądra atomów o liczbie protonów (Z) większej od 

82 są nietrwałe i ulegają samorzutnemu zanikowi z wydzieleniem cząstek α i β 
oraz promieniowania γ” nie jest w pełni prawdziwe, gdyż praktycznie bizmut 
(Z=83) tworzy trwałe jądra, natomiast technet (Z=43) i promet (Z=61) nie tworzą.

15) s. 29 i 30 – Definicje promieniotwórczości nie są ścisłe: promieniowanie 
β i γ nie powoduje mierzalnej zmiany masy atomu. 

16) Rysunek na s. 32 – Izotop plutonu, z którego otrzymuje się neptun, ma 
liczbę masową 241, a nie 214.
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17) s. 36 – Stwierdzenie: „Zużywając rocznie około 1019 kg wodoru, Słońce 
traci w ciągu miliarda lat około 1% swojej masy” i dalsze dyskusje o bombie 
atomowej są niejasne bez omówienia energii wiązania w jądrze oraz prawa za-
chowania masy i energii. 

18) s. 37 – Zamiast opisu niepotwierdzonych przez Unię Chemii Czystej 
i Stosowanej (IUPAC) doniesień z roku 1999 o otrzymaniu pierwiastka 116 i 118 
należało napisać o uznanych przez tę organizację w latach 2004–2005 pierwiast-
kach 110 (darmstadt) i 111 (roentgen); podobnie w układach okresowych poka-
zanych na s. 327 i następnych. 

19) s. 40/41 – Tabela 10 jest zbędna, a nawet myląca przez wprowadzenie 
szczegółów dla nieistniejących konfiguracji (s = g, h, i oraz konfiguracje w rodza-
ju 5s25p65d105f145g18).

20) s. 44 – Antymon był już znany w starożytności.
21) s. 49 i 65 – Konfiguracje elektronowe zewnętrznych powłok elektrono-

wych pierwiastków tej samej grupy nie są identyczne, gdyż różnią się wartością 
głównej liczby kwantowej, co ma wyraźny, a czasem bardzo znaczący wpływ na 
właściwości tych pierwiastków (por. np. właściwości węgla i ołowiu).

22) s. 49 – Długa forma układu okresowego, zalecana przez IUPAC, składa 
się z 18 (a nie 32) grup.

23) s. 49 – Hel stosuje się w mieszaninie z tlenem do oddychania głównie 
z powodu jego małej rozpuszczalności w wodzie i małej zależności tej rozpusz-
czalności od ciśnienia.

24) s. 50 – Od roku 2005 oficjalnie uznanych przez IUPAC jest 111 (a nie 109) 
pierwiastków; ostatnio doszły: 110 darmstadt (Ds) i 111 roentgen (Rg). Tzw. 
„nazwy systematyczne” stosuje się do pierwiastków najcięższych tylko do czasu 
nadania im przez IUPAC nazwy oficjalnej i należy je traktować jak nazwy tym-
czasowe, pozwalające na ich stosowanie przy opisie metod postulowanego lub 
rzeczywistego otrzymywania tych pierwiastków; nie oznaczają one jednak, że 
istnienie tego pierwiastka zostało uznane przez odpowiednią międzynarodową 
komisję. Uznanie doniesień o otrzymaniu danego pierwiastka łączy się z nadaniem 
mu przez IUPAC nazwy własnej.

25) s. 53 – Zadziwia uwiarygodnianie opisów opartych na teorii orbitali 
molekularnych ich „zgodnością z teorią Lewisa-Kossela” z roku 1916! (patrz też 
tabele 16, 17, 20 i dalsze strony rozdziału 4.2).

26) Począwszy od s. 53 – Autorki opisują elektroujemność na tle tworzenia 
wiązania kowalencyjnego i jonowego; nie podają jednak definicji tych wiązań.

27) Zadanie 2 na s. 54 („Wyjaśnij, dlaczego w danej grupie elektroujemność 
maleje ze wzrostem liczby atomowej”) nie może być rozwiązane przez ucznia, 
który nie wie, jak (i dlaczego?) zmieniają się w układzie okresowym promienie 
atomowe, energia jonizacji i powinowactwo elektronowe.
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28) Tabele 16 i 17 (s. 56 i 58) – Orbitale atomowe opisujące pojedynczy elektron, 
biorący udział w tworzeniu wiązania, określone są nazwą „orbitale niezapełnione”, co 
jest mylące i powinno być zastąpione określeniem „orbitale zapełnione w połowie”. 

29) s. 58 – Definicja wspólnej pary elektronowej jako „chmury ładunku 
elektronów rozmieszczonej symetrycznie w przestrzeni pomiędzy jądrami atomo-
wymi pierwiastków tworzących cząsteczkę” jest podwójnie nieścisła: (i) wspólna 
para elektronowa łączy nie jądra, ale atomy pierwiastków i (ii) wspólna para 
elektronowa nie musi być rozmieszczona symetrycznie. 

30) s. 57 i 62 – Opis wiązania koordynacyjnego nie tylko wytwarza fałszywy 
obraz, że wiązania E–O w niektórych cząsteczkach, jak np. SO2 różnią się pomię-
dzy sobą, ale również zawiera błędy w rodzaju „wiązanie koordynacyjne tworzą 
atomy niemetalu o dużej elektroujemności i małej różnicy elektroujemności”, co 
jest całkowicie sprzeczne z pojęciem wiązania koordynacyjnego, będącego pod-
stawą związków koordynacyjnych.

31) s. 60 (Tabela 20) i strony następne – Nie należy stosować określenia 
„cząsteczka” do substancji jonowych, w rodzaju LiCl, CaCl2.

32) s. 61 – Opis wiązań wodorowych w wodzie nie jest do końca prawdziwy: 
gęstość lodu jest mniejsza niż wody o tej samej temperaturze, gdyż wiązań wo-
dorowych jest więcej i tworzą one sztywną luźną sieć; natomiast zmiany gęstości 
wody w temperaturach 0oC–4oC i powyżej są wynikiem konkurencji dwóch prze-
ciwstawnych zjawisk: zmniejszania objętości wskutek pękania wiązań wodoro-
wych i zwiększania objętości ze wzrostem prędkości ruchów kinetycznych. Ponadto 
wiązania wodorowego nie można utożsamiać z „mostkiem wodorowym” (jest to 
wiązanie trójcentrowe, dwuelektronowe). Model cząsteczki wody na płycie CD 
oparty jest na błędnym zrównaniu długości wiązania wodorowego z długością 
normalnego wiązania O−H. 

