
48 Scenariusz lekcji
Scenariusz lekcji z wykorzystaniem 

podręcznika, zeszytu ćwiczeń i Multiteki90 min

 Cele nauczania
Uczeń:
• definiuje pojęcia: elektrony walencyjne, wiązanie che-

miczne, wiązanie kowalencyjne, elektroujemność, wią-
zanie kowalencyjne spolaryzowane (A),

• opisuje rolę elektronów walencyjnych w  łączeniu się 
atomów (B),

• wyjaśnia reguły oktetu i dubletu elektronowego (B),
• odróżnia wzór sumaryczny od wzoru strukturalnego (C),
• zapisuje wzory sumaryczne i strukturalne cząsteczek (C),
• podaje przykłady substancji o wiązaniach kowalencyj-

nych: niespolaryzowanym, spolaryzowanym (A),
• opisuje powstawanie wiązań kowalencyjnych niespola-

ryzowanych – dla podanych przykładów (C),
• opisuje powstawanie wiązań kowalencyjnych spolary-

zowanych dla podanych przykładów (C),
• określa rodzaj wiązania w  cząsteczce na podstawie 

elektroujemności (C),
• uzasadnia, dlaczego w  danej cząsteczce występuje 

dany rodzaj wiązania kowalencyjnego (D).

	 Realizowane	wymagania	szczegółowe	
z podstawy	programowej

Uczeń:
• opisuje, czym różni się atom od cząsteczki; interpretu-

je zapisy, np.: H2, 2 H, 2 H2 (II. 8),
• opisuje funkcję elektronów zewnętrznej powłoki w łą-

czeniu się atomów; stosuje pojęcie elektroujemności do 
określania rodzaju wiązań […] w podanych substan-
cjach (II. 9),

• na przykładzie cząsteczek: H2, Cl2, N2, CO2, H2O, HCl, 
NH3, CH4 opisuje powstawanie wiązań chemicznych; 
zapisuje wzory sumaryczne i strukturalne tych cząste-
czek (II. 10).

 Metody
• pogadanka,
• pokaz,
• praktyczna.

	 Materiały	i środki	dydaktyczne
• podręcznik dla klasy siódmej szkoły podstawowej, 

J. Kulawik, T. Kulawik, M. Litwin, Chemia Nowej Ery, 
Nowa Era, Warszawa 2017,

• zeszyt ćwiczeń dla klasy siódmej szkoły podstawowej, 
M. Mańska, E. Megiel, Chemia Nowej Ery, Nowa Era, 
Warszawa 2017,

• Multiteka Chemia Nowej Ery dla klasy siódmej,
• karta pracy dołączona do scenariusza,
• projektor multimedialny, laptop.

 Przebieg lekcji

Część nawiązująca
1. Nauczyciel wprowadza temat lekcji i wyjaśnia jej cel. 
2. Przypomnienie podstawowych wiadomości na temat 

budowy atomu. Nauczyciel pokazuje symulację Budo-
wa atomu (Multiteka).

Wiązanie kowalencyjne

 symulacja Budowa atomu   animacja Powstawanie wiązania w cząsteczce 
chloru

 Multiteka Chemia Nowej Ery
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3. Nuczyciel zadaje pytania:
• Jak zbudowany jest atom?
• Jakie informacje o budowie atomu możemy odczytać 

z układu okresowego?
• Jak rozmieszczone są elektrony w  atomie? Które 

z nich to elektrony walencyjne?
4. Uczniowie odpowiadają, a  nauczyciel weryfikuje po-

prawność ich wypowiedzi.

Część właściwa
1. Nauczyciel wyjaśnia uczniom, że atomy mogą łączyć 

się i tworzyć cząsteczki. Podaje definicję wiązania che-
micznego. Następnie wyjaśnia uczniom reguły oktetu 
i dubletu elektronowego.

2. Nauczyciel pokazuje uczniom animację Powstawanie 
wiązania w cząsteczce chloru (Multiteka) i  tłumaczy, 
w jaki sposób łączą się atomy niemetali oraz jak zapi-
sać wzory: elektronowy, sumaryczny i  strukturalny. 
Wprowadza pojęcie wiązania kowalencyjnego. 

