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SCENARIUSZ LEKCJI CHEMII Z WYKORZYSTANIEM FILMU  

Poziom nauczania: Gimnazjum i liceum 

Przedmiot: Chemia 

Dział programowy: Chemia środowiska, ekologia  

Temat: „Czy w Polsce mamy smog?” 

 

Cel lekcji: 

Polimery naturalne w życiu codziennym, czyli, do czego można wykorzystać celulozę.  

 

Cele szczegółowe: 

 poznawcze – uczeń: 

 poznaje definicje pojęć: smog klasyczny i fotochemiczny, pył, PM2,5 i 10,katalizator; 

 poznaje skutki składników zanieczyszczonego powietrza na organizm ludzki; 

 poznaje substancje wchodzące w skład zanieczyszczonego powietrza.  

 

 kształtowanie określonych umiejętności – uczeń:  

 potrafi wykonać eksperyment obrazujący powstawanie mgły podczas wysokiego zapylenia 

powietrza; 

 potrafi wymienić skład zanieczyszczonego powietrza; 

 utrwala reakcje chemiczne zachodzące w smogu klasycznym i fotochemicznym; 

 utrwala sposoby w jakie może chronić siebie i bliskich przez działaniem pyłu z powietrza; 

 uczy się odróżnić fałszywe  informacje znalezione w Internecie od prawdziwych; 

 potrafi zastosować komputer do poszerzania wiedzy z wykorzystaniem informacji zawartej 

w Internecie 

 

 wychowawcze: 

 pokazujemy jakie postawy i działania społeczne mogą polepszyć jakość powietrza w naszym kraju i 

na świecie; 

 pokazujemy, że każdy ma wpływ na czystość naszego powietrza.  
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I.  KARTY PRACY 

 

1. Karta pracy 1. 

 

1. Eksperyment „chmura w słoiku” 

Zanieczyszczeniu powietrza często towarzyszy mgła. To przez nią widoczność się zmniejsza, a dni w których 

zanieczyszczenie jest duże kojarzą nam się z „chodzeniem w chmurze”. Przyjrzyjmy się bliżej czemu zapylenie 

sprzyja tworzeniu się mgły. Poniżej instrukcja eksperymentu. 

Instrukcja: 

Do przeprowadzenia eksperymentu potrzebne będą:  

 Duży słoik,  

 Kilka kostek lodu, 

 Woreczek z zapięciem strunowym,  

 Czajnik z gorącą wodą,  

 Lakier do włosów w spreju,  

Kostki lodu włóż do woreczka z zapięciem strunowym i zamknij go. Zagotuj wodę i wlej 

ją do słoika (do połowy jego wysokości). Wylot słoika szczelnie przykryj zamkniętym 

woreczkiem z lodem.  Odczekaj chwilę. Co zaobserwowałeś?  

Weź lakier do włosów, unieś woreczek z lodem i szybko wprowadź do słoika środka 

trochę lakieru. Szybko przykryj słoik worecznice – szczelnie! Odczekaj chwilę. Co się 

dzieje w słoiku? 
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Obserwacje: 

Zapisz swoje obserwacje z eksperymentu. Zwróć uwagę na różnicę przed i po wprowadzeniu spreju do słoika. 

Czy przejrzystość słoika była taka sama? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Wnioski:  

Opisz wnioski płynące z eksperymentu. Dlaczego obecność lakieru do włosów zmienia wynik eksperymentu?  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Jak możesz przełożyć wyniki eksperymentu na sytuację z zapylonego miasta?   

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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2. Karta pracy 2.   

1. Na podstawie obejrzanego filmu i wcześniej zdobytych informacji na lekcjach chemii zdefiniuj pojęcia: 

 Smog klasyczny –  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Wypisz reakcje jakie leża u podstaw tego smogu. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 Smog fotochemiczny –  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Wypisz reakcje jakie leża u podstaw tego smogu. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 PM10 i PM2.5 –  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 Pył –  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 Katalizator –  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 



 

 
5 

 

 

2. Wypisz związki, które mogę być emitowane z komina w którym pali się węglem lub drewnem? Od 

czego zależy czy będziemy emitować dużo czy mało szkodliwych związków? 