33) s. 62 i strony następne – Określenie „siły van der Waalsa = słabe oddzia-
ływania między cząsteczkami niepolarnymi” jest nieprawdziwe, gdyż siły van der 
Waalsa obejmują oddziaływania dipol trwały–dipol trwały, dipol trwały–dipol 
indukowany i dipol chwilowy–dipol indukowany. 

34) s. 63 i 64 – Opis wpływu wiązania na właściwości cząsteczek zawiera 
tak wymieszane informacje, że nie wiadomo, które kryształy są w danym zdaniu 
charakteryzowane.

35) s. 63 – Duży udział wiązania kowalencyjnego nie zawsze prowadzi do 
zwiększonego charakteru kwasowego tlenku; czasem powoduje, że tlenek ma 
właściwości obojętne, np. CO, NO. 

36) s. 64 – Opis wiązania jonowego zawiera nieścisłe uogólnienie, że „związ-
ki jonowe dobrze rozpuszczają się w wodzie”, gdyż większość tlenków, siarczków, 
wodorotlenków i innych związków jonowych to substancje nierozpuszczalne 
w wodzie. 
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37) s. 65 – Pierwiastki w grupach nie mają „jednakowej konfiguracji powłok 
zewnętrznych”, tylko podobną konfigurację powłok zewnętrznych.

38) s. 65 – Wiązanie wodorowe nie jest tożsame z mostkiem wodorowym.
39) s. 68 i strony następne – Koncepcje tworzenia stanu wzbudzonego po-

przedzającego hybrydyzację orbitali lepiej zastąpić koncepcją „stanu walencyjne-
go”, który nie jest rzeczywistym stanem fizycznym, przez co nie może być tożsa-
my ze stanem wzbudzonym.

40) s. 70 – Określenia „tetragonalny” i „tetraedryczny” nie są synonimami.
41) s. 72 – Wymieszanie jednego orbitalu 3s, trzech orbitali 3p i dwóch or-

bitali 3d określa się jako hybrydyzacja sp3d2, a nie d2sp3; podobnie błędne są 
dalsze skróty.

42) s. 72 – Zdanie: „Dotychczas nie stwierdzono, aby w tworzeniu wiązań 
kowalencyjnych uczestniczyły elektrony orbitali f” jest zbędne, a ponadto nie 
całkiem prawdziwe. 

43) s. 72 – W zdaniu: „Kształty cząsteczek są na ogół zgodne z rozkładem 
przestrzennym orbitali zhybrydyzowanych” Autorki mylą przyczynę ze skutkami, 
bowiem kształty cząsteczek są narzucone przez minimum energii odpychania 
pomiędzy elektronami w cząsteczce.

44) s. 73 – Definicja „liganda” nie jest zgodna z obowiązującą w chemii 
nieorganicznej.

45) s. 75 – Metoda VSEPR pozwala przewidzieć kształty prawie wszystkich 
(ale nie wszystkich) cząsteczek z jednym centrum, będącym atomem pierwiastka 
grup głównych. 

46) s. 75 i strony następne – Nie jest stosowane pojęcie „liczba przestrzenna”; 
zamiast niej używa się określenia „liczba hybrydów”, które oznacza liczbę orbi-
tali zhybrydyzowanych obejmujących wiązania σ i wolne pary elektronowe atomu 
centralnego. Podobnie nie stosuje się określenia „orientacja” dygonalna (trygo-
nalna) itp.

47) s. 77 – Rysunki i schematy opisujące budowę cząsteczki wody i amonia-
ku są ze sobą niezgodne: rysunki pokazują struktury oparte na hybrydyzacji sp3, 
a schematy – na orbitalach atomowych.

48) s. 79 – Informacje podane w rozdziale 3 są niewystarczające do roz-
wiązania zadania 7, tj. do wyjaśnienia przyczyny różnicy kątów H–E–H, gdy  
E = S, Se, Te. 

49) s. 82/3 – Opis reakcji pomiędzy siarką i żelazem, prowadzącej do po-
wstania siarczku żelaza, jest niepełny, gdyż pomija stosunki ilościowe, w jakich 
zostały zmieszane reagenty, czyli brakuje przypomnienia prawa stałych stosunków 
wagowych.

50) s. 83 i następne – Definicja reagenta podana w podręczniku jest nie-
zgodna z obowiązującą definicją IUPAC, tj. nie jest prawdą, że „Wszystkie sub-
straty i produkty nazywamy reagentami”, ale reagent to jest substancja chemicz-
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na zużywana w toku reakcji chemicznej [Kompendium terminologii chemicznej, 
zalecenia IUPAC, ZamKor 2005, s. 414]. Niedogodność podanej przez Autorki 
definicji tego terminu jest widoczna przy omawianiu szybkości reakcji chemicz-
nej (s. 132 i następne), gdzie wyrażenie „zmiana stężenia reagenta” staje się dwu-
znaczne.

51) s. 83 – Nie jest prawdą, że „W każdej reakcji chemicznej występuje 
zmiana rozmieszczenia elektronów w drobinach reagujących substancji”; przy-
kładem może być reakcja AgNO3 + NaCl = AgCl + NaNO3.

52) s. 85 – Zgodnie z zaleceniami IUPAC „stopień utlenienia pierwiastka we 
wzorze wskazuje się stosując liczbę pisaną cyframi rzymskimi, umieszczoną jako 
prawy górny wskaźnik” [Nomenklatura chemii nieorganicznej, zalecenia 1990, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1998, s. 61], a nie, jak 
piszą Autorki, „nad symbolem pierwiastka”.

53) s. 85 – Zdanie: „Stopień utlenienia nie może być wyższy od maksymal-
nej liczby elektronów, jaką dany atom może pobrać lub oddać” zawiera błąd 
matematyczny, gdyż zgodnie z definicją stopnia utlenienia, przy pobieraniu elek-
tronów atom uzyskuje ujemny stopień utlenienia, a więc obniża (a nie podwyższa) 
swój stopień utlenienia.

