3. HYDROLOGIA
SCENARIUSZ 3.1. Zale¿noæ rozpuszczonego tlenu w wodzie od jej temperatury
Poziom nauczania
Gimnazjum

Czas trwania zadania
Jedna lub dwie jednostki lekcyjne

Przedmioty
Chemia, matematyka, informatyka, kó³ko ekologiczne

rodki dydaktyczne
Papier milimetrowy i kalka techniczna (lub kalka milimetrowa)
Linijka
D³ugopisy (dwa kolory)
Instrukcja dla uczniów
Poziom zaawansowany
Komputer z ³¹czem internetowym i zainstalowanym programem MSExcel

Cele edukacyjne
Przygotowanie uczniów do wykorzystania wiedzy matematycznej podczas rozwi¹zywania zadañ z wiedzy przyrodniczej
Nabywanie umiejêtnoci konstruowania wykresów
Nabywanie umiejêtnoci korzystania z Internetu jako ród³a danych
G³ówne zagadnienia
Zasady konstruowania wykresów i nanoszenia danych na
uk³ad wspó³rzêdnych
Zale¿noci pomiêdzy temperatur¹ wody a rozpuszczonym
w wodzie tlenem
Internet jako ród³o informacji
Krótki opis
Korzystaj¹c z za³¹czonych w scenariuszu danych lub wykorzystuj¹c dane znajduj¹ce siê na serwerze Programu GLOBE
uczniowie, pracuj¹c parami, bêd¹ konstruowali wykresy zmian
temperatury wody i rozpuszczonego w wodzie tlenu. Po na³o¿eniu wykresów bêd¹ porównywali zmiany rozpuszczonego tlenu w wodzie w zale¿noci od zmian jej temperatury.