……………………………………………………………………………………………………………….………………………………….………… 

……………………………………………………………………………………………………………….………………………………….………… 

……………………………………………………………………………………………………………….………………………………………….… 

……………………………………………………………………………………………………………….………………………………….………… 

……………………………………………………………………………………………………………….………………………………….………… 

……………………………………………………………………………………………………………….………………………………………….… 

3. Zanieczyszczenie powietrza jest niebezpieczne, ale jakie schorzenia może powodować i jakie są ich 

objawy. Wypełnij tabelkę poniżęj uzywając Internetu do szukania wiadomości. Nie zapomnij wypisać 

źródło w którym znalazłeś danę informację. Za każdym razem zadawaj sobie pytanie: Czy to źródło jest 

wiarogodne? 

zanieczyszczenie schorzenie źródło informacji 
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4. Wymień sposoby w jakie każdy z nas może pomóc zredukować zapylenie w Polsce: 

 ……………………………………………………………………………………………………………….………………………………….………… 

 ……………………………………………………………………………………………………………….………………………………….………… 

 ……………………………………………………………………………………………………………….………………………………………….… 

 ……………………………………………………………………………………………………………….………………………………….………… 

 ……………………………………………………………………………………………………………….………………………………….………… 

 ……………………………………………………………………………………………………………….………………………………………….… 

 

5. Wypisz co należy zrobić, żeby na co dzień chronić się przed pyłem z powietrza. 

 ……………………………………………………………………………………………………………….………………………………….………… 

 ……………………………………………………………………………………………………………….………………………………….………… 

 ……………………………………………………………………………………………………………….………………………………………….… 

 ……………………………………………………………………………………………………………….………………………………….………… 

 ……………………………………………………………………………………………………………….………………………………….………… 

 ……………………………………………………………………………………………………………….………………………………………….… 

 

 

6. Dlaczego małe dzieci i osoby z niewydolnością płuc nie powinny nosić maseczek anty-pyłowych? 

……………………………………………………………………………………………………………….………………………………….………… 

……………………………………………………………………………………………………………….………………………………….………… 

……………………………………………………………………………………………………………….………………………………………….… 

……………………………………………………………………………………………………………….………………………………….………… 

……………………………………………………………………………………………………………….………………………………….………… 

……………………………………………………………………………………………………………….………………………………………….… 
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II.  ODPOWIEDZI DO KART PRACY 

1. Odpowiedzi do karty pracy 1.  

Obserwacje: 

Zapisz swoje obserwacje z eksperymentu. Zwróć uwagę na różnicę przed i po wprowadzeniu spreju do słoika. 

Czy przejrzystość słoika była taka sama? 

Po nakryciu słoika z gorącą wodą woreczkiem z lodem nie zaobserwowano żadnych zmian. Dopiero po 

wprowadzeniu lakieru do włosów w spreju do środka słoik zaczął zachodzić mgłą. Istotnie zmniejszyło 

to przejrzystość słoika.  

 

Wnioski:  

Opisz wnioski płynące z eksperymentu. Dlaczego obecność lakieru do włosów zmienia wynik eksperymentu?  

W słoiku gorąca woda parając unosi się do góry. Tam schładza ją lód w woreczku i kondensuje na nim. 

Kiedy do tej przestrzeni wprowadzono kropelki spreju do włosów, zachowały się one jak jadra 

kondensacji. Wokół nich zaczęły się tworzyć kropelki ochłodzonej przez lód wody.  Stworzyła się mgła.  

 

Jak możesz przełożyć wyniki eksperymentu na sytuację z zapylonego miasta?    

Sprej do włosów dział tu jak pył w powietrzu. W trakcie wysokiego zapylenia powietrza drobiny pyłu są 

jądrami kondensacji dla ochłodzonej pary wodnej. Dzięki temu nie unosi się ona wyżej do chmur, tylko 

skrapla przy ziemi tworząc mgłę.   

 

2. Odpowiedzi do karty pracy 2.  

 

1. Na podstawie obejrzanego filmu i wcześniej zdobytych informacji na lekcjach chemii zdefiniuj pojęcia: 

 Smog klasyczny – (zwany też smogiem londyńskim lub smogiem kwaśnym) tworzy się na skutek 

zanieczyszczeń powietrza, związanych ze spalaniem węgla i konsekwentnie emisją dwutlenku siarki 

(SO2) i pyłów. Tworzone tego rodzaju zanieczyszczenia mogą łączyć się z mgłą, co może prowadzić do 

tworzenia się kropel kwasu siarkowego (H2SO4), które będą zawieszone w powietrzu. Wracając do 

historii przytoczyć można przypadek z roku 1952, kiedy to w Londynie na czas trwania smogu 

koncentracja dwutlenku siarki (SO2) była większa od 3,5 mg/m3 powietrza, zjawisko to było przyczyną 

masowych zgonów (w okresie trwania smogu w czasie 5-8 grudnia wskutek jego śmiertelnego 

działania śmierć poniosło w przybliżeniu 4000 ludzi). Powstawianie smogu typu londyńskiego 

zauważono pierwszy raz w połowie dziewiętnastego wieku, w dzisiejszych dniach ma miejsce 

stosunkowo rzadko. Dochodzi jednak do przypadków, kiedy koncentracja dwutlenku siarki SO2 

przybiera znacznie wyższe indeksy. (źródło: www.bryk.pl) 
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Wypisz reakcje jakie leża u podstaw tego smogu. 