54) s. 85 – Co ma znaczyć polecenie: oblicz stopień utlenienia azotu w tlen-
ku azotu(V)?

55) s. 91 – Zdanie: „Im wyżej w szeregu aktywności znajduje się metal – tym 
łatwiej się utlenia i jest aktywniejszy chemicznie; im niżej – tym łatwiej ulega re-
dukcji i jest mniej aktywny chemicznie” sugeruje, że mniej aktywne metale ulegają 
redukcji, czyli np. tworzą jony ujemne, tymczasem redukcji ulegają nie „metale”, 
ale kationy tych metali. Ponadto Autorki ustawiają szereg napięciowy pionowo (?) 
i stosują odniesienia wyżej – niżej, które nie powinny być stosowane do szeregu; 
tymczasem w podsumowaniu (s. 109) jest inne, powszechnie stosowane odniesienie, 
„metal aktywny, tj. leżący w szeregu napięciowym przed wodorem”. 

56) s. 97 – Zadanie 5 jest źle sformułowane, gdyż ani w piasku, ani w czystym 
tlenku krzemu(IV) nie ma „cząsteczek SiO2” (dwutlenek krzemu tworzy ciągłą 
strukturę trójwymiarową).

57) s. 100 – Nieprecyzyjne sformułowanie: „Wiele związków chemicznych 
to gazy”; powinno być: „Wiele związków chemicznych w temperaturze pokojowej 
występuje w stanie gazowym”; podobnie nieprecyzyjne jest określenie (s. 102) 
„ciekłe gazy”.

58) s. 103 – Znacznie czytelniej byłoby objaśniać stechiometrię na przykła-
dzie reakcji biegnącej praktycznie w jedną stronę, a nie reakcji odwracalnej, jaką 
jest synteza amoniaku.

59) s. 109 – W punktach 12 i 14 jest mowa o objętościach molowych pier-
wiastków, np. „Mol pierwiastka lub związku w stanie gazowym zajmuje w wa-
runkach normalnych objętość 22,4 dm3, co stanowi objętość molową gazów”. 
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Niestety, brakuje wyjaśnienia, co według Autorek oznacza pojęcie „mol pierwiast-
ka”; na przykład, czy molem tlenu jest 6,02.1023 atomów tlenu czy cząsteczek 
tlenu?

60) s. 135 i strony następne – Nie można utożsamiać rzędu reakcji z jej czą-
steczkowością.

61) s. 136 – Czas połowicznej przemiany, zwany mylnie przez Autorki „okre-
sem połowicznej przemiany” i „okresem półtrwania”, odnosi się tylko do reakcji 
pierwszego rzędu.

62) s. 138 – Kataliza to nie jest proces chemiczny, ale zjawisko zmiany 
szybkości reakcji działaniem katalizatora.

63) s. 139 – W podpisie rysunku powinno być „zmiana energii aktywacji 
reakcji” zamiast „zmiana energii reakcji”.

64) s. 140 – Mechanizm działania inhibitora może być bardziej różnorodny 
niż tylko zwiększenie trwałości aktywnego kompleksu przejściowego (Kompendium 
terminologii chemicznej, zalecenia IUPAC, ZamKor 2005, s. 177 i 178).

65) s. 140 – Po co wprowadzać do podręcznika chemii nieorganicznej bio-
chemiczny termin „specyficzność substratowa”?

66) s. 145 – Nie ma potrzeby wprowadzania w nauczaniu szkolnym nazw 
„system przedrostków” i „system Stocka”, tym bardziej że pierwsza z tych nazw 
jest nie stosowana, a druga została wycofana z zaleceń IUPAC. 

67) s. 147 i strony następne – Opisując rozpuszczanie niektórych tlenków i wo-
dorotlenków w zasadach, Autorki podają wzory chemiczne jonów lub cząsteczek, 
jakie w roztworach nie występują; chodzi tu o wzory krzemianu, cynkanu i glinianu. 
W przypadku krzemianu sodu nie ma powodu, aby podawać wzór inny niż rzeczywi-
sty, natomiast zjawisko roztwarzania wodorotlenków amfoterycznych w zasadowych 
roztworach można w kursie podstawowym opisać bez podawania wzorów tworzących 
się jonów, natomiast w kursie rozszerzonym należy wprowadzić pojęcia i wzory hy-
droksokompleksów, tym bardziej że na dalszych stronach Autorki podają poprawny 
wzór i nazwę tworzącego się w tych warunkach tetrahydroksoglinianu sodu, jak rów-
nież ponownie (tym razem poprawnie) omawiają właściwości amfoteryczne. 

68) s. 148/9 – Przedstawiając właściwości tlenków pierwiastków, Autorki 
źle klasyfikują najważniejszy z nich, tj. wodę. Woda bowiem jest typowym tlen-
kiem amfoterycznym, natomiast nie należy jej zaliczać do amfolitów (związków 
obojnaczych). Nb. Autorki wprowadzają to pojęcie bez definicji.

69) s. 146 – Opis właściwości tlenków zawiera nieścisłe uogólnienie, że 
„poniżej temperatury topnienia tlenki niemetali tworzą łatwo topliwe kryształy 
cząsteczkowe o niewielkiej twardości”, gdyż niektóre tlenki niemetali przeczą 
temu twierdzeniu (np. SiO2, N2O5). 

70) s. 152 – Zapis „kation H+ lub H3O
+ w roztworze wodnym” sugeruje, że 

w innych warunkach, np. w innych niż woda rozpuszczalnikach, istnieją izolowa-
ne kationy H+.
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71) s. 153 – Słabo rozpuszczalny elektrolit nie musi być słabą zasadą (lub 
kwasem); moc elektrolitu wiąże się bowiem z obecnością jonów i cząsteczek nie-
zdysocjowanych w roztworze, a nie z rozpuszczalnością fazy stałej.