Przygotowanie
Zaznajomienie uczniów ze sposobem tworzenia wykresów
Powielenie tabel z wynikami pomiarów lub przygotowanie
zestawu danych pomiarowych z serwera Programu GLOBE
Umiejêtnoci
Konstruowanie pojedynczych wykresów oraz nak³adanie
ich na siebie
Interpretowanie wyników
Korzystanie z Internetu jako ród³a informacji
Korzystanie z podstawowych mo¿liwoci programu MSExcel
w zakresie zapisu danych i tworzenia wykresów
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3.1.1. WPROWADZENIE
Oko³o 75% powierzchni globu ziemskiego pokrywaj¹ morza i oceany. Ogóln¹ objêtoæ wody na Ziemi szacuje siê na ok.
2 x 1018 m3, z czego 1,37 x 1018 m3 to wody mórz i oceanów, a zaledwie 0,025%, tj. 500 000 km3, to wody s³odkie (podziemne
i powierzchniowe).
Woda jest nieodzownym warunkiem ¿ycia. Wszelkie procesy ¿yciowe odbywaj¹ siê w rodowisku p³ynnym, zawieraj¹cym
znaczne iloci wody. Dlatego te¿ wszystkie ¿ywe organizmy zawieraj¹ 7585% wody. Stanowi ona równie¿ niezbêdny sk³adnik pokarmu prawie wszystkich organizmów rolinnych i zwierzêcych. Nieliczne zwierzêta, pobieraj¹ce niemal ca³kowicie
suchy pokarm (np. owady od¿ywiaj¹ce siê we³n¹), korzystaj¹ z wody wytworzonej w procesach metabolicznych. Woda jest
potrzebna cz³owiekowi tak¿e w ¿yciu codziennym (mycie, utrzymywanie czystoci w domu). Przemys³ zu¿ywa ogromne jej
iloci. Wielkie jest te¿ zapotrzebowanie na wodê w rolnictwie. Je¿eli porównaæ w³aciwoci wody z w³aciwociami innych
substancji chemicznych o podobnej masie cz¹steczkowej, to mo¿na stwierdziæ, ¿e pod wieloma wzglêdami jest to zwi¹zek
niezwyk³y. Dowodz¹ tego wysoka temperatura topnienia i wrzenia, wysokie ciep³o parowania, du¿a pojemnoæ cieplna, doæ
du¿a lepkoæ i ciê¿ar w³aciwy, wysokie napiêcie powierzchniowe i anomalna rozszerzalnoæ wody. Zwi¹zek ten jest dobrym
rozpuszczalnikiem wielu substancji i dlatego w przyrodzie prawie nie wystêpuje czysta woda. Woda zawiera w sobie wiele
naturalnych i wprowadzonych przez cz³owieka zanieczyszczeñ, dostaj¹cych siê do niej w czasie wêdrówki w cyklu hydrologicznym. Te zanieczyszczenia sprawiaj¹, ¿e ka¿da woda charakteryzuje siê specyficznym sk³adem chemicznym decyduj¹cym
o jej jakoci.
Na skutek dzia³ania si³ miêdzycz¹steczkowych na powierzchni wody tworzy siê b³ona powierzchniowa, która jest na tyle
zwarta, ¿e wytrzymuje nawet znaczny ciê¿ar le¿¹cych na niej przedmiotów. Dziêki jej obecnoci mog¹ poruszaæ siê po powierzchni wody niektóre owady czy limaki. Do b³ony powierzchniowej przyczepiaj¹ siê bakterie i glony.
Woda ma najwiêksz¹ gêstoæ w temperaturze +4°C, co umo¿liwia organizmom ¿yj¹cym w zbiorniku wodnym przetrwanie
okresu zimowego, bowiem woda o temperaturze +4°C w zimie opada na dno, dziêki czemu du¿y i g³êboki zbiornik wodny nie
zamarza do dna.
Prawie wszystkie procesy chemiczne mog¹ odbywaæ siê tylko w roztworach wodnych. Woda nie tylko umo¿liwia ich przebieg, ale te¿ czynnie uczestniczy w wielu przemianach biochemicznych. Jest ona substratem wielu reakcji chemicznych, np.
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fotosyntezy, trawienia sk³adników pokarmowych. W czasie oddychania wewn¹trzkomórkowego woda jest produktem reakcji.
Wodê, która jest uwalniana b¹d zu¿ywana w ró¿nych procesach wewn¹trz organizmu, nazywamy wod¹ metaboliczn¹.
Woda, jak wiadomo, jest równie¿ wa¿nym czynnikiem klimatotwórczym. Jej podstawowe znaczenie polega na tym, ¿e
poch³aniaj¹c du¿e iloci ciep³a pochodz¹cego ze S³oñca, chroni Ziemiê przed przegrzaniem. W ten sposób umo¿liwia trwanie
¿ycia na naszej planecie.
Temperatura wody
Temperatura wody zale¿y przede wszystkim od iloci energii s³onecznej zaabsorbowanej przez wodê, otaczaj¹cy j¹ l¹d
i powietrze. Im wiêksze jest promieniowanie S³oñca, tym temperatura wody jest wy¿sza. Podwy¿szon¹ temperaturê mo¿e
mieæ równie¿ woda wykorzystywana w procesach przemys³owych i odprowadzana do zbiorników wodnych. Parowanie z powierzchni wody mo¿e z kolei obni¿yæ jej temperaturê, ale zjawisko to dotyczy tylko cienkiej warstwy przy samej jej powierzchni. Temperatura wody w zbiornikach wywiera bardzo silny wp³yw na iloæ i ró¿norodnoæ ¿ycia wodnego. Jeziora,
które s¹ wzglêdnie ch³odne w zimie, maj¹ w tym okresie bardzo ubogie ¿ycie rolinne. Latem i wiosn¹, kiedy temperatura
wody podnosi siê i dochodzi do mieszania siê bogatych w sk³adniki od¿ywcze wód przydennych z wodami powierzchniowymi, dochodzi czêsto do zakwitu zbiornika. Z powodu mieszania siê wody i jej nagrzewania nastêpuje wzrost mikroskopijnych
rolin i zwierz¹t. Wiele gatunków ryb sk³ada ikrê, gdy woda jest ciep³a i wystêpuje obfitoæ po¿ywienia. Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e ciep³a woda mo¿e byæ zgubna dla niektórych bardzo wra¿liwych ryb, takich jak np. pstr¹g czy ³oso, wymagaj¹cych
wody zimnej i bogatej w tlen.
Tlen rozpuszczony (O2)
Tlen w wodzie pochodzi przede wszystkim z powietrza oraz z procesów fotosyntezy, zachodz¹cych w rolinach zawieraj¹cych chlorofil (wodorosty i fitoplankton). Iloci tlenu pochodz¹cego z fotosyntezy s¹ znacznie mniejsze ni¿ z powietrza.
Szybkoæ przechodzenia tlenu z powietrza atmosferycznego do wody zale¿y od:
 deficytu tlenu w wodzie,
 wielkoci powierzchni kontaktuj¹cej siê z atmosfer¹, która z kolei zale¿y od prêdkoci przep³ywu wody, jej mieszania
i falowania,
 temperatury wody,
 cinienia atmosferycznego.
Rozpuszczalnoæ tlenu w wodzie jest odwrotnie proporcjonalna do jej temperatury. Najwiêksz¹ zawartoæ tlenu w wodzie
notuje siê wówczas, gdy jej temperatura jest niska. Jednak nawet w wodach zimnych niewiele przekracza ona 10 cm3/l. Jest to
20 razy mniej ni¿ zawartoæ tlenu w powietrzu. Maksymaln¹ koncentracjê tlenu rozpuszczonego w wodzie w zale¿noci od
temperatury wody przedstawiono w poni¿szej tabeli:
Temperatura wody (°C)