                                          hν 

 (źródło:old.iupac.org) 

 Smog fotochemiczny – (zwany też smogiem z Los Angeles) powstaje w momencie kiedy w upalne dni 

występuje nadmierny ruch uliczny. Elementami smogu typu Los Angeles są różnorodne związki 

organiczne takie jak np. aldehydy, ketony, azotany i nadtlenki organiczne, ponadto ozon i tlenki azotu. 

Najważniejszym elementem tworzenia się tego typu smogu fotochemicznego stanowi ditlenek azotu, 

odszczepiający wolny atom tlenu, pod działaniem promieniowania. Uwolniony atom tlenu jest zdolny 

do przereagowania z węglowodorami, stwarzając jako produkt  rodniki i na dalszych etapach  w 

połączeniu z wodą - produkuje wolne hydroksyle (rodnik OH*). Występujące zamglenia posiadające 

barwę brązową, przypisuje jest istnieniu ditlenku azotu, NO2. Jednym z powodów dla których mamy do 

czynienia ze smogiem typu fotochemicznego jest przede wszystkim rozwój motoryzacji (zwiększona 

ilość wydzielanych spalin). Wypisz reakcje jakie leża u podstaw tego smogu. (źródło: www.bryk.pl) 

Wypisz reakcje jakie leża u podstaw tego smogu. 

 

 

 

(źródło:mtweb.mtsu.edu) 

 PM2.5 –  aerozole atmosferyczne (pył zawieszony) o średnicy nie większej niż 2,5 μm, który zdaniem 

Światowej Organizacji Zdrowia jest najbardziej szkodliwy dla zdrowia człowieka spośród innych 

zanieczyszczeń atmosferycznych. (źródło: www.wikipedia.pl) 



 

 
9 

 PM10 - wszystkie cząstki o wielkości 10 mikrometrów lub mniejszej, w skład których wchodzą zwykle 

stosunkowo obojętne chemicznie związki takie jak krzemionka i tlenki metali. (źródło: 

www.wikipedia.pl) 

 pył –  substancja mineralna, pozostałość procesu spalania albo ścierania lub kruszenia substancji 

stałych, takich jak minerały nieorganiczne, organiczne oraz metale. Zgodnie z Polską Normą PN-64/Z-

01001 pyłem jest „faza stała układu dwufazowego ciało stałe-gaz lub gaz-ciało stałe, jeżeli stopień 

rozdrobnienia fazy stałej jest tak duży, że w nieruchomym powietrzu o ciśnieniu 1013,25 hPa i 

temperaturze 20 °C ziarna ciała stałego, na które działa tylko siła ciążenia, po bardzo krótkim okresie 

przyspieszenia, wskutek oporu przepływu ośrodka, będą opadały ze stałą prędkością mniejszą niż 500 

cm/s lub będą wykonywały ruchy Browna”. (źródło: www.wikipedia.pl) 

 Katalizator – substancja, której obecność w układzie reagentów wywołuje zmianę szybkości reakcji 

chemicznej. Bierze udział w zachodzących reakcjach, jednakże tak, że pozostaje po ich zajściu w 

niezmienionej ilości i postaci chemicznej, w związku z czym nie pojawia się w sumarycznych 

równaniach opisywanych reakcji. Katalizatory przyspieszają reakcje obniżając ich energie aktywacji 

poprzez zmianę drogi reakcji. 

 

2. Wypisz związki, które mogę być emitowane z komina w którym pali się węglem lub drewnem? Od 

czego zależy czy będziemy emitować dużo czy mało szkodliwych związków? 

Sadza, tlenki siarki jeśli węgiel był zanieczyszczony siarką oraz furany, dioksyny i benzo(a)piren jeśli w 

kominie nie ma dostępu dość tlenu i temperatura spalania jest zbyt niska. Ilość emitowanych związków 

i ich jakość zależy również od wilgotności drewna, najlepiej palić takim o wilgotności 20% RH.  