72) s. 153 – Autorki słusznie piszą, że moc wodorotlenków rośnie ze spadkiem 
elektroujemności metalu, ale zamiast odnosić się do „osłabienia wiązania M−OH”, 
powinny zwrócić uwagę na „wzrost udziału charakteru jonowego w tym wiązaniu”.

73) s. 154 – Układ zadania 4 błędnie sugeruje, że najpierw powstaje wodo-
rotlenek sodu w formie niezdysocjowanej, a dopiero kolejnym etapem jest dyso-
cjacja na jony.

74) s. 154 – Definicja kwasu jako „związku zbudowanego z atomów wodo-
ru i reszty kwasowej” jest błędna; zgodnie z tą definicją za kwasy można by uznać 
węglowodory, a nawet amoniak (brak też definicji „reszty kwasowej”).

75) s. 155 – Autorki piszą o „dimerach P4O10”, tymczasem nie ma „mono-
meru P2O5”, a każda cząsteczka tego tlenku składa się z 4 atomów fosforu i 10 atomów 
tlenu; to tak jakby traktować nadtlenek wodoru jako dimer H2O2 (2 OH).

76) s. 155 – Opis przedrostków „meta” i „orto” jest zbędny, gdyż nie są one 
zalecane w nowej nomenklaturze chemicznej [Nomenklatura chemii nieorganicz
nej, Zalecenia IUPAC 1990, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 
1998, s. 158–185].

77) s. 156 – W jednym zdaniu Autorki piszą, że „kwasy w różnym stopniu 
ulegają rozpadowi na jony”, a w następnych zdaniach pokazują, jak dysocjują kwa-
sy wielowodorotlenowe i chociaż oba te stwierdzenia są poprawne, to zestawienie 
tych dwóch informacji obok siebie może prowadzić ucznia do błędnych wniosków.

78) s. 156 – Stwierdzenie: „Moc kwasów beztlenowych w obrębie okresu 
rośnie ze wzrostem elektroujemności, a w obrębie grupy maleje ze wzrostem 
elektroujemności” jest błędne dydaktycznie, gdyż sugeruje magiczną i niepraw-
dziwą rolę elektroujemności. W rzeczywistości moc kwasów beztlenowych zale-
ży od dwóch czynników, tj. od elektroujemności kwasotwórczego pierwiastka, 
czyli udziału jonowego charakteru w wiązaniu E–H oraz od długości tego wiąza-
nia, czyli rozmiaru anionów E– powstających w wyniku dysocjacji.

79) s. 156 i strony następne – Autorki nazywają „dysocjację elektrolityczną” 
„dysocjacją jonową”, który to termin jest stosowany w spektroskopii masowej 
i ma zupełnie inne znaczenie. 

80) s. 156 – Nie można w formie ogólnej pisać: „Słabe kwasy, jak H2CO3 lub 
H2SO3, są bardzo nietrwałe”, gdyż np. bardzo słaby kwas borowy jest trwały.

81) s. 160/1 – Reakcja rozkładu termicznego dotyczy przede wszystkim 
soli kwasów tlenowych, natomiast reakcje fotochemiczne nie należą do „głównych 
reakcji soli”.

82) s. 161 – Niezręczne jest sformułowanie „jony zdysocjowanych soli”, 
sugerujące, że są „sole niezdysocjowane”, wbrew stwierdzeniu zamieszczonemu 
na poprzedniej stronie.
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83) s. 162 – Nie jest prawdą, że metale bloku d i f tworzą wodorki solne, 
zawierające jony H-. Ponadto informacje o wodorkach, węglikach i azotkach po-
winny być zamieszczone w rozdziale 10. Charakterystyka pierwiastków układu 
okresowego i ich związków i przeznaczone dla kursu rozszerzonego.

84) s. 164, p. 2 – „Podział tlenków ze względu na zachowanie wobec wody” 
nie jest podziałem logicznym opartym na tym samym kryterium podziału; jeśli 
jako kryterium stosujemy reakcję z wodą, to główny podział doprowadzi do dwóch 
grup tlenków: reagujących i niereagujących z wodą; a następnie każdą grupę moż-
na dzielić, stosując kolejne kryteria, np. charakter metaliczny pierwiastka lub 
rozpuszczalność w wodzie. 

85) s. 179 – W zadaniu 2 Autorki polecają określenie rodzaju substancji na 
podstawie wartości rozpuszczalności, co może sugerować, że jest to cecha cha-
rakterystyczna dla jednej tylko substancji.

86) s. 193 – Nie można twierdzić, że woda rozpuszcza prawie wszystkie 
związki o budowie polarnej. 

87) s. 198 – Nie można kategorycznie twierdzić, że wodne roztwory związków 
organicznych nie przewodzą prądu; przykładem może być roztwór kwasu octowego. 

88) s. 198 i następne (też płyta CD) – Autorki tłumaczą powstawanie jonów 
z cząsteczek polarnych działaniem polarnego rozpuszczalnika i sugerują, że po-
dobny proces zachodzi w przypadku wodorotlenków i soli. Natomiast w przypad-
ku związków o budowie jonowej dysocjacja polega na otaczaniu jonów cząstecz-
kami rozpuszczalnika i wyrywaniu ich z sieci krystalicznej, co można bardzo 
prosto przedstawić w formie poglądowego rysunku. Unika się wtedy błędnego 
pisania wzorów „cząsteczek” związków jonowych, w rodzaju KCl, MgCl2.

89) s. 199 i inne strony tego podręcznika – Lepiej unikać pisania protonu 
jako uproszczonego wzoru jonu hydroniowego, gdyż to sugeruje, że izolowane 
protony mogą istnieć w roztworach; jako wzór uproszczony proponuję H+aq. 

90) s. 199 – Zdanie: „1 mol kwasu węglowego dysocjuje na 2 mole kationów 
wodoru i 1 mol anionów węglanowych” sugeruje, że kwas węglowy jest mocnym 
kwasem.

91) s. 199 i 200 – Uważam za zbędne wprowadzanie nazw „kwasy dwupro-
tonowe, trójprotonowe, wieloprotonowe” oraz „wodorotlenki wielowodorotleno-
we”, zwłaszcza dla kursu podstawowego.

92) s. 204 – Prawa działania mas nie należy wyprowadzać przy utożsamianiu 
rzędów reakcji ze współczynnikami stechiometrycznymi. 