Woda morska (w cm3/l )

Woda s³odka w cm3/l

Woda s³odka w mg/l

0°

7,87

10,10

14,6

15°

5,66

7,07

10,6

30°

4,33

5,28

7,6

Tlen rozpuszczony w wodzie ma ogromne znaczenie dla ¿yj¹cych w niej organizmów (zwierzêta, roliny), poniewa¿ w wiêkszoci w³anie tym tlenem oddychaj¹. Bez odpowiedniej iloci tlenu ¿ycie w wodzie zamiera. Iloæ rozpuszczonego w wodzie
tlenu, która nie przekracza 3 mg/l jest niebezpieczna dla wiêkszoci organizmów wodnych.
3.1.2. OPIS SPOSOBU PROWADZENIA ZAJÊÆ
Wyjaniamy uczniom cel æwiczeñ, którym jest konstruowanie wykresów na podstawie danych temperatury wody i tlenu
rozpuszczonego w wodzie. Objaniamy czynnoci krok po kroku, tak jak to jest zapisane w punktach 39 (lub 810 dla lekcji
w pracowni komputerowej  poziom zaawansowany).
Realizacja  czêæ praktyczna
1. Dzielimy uczniów na grupy dwuosobowe.
2. Ka¿da para otrzymuje dwa arkusze papieru milimetrowego i jeden arkusz kalki technicznej (lub kalkê milimetrow¹),
linijkê, d³ugopisy (najlepiej dwa kolory) oraz jedn¹ tabelê z danymi (je¿eli bêdziemy korzystaæ z danych z Internetu, musimy
wczeniej powiêciæ jedn¹ jednostkê lekcyjn¹ na przygotowanie zestawu danych).
Dla zaawansowanych: instrukcja pozyskiwania z Internetu danych dotycz¹cych pomiarów temperatury wody i rozpuszczonego w wodzie tlenu (warto przejæ wczeniej tê cie¿kê, ¿eby podczas zajêæ z uczniami nie natrafiæ na niespodzianki i móc
wy³apywaæ ewentualne b³êdy w pracy uczniów):
a) w przegl¹darce internetowej otwieramy stronê Programu GLOBE, http://www.globe.gov;
b) wybieramy funkcjê Enter the GLOBE Site, a nastêpnie  z paska po lewej stronie ekranu  funkcjê Data Access;
c) na ekranie pojawia siê lista badañ prowadzonych w Programie, z której wybieramy Surface Water (wody powierzchniowe) oraz zaznaczamy kwadracik Temperature i Dissolved Oxygen;
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d) poni¿ej listy, w polach Start date i End data, wybieramy interesuj¹cy nas przedzia³ czasowy (dostêpny zakres czasowy
danych pomiarowych podany jest w tabeli badañ, obok napisu Surface Water);
e) klikamy na baton More Options i zaznaczamy kwadracik Display only rows that contain ALL of the requested information;
f) po klikniêciu na baton Get the data now, znajduj¹cy siê na dole strony, przechodzimy do nastêpnej strony, na której
wywietla siê tabela z danymi;
g) pod tabel¹ danych widoczna jest lista wszystkich szkó³, które wykonuj¹ wybrane pomiary hydrologiczne, z której, przez
zaznaczenie kwadracika znajduj¹cego siê obok nazwy, nale¿y wybraæ interesuj¹c¹ nas szko³ê;
h) z zielonej tabeli poni¿ej wybieramy kategorie odnosz¹ce siê do scharakteryzowania miejsca, z którego pochodz¹ dane
pomiarowe, oraz rodzaj danych (np. d³ugoæ i szerokoæ geograficzna, wysokoæ nad poziomem morza, nazwa szko³y oraz
temperatura wody i rozpuszczony w niej tlen);
i) mo¿emy tak¿e okreliæ format danych w oknie Output format. Przy wyborze View results browser uzyskujemy dane na
ekranie przegl¹darki, ale mo¿liwy jest tak¿e zapis danych na dysku poprzez wybranie opcji Download comma-delimited
results to disk lub Download tab-delimited results to disk;
j) klikamy na baton Get the data now. W efekcie pojawia siê na ekranie lub zapisuje na dysku nowa tabela, zawieraj¹ca
wyniki badañ wybranej szko³y;