 

3. Zanieczyszczenie powietrza jest niebezpieczne, ale jakie schorzenia może powodować i jakie są ich 

objawy. Wypełnij tabelkę poniżęj uzywając Internetu do szukania wiadomości. Nie zapomnij wypisać 

źródło w którym znalazłeś danę informację. Za każdym razem zadawaj sobie pytanie: Czy to źródło jest 

wiarogodne? 

zanieczyszcz
enie 

schorzenie źródło informacji 

 
PM 2.5 

 

Uszkadzają układ krwionośny przenikając 
do krwi przed układ oddechowy. 

Rozprowadzane po organizmie mogą 
wpływać na rozwój płodu. 

docplayer.pl/31178264-Wplyw-
zanieczyszczenia-powietrza-na-

choroby-ukladu-oddechowego.html 

 
SOx, NOx, O3 

 

Niszczą (utleniają lub zakwaszają) układ 
oddechowy 

docplayer.pl/31178264-Wplyw-
zanieczyszczenia-powietrza-na-

choroby-ukladu-oddechowego.html 

CO 
 
 

Łaczy się z kompleksem hem we krwi i 
może prowadzić do uduszenia 

docplayer.pl/31178264-Wplyw-
zanieczyszczenia-powietrza-na-

choroby-ukladu-oddechowego.html 
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Benzo(a)pire

ny 
 

Niszczą układ immunologiczny, wpływają 
na receptory limfocytu T 

www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/ukla
d-oddechowy/benzopiren-w-powietrzu-

wplyw-na-organizm-czlowieka.html 

 
Dioksyny i 

furany 

Mylące dla układu hormonalnego, związki 
chloru kancerogenne 

wyborcza.pl/piatekekstra/1,129155,149
92307,Prawdziwi_z_nas_zadymiarze.ht

ml 

 
Związki 
metali 

ciężkich 
 

Uszkodzenia układu nerwowego – 
Parkinson , Alzheimer 

wyborcza.pl/piatekekstra/1,129155,149
92307,Prawdziwi_z_nas_zadymiarze.ht

ml 

 

4. Wymień sposoby w jakie każdy z nas może pomóc zredukować zapylenie w Polsce: 

 W kominach montować konwertery katalityczne 

 Czyścić piece 

 Nie usuwać filtrów DPF z samochodów z silnikami Diesla 

 Myć drogi po deszczu 

 Raz na 3 lata wymieniać opony na nowe 

 Do palenia w piecu używać dobrej jakości węgla i suchego drewna 

 Nie palić w piecu niczym co nie jest do tego przeznaczone 

 

5. Wypisz co należy zrobić, żeby na co dzień chronić się przed pyłem z powietrza. 

 W trakcie przekroczenia norm zapylania używajmy odpowiednich maseczek z filtrem. 

 Unikaj spacerów przy ruchliwej lub zakorkowanej ulicy, w okresie wzmożonego ruchu na 

drogach oraz w porze wieczornej gdy zaczyna się palenie w piecach. 

 Po powrocie ze spaceru dokładnie umyjmy ręce, twarz i nos oraz inne miejsca, które nie były 

okryte  w celu usunięcia z siebie pyłów. 

 Pomieszczenia należy wietrzyć w porze spacerów. Przy zamkniętych oknach najmniejsze pyły 

i tak przedostają się do mieszkania. Można więc zamontować specjalnie filtry w oknach lub 

umieścić w domu wodne oczyszczacze powietrza. 

 NASA proponuje również cała listę roślin, które pomagają w usuwaniu zanieczyszczeń z 

domu. Na ich liście nie brakuje popularnej paprotki, czy chryzantemy. 

 

6. Dlaczego małe dzieci i osoby z niewydolnością płuc nie powinny nosić maseczek anty-pyłowych? 

Małe dzieci i osoby z niewydolnością płuc nie powinny nosić maseczek anty-pyłowych. Nie maja na tyle 

sprawnych płuc żeby ich organizm przyswoił wystarczającą ilość tlenu przy ograniczeniu jaki stanowi 

maseczka. Maseczka utrudniłaby oddychania na tyle, że nie zaleca się ich stosowania. 
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PRACA DOMOWA 
 
   

  

 

Nakręć filmik o tematyce: "Zanieczyszczenie powietrza pod lupą". Należy w interesujący sposób przedstawić jeden 

lub dwa powody zanieczyszczenia powietrza w Polsce i pokazać jak każdy z nas na co dzień może przyczynić się do 

poprawy jego jakości. Liczy się niestandardowe podejście do tematu i obrazowe przedstawienie problemu.  

 