93) s. 209 – Notatka To jest interesujące jako zawierająca nieścisłe i zbędne 
informacje powinna być pominięta.

94) s. 211 – Zdanie: „Stałe dysocjacji dla temperatury 293 K podaje się 
w liczbach niemianowanych” sugeruje, że tylko dla podanej temperatury i tyl- 
ko w przypadku stałej dysocjacji stosuje się bezwymiarową stałą z prawa dzia-
łania.
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95) s. 211 – Natężenie prądu zależy nie tylko od stopnia dysocjacji, ale rów-
nież od początkowego (całkowitego) stężenia elektrolitu, którego nie należy na-
zywać „stężeniem molowym”, bo w tej nazwie powinno być odniesienie do jej 
znaczenia; ma to też istotne znaczenie przy opisie stężeń poszczególnych rodzajów 
w prawie rozcieńczeń Ostwalda. Nazwa „stężenie molowe” jest podwójnie mylą-
ca: (i) przecież na ogół w molach podaje się też stężenia części zdysocjowanej 
i niezdysocjowanej; (ii) określenie „takie same stężenie molowe” nie uwzględnia 
różnic we wzorach elektrolitów, np. HCl i H2SO4. 

96) s. 211 – Lepiej nie stosować kategorycznych stwierdzeń w rodzaju: „po-
zostałe kwasy i zasady są słabymi elektrolitami”, gdyż może okazać się to nie-
prawdą, tak jak to jest w tym przypadku; do podobnych wniosków prowadzi 
analiza stwierdzenia: „dobrze rozpuszczają się wszystkie sole sodu, potasu i amo-
nu” (s. 219); albo „woda to substancja rozpuszczająca prawie wszystkie związki 
o budowie polarnej” (s. 235).

97) s. 218 – Zdanie: „Jeżeli produkt reakcji (pomiędzy jonami) jest dobrze 
rozpuszczalny w wodzie, to również występuje w roztworze w postaci jonów” 
kształtuje podwójnie błędny pogląd, (i) że rozpuszczanie w wodzie powoduje 
zawsze dysocjację elektrolityczną, co nie zawsze jest prawdą (np. wodny roztwór 
cukru) i (ii) że reakcje pomiędzy jonami mogą przebiegać bez żadnej siły napę-
dowej, tymczasem zachodzą one tylko wtedy, gdy co najmniej jeden produkt jest 
usuwany ze środowiska reakcji albo w postaci osadu, albo gazu, albo substancji 
słabo zdysocjowanej (np. wody). Kolejne zdanie: „Jeżeli jednak powstający produkt 
jest trudno rozpuszczalny w wodzie – wytrąca się osad” sugeruje, że osad nie zawie-
ra jonów, tymczasem w przeważającej liczbie przypadków jest substancją jonową.

98) s. 223 – Symbol jonu zapisany w nawiasie kwadratowym oznacza stę-
żenie równowagowe tego jonu, wyrażane najczęściej (ale niekoniecznie) w molach 
na decymetr sześcienny.

99) s. 224 i następne – Nie ma „ujemnych logarytmów”, może być tylko 
logarytm ze znakiem ujemnym.

100) s. 225 i następne – Przy omawianiu hydrolizy soli Autorki mylą pojęcia 
słaba zasada i zasada trudno rozpuszczalna w danym rozpuszczalniku.

101) s. 232 – Orbital 1s nazywany jest na tej stronie „podpowłoką”, a na  
s. 234 „powłoką”; por. uwaga 4. 

102) s. 234 – W palnikach tlenowo-wodorowych zachodzi reakcja wodoru 
z tlenem, a nie z azotem!

103) s. 234 – Hel otrzymuje się głównie z gazu ziemnego, nie z powietrza.
104) s. 235 – Pisząc stopień utlenienia pierwiastka w związku, odnosi się go 

do pojedynczego atomu, tj. dla wzoru M2O2 należy pisać MI
2O

-I
2, a nie MI

2O
-II

2.
105) s. 235 – W przypadku fransu i innych pierwiastków promieniotwórczych 

nie można pisać „jest pierwiastkiem o okresie półtrwania 21 min”, gdyż to nie jest 
charakterystyka pierwiastka, ale jednego z jego izotopów.
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106) s. 236 – Nie można napisać, że „tlenek sodu to jeden z sześciu związków 
najbardziej rozpowszechnionych na Ziemi”, bo związek taki w ogóle w przyrodzie 
nie występuje.

107) s. 237 – Wzór „strukturalny” nadtlenku sodu sugeruje wiązania kowa-
lencyjne w tym związku, tymczasem pomiędzy jonami Na+ i O2

2- są wiązania 
jonowe. Nie jest też w całości prawdziwe zdanie: „Mostek tlenowy jako wiązanie 
nietrwałe łatwo odszczepia tlen, co jest przyczyną utleniających właściwości 
związku”. Prawdą są tylko utleniające właściwości Na2O2, ale przyczyną nie jest 
„odszczepianie tlenu”, tylko duża skłonność związków tlenu na –I stopniu utle-
nienia do ulegania reakcji dysproporcjonowania. Odszczepianie tlenu występuje 
tylko w tych przypadkach, gdy mostek tlenowy połączony jest z atomami metalu 
na ich relatywnie wysokich stopniach utlenienia, i polega na redukcji atomów 
metalu (np. CoIII do CoII) i utlenieniu O2

2- do O2.
108) s. 240 – Kopalnia Soli w Wieliczce jest wciąż eksploatowana.
109) s. 244 – Barwienie płomienia przez jony berylowców wykorzystuje się 

obecnie nie tylko do „wykrywania ich związków”, ale przede wszystkim do bar-
wienia ogni sztucznych.

110) s. 246 – Opisując właściwości wodorotlenku wapnia, Autorki piszą: 
„Związek ten słabo rozpuszcza się w wodzie, a jego stężony roztwór jest mocną 
zasadą”. Pierwsza część zdania jest prawdziwa, ale nie ma nic wspólnego z częś-
cią drugą, która sugeruje mylne przekonanie, że moc zasady zależy od stężenia 
roztworu. Połączenie tych dwu faktów jest błędem dość często spotykanym w pod-
ręcznikach szkolnych, polegającym na utożsamianiu mocy kwasów czy zasad z ich 
rozpuszczalnością. Do tego dochodzi też wewnętrzna sprzeczność zawarta w in-
formacjach „słabo rozpuszcza się” i „stężony roztwór”.