k) w kolumnach tabeli WTEMP i WOXYG znajduj¹ siê wyniki badañ temperatury wody i rozpuszczonego w niej tlenu dla
wybranej szko³y, w wybranym przedziale czasu. Wyjanienie skrótów wszystkich nag³ówków tabeli znajduje siê w legendzie pod tabel¹;
l) uzyskane w zapisie numerycznym dane mo¿na wykorzystaæ do utworzenia wykresów w programie MSExcel i wydrukowaæ na kalce lub te¿ do utworzenia innych ni¿ za³¹czony do scenariuszy zestaw danych tabelarycznych. Dalej postêpujemy
zgodnie z punktami 810.
3. T³umaczymy uczniom, w jaki sposób maj¹ narysowaæ na papierze milimetrowym liniê rzêdnych  Y i odciêtych  X oraz
co na nich zaznaczyæ. Na osi X wpisujemy daty pomiarów, a na osi Y  temperatury wody lub pomiar tlenu rozpuszczonego
w wodzie.
4. Ka¿da para konstruuje najpierw wykres zmian tlenu rozpuszczonego w wodzie w poszczególnych dniach.
5. Uczniowie rozplanowuj¹ podzia³kê na osi odciêtych i rzêdnych, a nastêpnie nanosz¹ wartoci temperatury wody w danym dniu w postaci punktów (mo¿na korzystaæ z za³¹czonych danych dla szko³y z Niemiec, Polski i W³och lub stworzyæ
w³asny zestaw danych, korzystaj¹c ze strony internetowej Programu GLOBE). Gdy wszystkie punkty zostan¹ naniesione,
uczniowie ³¹cz¹ je lini¹. Tak powstaje wykres zmian temperatury wody w okrelonym przedziale czasu.
6. Analogicznie uczniowie tworz¹ wykres zmian tlenu rozpuszczonego w wodzie.
7. Po skonstruowaniu dwóch wykresów uczniowie jeden z nich przerysowuj¹ na kalkê techniczn¹, najlepiej innym kolorem
(przy konstruowaniu wykresu mo¿na te¿ skorzystaæ z kalki milimetrowej).
8. Po wykonaniu tej czynnoci uczniowie nak³adaj¹ kalkê techniczn¹ z przekalkowanymi wykresami (np. temperatury
wody) na drugi wykres (tlenu rozpuszczonego w wodzie) tak, aby osie rzêdnych i odciêtych dwóch wykresów pokrywa³y siê.
9. Uczniowie analizuj¹ wykresy i dopatruj¹ siê ró¿nic w ilociach rozpuszczonego w wodzie tlenu w zale¿noci od temperatury wody.
10. Na zakoñczenie przeprowadzamy w klasie dyskusjê dotycz¹c¹ zaobserwowanych zale¿noci.
Pytania do dyskusji
Jakie wartoci temperatury osi¹gnê³a woda w okresie letnim, a jakie w zimowym? Od czego zale¿y temperatura wody?
Jakie iloci tlenu rozpuszczonego w wodzie wystêpuj¹ latem, a jakie zim¹? Przy jakiej temperaturze wody zawartoæ tlenu jest
najwy¿sza, a przy jakiej najni¿sza? Od czego zale¿y iloæ rozpuszczonego tlenu w wodzie? Jakie znaczenie maj¹ zaobserwowane przez Was prawid³owoci dla organizmów zamieszkuj¹cych rodowisko wodne?
S³owniczek terminów
napiêcie powierzchniowe  tworzy na powierzchni wody
z³o¿on¹ z cz¹steczek b³onê, mog¹c¹ utrzymywaæ doæ du¿ej
wielkoci owady (nartniki). Zjawisko zwi¹zane jest z tym, ¿e
na ka¿d¹ cz¹steczkê znajduj¹c¹ siê na powierzchni cieczy
dzia³a wypadkowa si³a oddzia³ywañ miêdzycz¹steczkowych,
skierowana w g³¹b cieczy. Napiêcie powierzchniowe czystej
wody jest wiêksze ni¿ innych cieczy, z wyj¹tkiem rtêci. Umo¿liwia to ¿ycie ró¿nym organizmom na lub przy powierzchni
wody.
anomalna rozszerzalnoæ wody  podczas ogrzewania
cia³a zmniejszaj¹ swoj¹ gêstoæ. Gêstoæ wody podczas ogrzewania od temperatury 0°C pocz¹tkowo wzrasta. Najwiêksz¹
gêstoæ (1,000 g/cm3) osi¹ga w temperaturze 3,98°C (4°C).
Zamarzaj¹c woda zwiêksza swoj¹ objêtoæ o 9% (gêstoæ jest
wtedy najmniejsza i wynosi 0,917 g/cm3). W³aciwoæ ta spra-