3. Nauczyciel rozdaje karty pracy dołączone do scenariu-
sza i  prosi uczniów o wykonanie zadania 1. z  karty 
pracy.

4. Nauczyciel wyjaśnia, że wiązania kowalencyjne mogą 
tworzyć się również pomiędzy atomami dwóch różnych 
niemetali. Pokazuje uczniom animacje Powstawanie 
wiązania w cząsteczce wody i Powstawanie wiązania 
w cząsteczce tlenku węgla(IV) (Multiteka).

5. Uczniowie wykonują zadanie 2. z karty pracy.
6. Nauczyciel wyjaśnia pojęcie elektroujemności, tłuma-

czy, jak odczytywać elektroujemność pierwiastków 
chemicznych, korzystając z  układu okresowego za-
mieszczonego na końcu podręcznika. Wskazuje pier-
wiastki o najmniejszej i największej elektroujemności. 

7. Uczniowie wykonują zadanie 3. z karty pracy.

8. Nauczyciel tłumaczy, jak określić rodzaj wiązania na 
podstawie elektroujemności. Wprowadza pojęcie wią-
zania kowalencyjnego spolaryzowanego.

9. Uczniowie wykonują zadanie 3. z  zeszytu ćwiczeń 
(s. 65).

Część podsumowująca 
1. Nauczyciel podsumowuje lekcję, zwracając uwagę na 

nowe pojęcia, które się na niej pojawiły. 
2. Nauczyciel zadaje pytania:

• W  jaki sposób atomy mogą tworzyć wiązania che-
miczne?

• Do uzyskania ilu elektronów na ostatniej powłoce 
dążą atomy podczas tworzenia wiązań chemicznych?

• Jak nazywa się wielkość charakteryzującą zdolność 
atomu do przyciągania elektronów?

• Jak nazywa się przesuwanie wspólnej pary elektro-
nowej w  kierunku jednego z  atomów? Kiedy takie 
przesunięcie ma miejsce?

3. Zadanie pracy domowej:
• zadanie 2. z podręcznika, s. 120,
• zadanie 2. z zeszytu ćwiczeń, s. 64. 

	 Uwagi	o przebiegu	lekcji
Nauczyciel korzysta na lekcji z materiałów multimedial-
nych z Multiteki Chemia Nowej Ery:
• symulacja Budowa atomu
• animacja Powstawanie wiązania w cząsteczce chloru,
• animacja Powstawanie wiązania w cząsteczce wody, 
• animacja Powstawanie wiązania w  cząsteczce tlenku 

węgla(IV).
Lista materiałów dostępnych w Multitece Chemia Nowej 
Ery dla klasy siódmej znajduje się na s. 120.

	s.	120  s. 64

64

Łączenie się atomów. 
Równania reakcji chemicznych

20. Wiązanie kowalencyjne 
Cele lekcji: Poznanie pojęć: wiązanie chemiczne, wiązanie kowalencyjne, elektroujemność. Poznanie 
mechanizmu powstawania wiązania kowalencyjnego. Określanie, w jakich związkach chemicznych 
występują wiązania kowalencyjne.

Na dobry początek

Zaznacz poprawne uzupełnienia zdań, tak aby powstały prawdziwe  
informacje.

Podczas tworzenia się wiązania kowalencyjnego atomy łączą się za pomocą A  / B. Dążą 

wówczas do uzyskania C / D lub E / F elektronowego, aby mieć konfigurację elektronową 

najbliższego G / H. 

A. elektronów walencyjnych C. dubletu E. nonetu G. gazu szlachetnego
B. wszystkich elektronów D. tripletu F. oktetu H. pierwiastka chemicznego

Uzupełnij tabelę oraz odpowiedz na pytanie. 

Nazwa 
pierwiastka 

chemicznego

Symbol 
pierwiastka 

chemicznego

Liczba 
elektronów 

walencyjnych

Symbol chemiczny gazu 
szlachetnego, do którego  

konfiguracji elektronowej dąży atom

Elektro-
ujemność

chlor

fosfor

siarka 

wodór

Atom którego z pierwiastków chemicznych wymienionych w  tabeli 
może połączyć się z 3 atomami wodoru? Narysuj wzory elektronowy 
i strukturalny oraz podaj nazwę tego związku chemicznego.

Nazwa pierwiastka chemicznego: 

Wzór elektronowy:   Wzór strukturalny:

Nazwa związku chemicznego: 

1 
Obejrzyj 
animację
docwiczenia.pl
Kod: C7G72L

2 

Obejrzyj 
animację
docwiczenia.pl
Kod: C7TZTF

Skorzystaj z układu 
okresowego.