111) s. 247/8 – Przy omawianiu przemian soli wapnia popełniono trochę 
nieścisłości: brak wzmianki, że reakcja wytrącania CaCO3 z roztworów Ca(HCO3)2 
zależy od pH roztworu, odparowania wody i temperatury; nie jest ścisłe twierdze-
nie: „anhydryt, którego kryształy to głównie cząsteczki CaSO4”, gdyż kryształy 
anhydrytu składają się głównie z jonów Ca2+ i SO4

2-; oraz twierdzenie: „hydraty 
nie są związkami trwałymi, gdyż przy ogrzaniu nawet do niskiej temperatury, ich 
kryształy rozpadają się z wydzieleniem wody”. Podobnie „nietrwałe” są organizmy 
żywe, a niektóre z nich mogą przetrwać i setki lat.

112) s. 257 – Amfoteryczność omawiana jest tu ponownie (po s. 148) na 
przykładzie tych samych związków glinu, tyle że dodano poprawną interpretację. 
Można i tak, ale należało o tym poinformować czytelnika. 

113) s. 250 – Zbyt telegraficzny styl opisu jonitów może prowadzić do błęd-
nego zrozumienia tego pojęcia: „Ich (jonitów) cząsteczki (?) mają luźno związane 
jony wodoru lub wodorotlenowe, które mogą być wymieniane na kationy (katio-
nity) lub aniony (anionity) obecne w roztworze”.
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114) s. 261 – Według aktualnego podziału pierwiastków w grupie 14 są  
2 niemetale (węgiel i krzem), a pozostałe węglowce są metalami.

115) s. 263/4 – Rysunek struktury przestrzennej SiO2 jest błędny: chociaż 
w tekście Autorki poprawnie piszą o tetraedrach SiO4 jako elementach tej struk-
tury, na rysunku pokazana jest koordynacja trójkątna, charakterystyczna dla tlen-
ku boru; struktura SiO2 jest strukturą przestrzenną (nie płaską) i polega na tym, 
że każdy z 4 atomów tlenu grupy SiO4 stanowi mostek pomiędzy 2 atomami 
krzemu, co prowadzi do sumarycznego wzoru SiO2. W strukturze tej nie ma jonów, 
wiązania Si–O są to wiązania kowalencyjne spolaryzowane, a więc nie można 
zaliczać SiO2 do kryształów jonowych. 

116) s. 266 – Konsekwencją pomyłki na s. 263 jest błędne przedstawienie 
struktury szkła kwarcowego (też muszą być tetraedry SiO4) oraz błędny wzór 
krzemianu sodu w roztworze wodnym.

117) s. 268 – Pisząc o związkach krzemu, należało zwrócić uwagę na azbest, 
o którym absolwent szkoły średniej powinien uzyskać chociaż podstawowe infor-
macje.

118) s. 268 – Siloksany otrzymuje się nie z silanów, które są piroforyczne, 
ale z ich halogenowych pochodnych.

119) s. 269 i strony następne, zwłaszcza s. 304/5 – Autorki wymieniają „pół-
metale” jako jeden z rodzajów pierwiastków, jednak nowe zalecenia Między-
narodowej Unii Chemii Czystej i Stosowanej (IUPAC) wprowadzają podział pier-
wiastków tylko na metale i niemetale. 

120) s. 269 – Fosfor czerwony nie jest piroforyczny, ale pali się na powietrzu 
po ogrzaniu do temperatury około 400oC.

121) s. 270 – Nie można tlenku fosforu P4O10 nazywać dimerem, z tego sa-
mego powodu, dla którego benzenu C6H6 nie nazywa się heksamerem.

122) s. 270 – Przedrostki „piro” „meta” i „orto” nie są obecnie zalecane 
w nomenklaturze kwasów nieorganicznych [Nomenklatura chemii nieorganicznej, 
zalecenia IUPAC 1990, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1998, 
s. 161].

123) s. 270 – Zamiast „sole fosforu” powinno być „związki fosforu”, są one 
bardzo ważnymi składnikami organizmów roślinnych. 

124) s. 271 – Doświadczenie 45 w tej formie można stosować w kursie gim-
nazjalnym, ale w liceum (zwłaszcza w kursie rozszerzonym) trzeba przedyskuto-
wać fakt, że spalanie materiału świecy (węglowodoru) prowadzi nie tylko do 
konsumpcji O2, ale również do produkcji CO2 i H2O, co skutkuje częściowym 
kompensowaniem ubytku objętości tlenu przyrostem objętości CO2. Opis ten 
trzeba następnie uzupełnić rozważaniami na temat zmiany objętości gazów wsku-
tek rozpuszczalności w wodzie CO2 i O2 oraz wzrostu temperatury całego układu. 
W sumie uważam, że doświadczenie, którego wynik zgodny z założeniem uzy-
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skuje się tylko dzięki przypadkowej zbieżności tak wielu różnych czynników, nie 
powinno być stosowane do ilustracji objętości powstających w reakcji gazów.

125) s. 274 – Nie jest prawdą, że wyższa temperatura syntezy amoniaku 
zapobiega reakcji jego rozkładu na pierwiastki; przeciwnie, jest to reakcja egzo-
energetyczna i dlatego wzrost temperatury przesuwa równowagę w stronę rozkładu 
amoniaku na pierwiastki. 

126) s. 275 – „Najczęściej spotykanym związkiem azotu jest amoniak” – 
zwrot „najczęściej spotykany” w chemii zazwyczaj rozumie się jako „występują-
cy w przyrodzie w największych ilościach”, a to w przypadku amoniaku nie jest 
prawdą. Ponadto przeprowadzanie rozpuszczonego amoniaku w stan gazowy 
trudno nazwać „otrzymywaniem”.