wia, ¿e podczas mrozów na dnie zbiornika zalega warstwa
wody o temperaturze 4°C (najgêciejsza, najciê¿sza), która nie zamarza, umo¿liwiaj¹c aktywne ¿ycie organizmom.
Lód za, jako najl¿ejszy, pokrywa wierzchni¹ warstwê
zbiornika.
cykl hydrologiczny  kr¹¿enie wody w przyrodzie. Zamkniêty cykl obiegu wody miêdzy oceanem, atmosfer¹ i kontynentami, odbywaj¹cy siê pod wp³ywem energii s³onecznej
oraz si³y ciê¿koci.
zakwit zbiornika wodnego  zabarwienie wody spowodowane masowym wystêpowaniem mikroskopijnych organizmów, wskazuj¹cy na nadmiern¹ ¿yznoæ wody. W przypadku namno¿enia siê zielenic woda przybiera kolor mêtnozielony.
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Wykresy utworzone na podstawie przyk³adowych danych

SCENARIUSZ 3.2. Czy mo¿na dwa razy wejæ do tej samej rzeki?
Poziom nauczania
Gimnazjum
Przedmioty
Chemia, ekologiczna cie¿ka edukacyjna
Cele edukacyjne
Uzmys³owienie uczniom zmiennoci parametrów jakoci
wody oraz zale¿noci zachodz¹cych miêdzy nimi
Wykszta³cenie umiejêtnoci interpretowania graficznego
przedstawienia zestawu danych, jakim jest wykres
Dokonanie samooceny swoich umiejêtnoci w odniesieniu do standardów wymagañ szkolnych
G³ówne zagadnienia
Parametry jakoci wody: temperatura, tlen rozpuszczony,
pH, zasadowoæ, przewodnictwo elektrolityczne, zasolenie
Graficzne przedstawienie wyników badañ
Internet jako ród³o informacji
Krótki opis
Uczniowie bêd¹ odczytywaæ, interpretowaæ i wykorzystywaæ do obliczeñ za³¹czone wykresy lub korzystaæ z danych
znajduj¹cych siê na serwerze Programu GLOBE. Korzystaj¹c z ³¹cza internetowego, bêd¹ mieli mo¿liwoæ zadawania
pytañ autorom danych.
Czas trwania zadania
Jedna lub dwie jednostki lekcyjne
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rodki dydaktyczne (dla grupy)
Kopia Instrukcji dla uczniów
Arkusz papieru do przygotowania prezentacji, pisaki lub
folia do rzutnika i pisaki do folii
Poziom zaawansowany
Komputer z ³¹czem internetowym i przegl¹dark¹
Przygotowanie
Nauczyciel przygotowuje odpowiedni¹ liczbê kopii Instrukcji dla uczniów. Do zajêæ mo¿na wykorzystaæ zamieszczone
w scenariuszu wykresy, utworzone na podstawie pomiarów
prowadzonych przez jedn¹ z polskich szkó³, lub w czasie dodatkowej jednostki lekcyjnej przygotowaæ w³asny zestaw danych, korzystaj¹c z serwera Programu GLOBE
Umiejêtnoci
Kluczowe
Ocena stanu wiedzy uczniów i ocena w³asnego uczenia siê
Organizacja pracy w grupie i efektywne wspó³dzia³anie
w zespole
Umiejêtnoci prezentowania w³asnych osi¹gniêæ
Komunikowanie siê w grupie
Przedmiotowe
Wykorzystanie podstawowych wiadomoci dotycz¹cych
roztworów wodnych
Odczytywanie i interpretacja wykresów, u¿ywanie w³aciwych jednostek
Wykonywanie obliczeñ chemicznych
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3.2.1. WPROWADZENIE
Jakoæ wód powierzchniowych charakteryzowana jest wieloma parametrami. W Programie GLOBE uczniowie ró¿nych
szkó³ rozsianych po ca³ym wiecie wykonuj¹ badania kilku fizykochemicznych parametrów jakoci wody wg ustalonych,
porównywalnych metod. Wyniki tych badañ, przesy³ane drog¹ internetow¹, gromadzone s¹ w bazie Programu GLOBE. Oprogramowanie serwera Programu GLOBE pozwala na uzyskanie graficznej prezentacji tych danych. Zestaw danych, znajduj¹cy
siê w bazie Programu, dotyczy 100 krajów na wiecie. Mog¹ z niego korzystaæ równie¿ uczniowie, którzy nie brali udzia³u
w ich tworzeniu.
3.2.2. OPIS SPOSOBU PROWADZENIA ZAJÊCIA
Proponowana jednostka lekcyjna mo¿e s³u¿yæ utrwaleniu oraz poszerzeniu wiadomoci i umiejêtnoci z zakresu chemii
roztworów wodnych.
I etap lekcji  zaanga¿owanie uczniów do pracy w grupie
1. Dokonujemy podzia³u uczniów na grupy (4 5 osób).
2. Przedstawiamy cele lekcji.