	 Podręcznik	Chemia Nowej Ery 	 Zeszyt	ćwiczeń	Chemia Nowej Ery
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Tabela 11. Przesunięcie wspólnej pary elektronowej w cząsteczkach HCl, NH3, CO2, H2O i CH4

Wzór elektronowy  
związku chemicznego

•
•Cl• 
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Elektroujemność
H = 2,1
Cl = 3,0

H = 2,1
N = 3,0

C = 2,5
O = 3,5

H = 2,1
 O = 3,5

H = 2,1
C = 2,5

Przesunięcie wspólnych 
par elektronowych bliżej 

atomu
Cl N O O C

1.  Określ położenie: fluoru, siarki i bromu w  układzie okresowym, 
a następnie wykonaj polecenia. 

 a) Napisz konfiguracje elektronowe atomów. 
 b)  Podaj liczby elektronów walencyjnych potrzebnych do uzyskania 

przez atomy konfiguracji elektronowej najbliższego gazu szlachet-
nego. Napisz symbole chemiczne tych gazów szlachetnych.

2.  Przedstaw sposób tworzenia wiązania chemicznego w cząstecz-
kach: 

 a) F2; b) HBr; c) O2; d) H2S; e) CH4.
  Na podstawie różnicy elektroujemności ustal typ powstałego wiąza-

nia chemicznego.

3. Podaj, jakie są różnice między wiązaniem kowalencyjnym spolary-
zowanym a wiązaniem kowalencyjnym niespolaryzowanym.

4.  Wyjaśnij, co oznaczają pojęcia dipol i cząsteczka polarna. Na pod-
stawie budowy cząsteczki HI określ, czy jest ona dipolem. Odpowiedź 
uzasadnij.

Dla dociekliwych

Rozwiąż zadania w zeszycie

  Oktet elektronowy – 
8 elektronów 
walencyjnych.

  Dublet elektronowy 
– 2 elektrony 
walencyjne.

  Wiązanie chemiczne  
– trwały sposób 
połączenia atomów 
pierwiastków 
chemicznych dzięki 
oddziaływaniom 
elektronów 
walencyjnych.

  Elektroujemność – 
zdolność atomu 
pierwiastka 
chemicznego do 
przyciągania 
elektronów 
tworzących wiązanie 
chemiczne.

  Wiązanie 
kowalencyjne – 
wiązanie chemiczne, 
które polega na 
łączeniu się atomów 
za pomocą 
wspólnych par 
elektronowych. 
Różnica 
elektroujemności 
atomów pierwiastków 
tworzących wiązanie 
kowalencyjne  
jest mniejsza niż 1,7.

 Zapamiętaj! Dla dociekliwych

W metalach i ich stopach występuje szczególny rodzaj wiązania – 
wiązanie metaliczne (rys. 16.) – między tworzącymi sieć krystaliczną 
kationami metali a ich elektronami walencyjnymi. Elektrony poruszają 
się swobodnie między kationami metalu, tworząc tzw. gaz 
elektronowy. Dobre przewodnictwo elektryczne i cieplne metali jest 
spowodowane obecnością w nich swobodnych elektronów. 

Modele:
elektronu

kationu metalu

Rys. 16. Model 
wiązania 
metalicznego.
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imię	i	nazwisko	ucznia

data klasa

Wiązanie kowalencyjne

1   Uzupełnij informacje dotyczące sposobu powstawania wiązania w cząsteczkach wodoru i chloru.

Nazwa pierwiastka chemicznego Wodór Chlor

Wzór cząsteczki

Uproszczony model budowy atomu
2e–

K

8e– 7e–

L M

17p+

Liczba elektronów walencyjnych

Symbol chemiczny gazu szlachetnego, 
do którego konfiguracji elektronowej 

dąży atom

Wzór elektronowy kreskowy

2   Przedstaw za pomocą wzorów elektronowych kreskowych sposób powstawania wiązania 
kowalencyjnego spolaryzowanego w podanych związkach chemicznych. 

a) NH3      b) CO2

3   Zamaluj na czerwono kratki odpowiadające trzem pierwiastkom chemicznym o największej 
elektroujemności, a na niebiesko – trzem o najmniejszej. W pokolorowane kratki układu 
okresowego wpisz symbole chemiczne pierwiastków oraz odpowiadające im wartości elek-
troujemności. 

Obejrzyj 
animację
docwiczenia.pl
Kod: C7RNP3

Zobacz
ukladokresowy.edu.pl
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