127) s. 276 – Zupełnie niezrozumiałe są wywody Autorek na temat pozytyw-
nych skutków NO na organizmy ludzkie, wobec stwierdzenia na poprzedniej 
stronie, że „jest jednym z groźnych zanieczyszczeń atmosfery”. Dlaczego nie 
wykorzystano okazji do zwrócenia uwagi na rolę stężenia (dawki) w przypadku 
NO, a także innych substancji toksycznych, zwłaszcza tych, które stosowane są 
jako leki.

128) s. 277 – Zdanie: „Azot tworzy z tlenem kilka połączeń, w których wy-
kazuje różną wartościowość w zależności od stopnia utlenienia” jest pozbawione 
sensu, gdyż obydwa pojęcia opisują tę samą cechę pierwiastka w związku. 

129) s. 277 – Nie powinno się informować młodzieży, że tlenek azotu(I) jest 
„gazem o właściwościach narkotycznych, nazywanym gazem rozweselającym” 
oraz że jest gazem „stosowanym w medycynie jako łagodny środek znieczulający” 
bez ostrzeżenia, że jest to gaz toksyczny i został wycofany z użycia w medycynie 
z powodu licznych przypadków śmiertelnego zatrucia. 

130) s. 277 – W dimerach NO nie następuje „kompensacja efektu niesparo-
wanych elektronów”, jak piszą Autorki, ale 2 pojedyncze elektrony tworzą parę 
elektronową wiążącą dwa atomy.

131) s. 280 – Nie wszystkie azotany są bezbarwne, natomiast jon azotanowy 
jest bezbarwny.

132) s. 280 – Rozkład KNO2 zachodzi podczas ogrzewania, a nie topnienia.
133) s. 281 – Obieg azotu w przyrodzie jest przedstawiony niezbyt czytelnie.
134) s. 282 – Woda jest tlenkiem wodoru i nie powinno się jej nazywać alter-

natywnie wodorkiem tlenu, gdyż tlen jest bardziej elektroujemny niż wodór.
135) s. 283 – Nie można błędnie informować młodzieży, że chloran potasu 

i nadmanganian potasu są nietoksyczne.
136) s. 285 – W aparatach do oddychania na dużych głębokościach stosuje 

się mieszaninę tlenu i helu.
137) s. 285 – Na rysunku podano zły opis gazów stosowanych w palnikach: 

zamiast O2 H2 lub C2H2 powinno być O2 +H2 albo O2 + C2H2.
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138) s. 287 – Zdanie: „Cząsteczka tlenu ma faktycznie liniową budowę 
dwurodnikową” jest niesłuszne logicznie i dydaktycznie; logicznie, gdyż cząstecz-
ka składająca się z dwu atomów musi mieć budowę liniową i niepotrzebny tu jest 
również przysłówek „faktycznie”; a dydaktycznie – bo Autorki wprowadzają 
pojęcie dwurodnika bez definicji i w sytuacji, gdy uczniowie nie znają pojęcia 
„rodnika”. Do tego podają dwie nieobjaśnione struktury kreskowo-kropkowe. 

139) s. 287 – Ozon nie tworzy się z tlenków azotu, ale w reakcji tlenu z tlen-
kami azotu z udziałem światła. 

140) s. 288 – Stwierdzenie: „siarka jest pierwiastkiem bardzo rozpowszech-
nionym we wszechświecie” jest bardzo mylące, bo chociaż zajmuje ona 10 miej-
sce, to jest wśród 79 innych pierwiastków, które w sumie stanowią zaledwie 0,1% 
(88,6% stanowi wodór, a 11,3% hel).

141) s. 288 – W zadaniu o zastosowaniu siarki jest błąd logiczny: barwniki, 
a zwłaszcza kwas siarkowy, też są związkami o znaczeniu przemysłowym.

142) s. 289 – Doświadczenie 51 można spokojnie wykonywać na sali, pod 
warunkiem że zawartość probówki miesza się przez wstrząsanie, natomiast nie-
bezpieczne mogą być eksperymenty, w których w zamkniętym układzie wydziela 
się gaz (np. doświadczenia 46, 55 i 59), zwłaszcza gdy układ jest ogrzewany.

143) s. 289 – W układach naturalnych sole amonu występują tylko wówczas, 
gdy zostały tam wprowadzone (np. jako nawóz sztuczny).

144) s. 289 – Wzór kreskowy cząsteczki siarki S8 jest niespójny ze wzorem 
kulkowym i Autorki pozostawiły to bez wyjaśnienia.

145) s. 290 – Autorki piszą, że w przemyśle tlenek siarki(IV) produkuje się 
przez spalanie siarczków metali, tymczasem współcześnie substratem jest najczęś-
ciej siarka, czasem siarkowodór.

146) s. 295 – Pisząc o dwóch tylko ciekłych pierwiastkach, należało dodać:  
„w temperaturze około 25oC”, bo w temperaturze nieco tylko wyższej (około 30oC) 
pierwiastków ciekłych jest więcej. 

147) s. 295 – Zdanie: „Ze wzrostem liczby atomowej łatwość przyłączania 
elektronu maleje i dlatego jod ma najsłabsze właściwości kwasowe w grupie” 
zawiera jedno stwierdzenie prawdziwe, ale drugie stwierdzenie wymaga wyjaś-
nienia, jakie właściwości Autorki mają na myśli, bo przecież wśród beztlenowych 
kwasów fluorowców najsilniejszym kwasem jest jodowodór, o czym zresztą piszą 
Autorki na dalszych stronach (porównaj też uwaga 75).

148) s. 296/7 – Łączenie aktywności i właściwości kwasowych fluorowców 
w kwasach tlenowych z ich liczbą atomową nie pokazuje przyczyny obserwowa-
nych zjawisk; należy raczej wskazać na rolę elektroujemności. Podobnie na moc 
kwasów beztlenowych oprócz zwiększenia długości wiązania H–E ma wpływ 
rosnący udział wiązania jonowego z powodu malejącej elektroujemności E (po-
równaj uwaga 75). 
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149) s. 301/2 – Autorki podają zbyt szczegółowe informacje na temat tleno-
wych związków chloru, które, zwłaszcza dla uczniów realizujących kurs podsta-
wowy, są zbędne.