3. Ka¿da grupa otrzymuje inne zadania w formie Instrukcji dla ucznia. Uwaga: Nale¿y wczeniej omówiæ z uczniami zasady
pracy w grupie; wybraæ LIDERA i SPRAWOZDAWCÊ (Za³. 1). Jeli liczba uczniów nie jest podzielna przez ustalon¹ liczbê
osób, mo¿na wprowadziæ funkcjê OBSERWATORA (Za³. 2), którym moze byæ uczeñ, ale mo¿e nim byæ tak¿e nauczyciel.
II etap lekcji  badanie
Uczniowie wykonuj¹ zadanie I i II, opisane w Instrukcji dla uczniów.
III etap lekcji  przekszta³cenie wyników
Uczniowie wykonuj¹ zadanie III, opisane w Instrukcji dla uczniów.
IV etap lekcji  prezentacja efektów pracy
Wszystkie prace zostaj¹ zawieszone w widocznym miejscu. Sprawozdawca prezentuje efekty pracy.
V etap lekcji  refleksja dotycz¹ca zastosowanej metody pracy
Na podstawie analizy poprawnych odpowiedzi i przygotowanej punktacji uczniowie dokonuj¹ samooceny swojej pracy
i oceny stanu wiedzy z zakresu zadania I i II. Ocena trzeciego zadania powinna odbyæ siê przez g³osowanie. Trzy najciekawsze, wybrane przez uczniów klasy, pytania mog¹ zostaæ wys³ane do szko³y, z której pochodzi³y wyniki pomiarów. W czêci dla
zaawansowanych znajduje siê instrukcja pozyskiwania z Internetu danych dotycz¹cych opisanych w scenariuszu parametrów
wody z innych szkó³. (Zaprezentowane w scenariuszu dane zosta³y zebrane przez uczniów Programu GLOBE, XI LO, e-mail:
xilo@poczta.fm, ul. Spó³dzielcza 2a, 51662 Wroc³aw.)
Dla zaawansowanych: w scenariuszu podano zestaw przyk³adowych danych, ale mo¿na tak¿e skorzystaæ z innych, znajduj¹cych siê na serwerze Programu GLOBE. Poni¿ej znajduje siê instrukcja pozyskiwania z Internetu danych dotycz¹cych
opisanych w scenariuszu parametrów wody (Uwaga: warto wczeniej przejæ tê cie¿kê, ¿eby podczas zajêæ z uczniami nie
trafiæ na niespodzianki i móc wy³apywaæ ewentualne b³êdy):
a) w przegl¹darce internetowej otwieramy stronê Programu GLOBE, http://www.globe.gov;
b) wybieramy funkcjê Enter the GLOBE Site, a nastêpnie, z paska po lewej stronie ekranu, funkcjê Maps and Graphs;
c) na ekranie pojawi siê lista z wyborem prezentacji graficznych, wybieramy na niej GLOBE Graphs;
d) z tabeli, z czêci zatytu³owanej SITE LOCATION, wybieramy z listy kraj;
e) w czêci NUMBER OF DATA REPORTS w polu data reports wpisujemy minimaln¹ liczbê pomiarów oraz wybieramy
Water temperature i Water Dissolved O2 (lub inny zestaw parametrów wody);
f) w polach Start date i End data wybieramy interesuj¹cy nas przedzia³ czasowy;
g) na dole tabeli w czêci zatytu³owanej SITE SEARCH klikamy na baton Starte Search;
h) na ekranie pojawi siê zielona tabelka oraz lista szkó³, które spe³niaj¹ nasze kryteria;
i) zaznaczaj¹c kwadracik obok nazwy z listy wybieramy interesuj¹c¹ nas szko³ê;
j) z zielonej tabelki wybieramy Make a Graph i wciskamy baton Go;
k) na ekranie pojawi siê wykres wybranego parametru, dla wybranej szko³y, w wybranym okresie czasu;
l) w tabelce pod wykresem mo¿emy okreliæ dodatkowe kryteria wyboru i otrzymaæ inne wykresy;
m) zapisujemy wykres na dysku lub drukujemy.
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Podsumowanie zajêæ
Pytanie zadane w tytule jest retoryczne, a odpowied oczywista. Jednak uzasadnienie odpowiedzi mo¿e byæ tematem dyskusji w klasie lub tematem zadania domowego.
Analiza zadañ  zadanie I i II, grupa 1, materia³ dla nauczyciela (mo¿na rozdaæ uczniom do samooceny)
Przewidywana odpowied
Zadanie I
1a) 15°C (+/- 1°C)
1b) 13,5 mg/l (+/- 0,5 mg/l)
2. Im wy¿sza temp. wody, tym ni¿sze stê¿enie rozpuszczonego tlenu (i odwrotnie)
Zadanie II
1a)
 obliczenie objêtoci 11 mg tlenu w warunkach normalnych: 0,0077 dm3
 obliczenie objêtoci rozpuszczonego tlenu w 1 m3 wody: 7,7 dm3
 wybór w³aciwej odpowiedzi (odp.: C)
2.
 obliczenie iloci moli tlenu w 1 dm3: 0,34 m
 podanie odpowiedzi we w³aciwych jednostkach: 0,34 m/dm3

Punkty za poprawnie
wykonan¹ czynnoæ

Suma
punktów

1
1
1

3

1
1
1
1
1

Suma punktów

5
8

Analiza zadañ  zadanie I i II, grupa 2, materia³ dla nauczyciela (mo¿na rozdaæ uczniom do samooceny)
Przewidywana odpowied
Zadanie I
1a) pH =8,4 (+/- 0,1pH)
1b) 160 mg CaCO3/l (+/- 10 mg CaCO3/l)
Zadanie II
1a) D
1b) C
1c) 5 cm3
 wykorzystanie iloczynu jonowego wody pH + pOH = 14
 obliczenie potrzebnej liczby moli HCl n = 10-3m
 obliczenie objêtoci HCl, V = 0,005 dm3 = 5 cm3

[OH-] = 10-6 mol/dm3

Punkty za poprawnie
wykonan¹ czynnoæ

Suma
punktów

1
1

2

1
2

3

1
1
1

3
8

Suma punktów
Analiza zadañ  zadanie I i II, grupa 3, materia³ dla nauczyciela (mo¿na rozdaæ uczniom do samooceny)
Przewidywana odpowied
Zadanie I
1a) 1500 mikroSimensów (+/- 100 mikroSimensów)
1b) 8,5 ppt (+/- 1ppt)
2. Ze wzrostem zasolenia wody wzrasta jej przewodnictwo i odwrotnie
Zadanie II
1a) 1,01%
1b) 0,174 m/dm3
 obliczenie masy molowej NaCl  58,5 g/mol
 obliczenie masy rozpuszczonego NaCl w 1 dm3  10,17g
 obliczenie iloci moli NaCl w 1 dm3  0, 174 moli
 podanie odpowiedzi we w³aciwych jednostkach  0,174 m/dm3
Suma punktów
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Punkty za poprawnie
wykonan¹ czynnoæ

Suma
punktów

1
1
1

3

1
1
1
1
1

5
8

Objanienia skrótów w tabelach: PP  podstawa programowa, T  treæ z podstawy programowej (T5: roztwory, rozpuszczalnoæ, stê¿enie roztworu; T7: dysocjacja elektrolityczna, skala pH), O  zadanie otwarte, Z  zadanie zamkniête
Grupa 1  kartoteka dla zadañ I i II
Zadanie