150) s. 302 – Nie tylko chlor atomowy, ale również znacznie bardziej do-
stępny chlor molekularny działa niszcząco na organizmy żywe.

151) s. 304 – Jeśli Autorki zdecydowały się na pisanie o klatratach, to po-
winny zamieścić ich poprawną definicję.

152) s. 305 – Jak ma wyglądać wzór strukturalny pirytu i jego uzasadnienie, 
skoro w pirycie są wiązania jonowe.

153) s. 306, 321, 323 i 329 – Nie jest prawdą, że konfiguracja elektronowa 
chromu lub miedzi jest niezgodna z zasadą najniższej energii; to właśnie ta 
zasada z uwzględnieniem przyczynku pochodzącego od energii parowania elek-
tronów sprawia, że konfiguracją chromu jest [Cr] = [Ar]4s13d5, a nie [Cr] = 
[Ar]4s23d4 i miedzi [Cu] = [Ar]4s13d10, a nie [Cu] = [Ar]4s23d9. Nie należy 
określać tego zjawiska nazwą „promocja”, które kojarzy się ze wzbudzeniem 
elektronu na orbital o wyższej energii i jest stosowane w teorii wiązań walen-
cyjnych do wyjaśnienia tworzenia zdegenerowanych wiązań zhybrydyzowanych. 
Promocja nie jest procesem rzeczywistym, w wyniku którego atom ulega wzbu-
dzeniu, ale jest udziałem w całkowitej zmianie energii, jaka zachodzi podczas 
tworzenia wiązania. 

154) s. 307/8 i następne strony – Reakcja roztwarzania wodorotlenku 
chromu(III) w wodorotlenku sodu prowadzi do powstania w roztworze komplek-
su heksa- lub tetrahydroksochromowego, a wzór Na3CrO3 sumarycznie określa 
skład (nie budowę) odwodnionej fazy stałej. Podobnie roztwarzanie Cr(OH)3 w kwa-
sie prowadzi do utworzenia jonu heksaakwachromu(III), a nie soli bezwodnej.

155) s. 308 – Wzór Na3[Cr(OH)4] (na rysunku) jest błędny; może być albo 
Na[Cr(OH)4] albo Na3[Cr(OH)6].

156) s. 309 – Zapis reakcji chemicznych, w którym pomiędzy substratami 
a produktami jest strzałka skierowana w stronę produktów, zawsze budzi zastrze-
żenia, ale czasem jest on szczególnie rażący, jak w przypadku równowagi chro-
mianu i dwuchromianu. 

157) s. 312 – Obecnie nie stosuje się nazwy nadmanganian.
158) s. 315 – Kardynalne błędy zawiera fragment strony zatytułowany To 

jest interesujące: przede wszystkim wielokrotnie piszą Autorki, że utleniacze to 
są substancje, które oddają elektrony, wyliczając szczegółowo, ile elektronów 
w różnych procesach redukcji oddaje mangan(VII), natomiast utleniacze, reduku-
jąc się, pobierają elektrony. Ponadto znajduje się tu nieprawdziwe twierdzenie, że 
„Im więcej elektronów oddaje pierwiastek w procesie redoks, tym jest mocniej-
szym utleniaczem”; tymczasem najmocniejszym ze wszystkich utleniaczy jest 
fluor, a jego atom w reakcji utlenienia-redukcji pobiera tylko 1 elektron.
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159) s. 317 – Kwas siarkowy(VI) należy do tzw. kwasów nieutleniających. 
Zdanie: „W wyższej temperaturze w tej reakcji powstają jony Fe3+ i nie wydziela 
się wodór” należy pominąć.

160) s. 336 – Rozpuszczalność chlorowodoru w wodzie jest bardzo duża 
i teza o wydzielaniu się gazowego HCl z jego roztworu wodnego jest raczej teore-
tyczna.

161) s. 340 – Fluor jest nie tylko najsilniejszym utleniaczem wśród fluorow-
ców, ale też najsilniejszym utleniaczem pośród wszystkich pierwiastków.

162) s. 343 – Nazwa „pinezka” na określenie jednego z rodzajów baterii nie 
jest powszechnie stosowana.

163) s. 343 i 344 – Fotografie zawierają kryptoreklamę firm produkujących 
baterie i akumulatory.

164) s. 345 – Nie zawsze produkty korozji tworzą szczelną i przylegającą do 
metalu warstwę.

165) s. 349 – Chrom ma niższy, a nie wyższy potencjał standardowy niż 
żelazo, czyli tworzy powłoki anodowe, a nie katodowe.

166) s. 352/3 – Kolejność zobojętniania jonów w czasie elektrolizy została 
podana jako „reguły”, bez żadnego wyjaśnienia czy uzasadnienia.

167) s. 355/6 – Rysunki elektrolizerów stopionego NaCl i stopionego CaCl2 
powinny zawierać przegrodę półprzepuszczalną, której rolę należało omówić 
w tekście.

168) s. 356 – Nie jest prawdą, że glin metaliczny otrzymuje się wyłącznie 
przez termoelektrolizę boksytu w mieszaninie z kriolitem Na3AlF6 i fluorytem 
CaF2, gdyż obecnie zamiast szkodliwych związków fluoru coraz częściej stosuje 
się inne substancje obniżające temperaturę topnienia.

169) s. 357 – Zamiast sztucznego i niezgodnego z duchem języka polskiego 
określenia „liczba ładunkowa” lepiej stosować proste i zrozumiałe określenie 
„liczba przeniesionych ładunków (elektronów)”.

170) s. 358/9 – W przedstawionych na tych stronach zadaniach zakłada się, 
że procesy przebiegają ze 100% wydajnością, o czym należało poinformować 
uczniów.

171) Na płycie CD oprócz błędów wymienionych powyżej pokazano do-
świadczenia z zastosowaniem siatki azbestowej, tlenek cynku nazwano tlenkiem 
cyny, uznano, że kwasy słabe = kwasy nietrwałe, źle przedstawiono budowę lodu; 
użyto nieprecyzyjnego określenia 4 mole fosforu w przypadku P4. 

2��Recenzja podręcznika autorstwa M. Litwin, S. StykiWlazło i J. Szymońskiej…