I

II

Badana czynnoæ

PP

1. Odczytanie danych na podstawie wykresów
2. Porównanie danych odczytanych z wykresu

T5

1. Wykonanie obliczeñ

T5

Typ Standard Opis wymagañ  uczeñ potrafi
zadania

O

2
3

Z

2

2. Wybór poprawnej odpowiedzi

3. Wykonanie obliczeñ
4. Podanie poprawnej odpowiedzi
we w³aciwych jednostkach

T5

O

2

Suma punktów za:
poprawnie zadanie
wykonan¹
czynnoæ

Odczytywaæ dane na podstawie
wykresów
Przewidywaæ wyniki obserwacji
i dowiadczeñ, dokonywaæ
uogólnieñ i formu³owaæ wnioski

2

Wykorzystywaæ posiadan¹
wiedzê podczas obliczeñ
chemicznych
Obliczyæ objêtoæ rozpuszczonego gazu (zastosowaæ prawo
Avogadra)

2
1

3

Obliczyæ stê¿enie molowe
roztworu

1
1

2

1

3

Grupa 2  kartoteka dla zadañ I i II
Zadanie

I

II

Badana czynnoæ

PP

Typ Standard Opis wymagañ  uczeñ potrafi
zadania

1. Odczytanie danych na podstawie wykresów
2. Odczytanie danych na podstawie wykresów

T7

O

2

T7

O

2

1. Obliczenie stê¿enia jonów
wodorowych.
2. Wybór poprawnej odpowiedzi

T7

Z

2

3. Okrelenie odczynu wody

T7

Z

4. Wykonanie obliczeñ

T7

O

Suma punktów za:
poprawnie zadanie
wykonan¹
czynnoæ

Odczytywaæ dane na podstawie
wykresów
Odczytywaæ dane na podstawie
wykresów

1

Obliczyæ stê¿enie jonów
wodorowych

1

2

Okreliæ odczyn na podstawie pH

1

2

Podczas obliczeñ chemicznych
wykorzystaæ posiadan¹ wiedzê

3

1

2

1

6

Za³¹cznik 1. Zasady pracy w grupie
Wybierzcie sporód siebie LIDERA, SEKRETARZA oraz SPRAWOZDAWCÊ. Pamiêtajcie, ¿e:
LIDER  kieruje prac¹ grupy, organizuje j¹, ale nie przewodzi, zw³aszcza nie dominuje, nie narzuca swoich pogl¹dów. Dba,
aby wszyscy po kolei mogli siê wypowiedzieæ, ustala, kto w danej chwili mówi. Lider dba te¿ o to, aby wszyscy pracowali
i ka¿dy mia³ swój udzia³ w rozwi¹zywaniu zadania. Pilnuje te¿, aby grupa pracowa³a nad zadaniem, a nie powiêca³a uwagi
innym sprawom, nieistotnym dla osi¹gniêcia celu.
SEKRETARZ  pilnuje, by nie umknê³y uwadze i pamiêci ciekawe pomys³y zg³aszane w czasie pracy nad rozwi¹zaniem
problemu (jeli nie bêd¹ wykorzystane teraz, mo¿e warto do nich wróciæ po jakim czasie).
SPRAWOZDAWCA  stara siê wy³awiaæ podczas pracy zespo³u wa¿ne ustalenia, uzgadnia z grup¹ stanowisko (rezultaty
pracy), przedstawia efekty pracy zespo³u publicznie, opowiada, jak grupa zorganizowa³a swoj¹ pracê i w jaki sposób pracowa³a.
Ka¿dy cz³onek zespo³u stara siê pracowaæ intensywnie, na miarê swoich mo¿liwoci, ale z dba³oci¹ o wspólny udzia³
w osi¹gniêciu celu. Uwa¿nie s³ucha, co maj¹ do powiedzenia inni, nie przerywa wypowiedzi kolegów, czeka na swoj¹ kolej
w zg³aszaniu pomys³ów, spostrze¿eñ, uwag.
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Grupa 3  kartoteka dla zadañ I i II
Zadanie

I

II

Badana czynnoæ

PP

Typ Standard Opis wymagañ  uczeñ potrafi Suma punktów za:
zadania
poprawnie zadanie
wykonan¹
czynnoæ

1. Odczytanie danych na podstawie wykresów
2. Porównanie danych odczytanych z wykresu

T5

1. Wykonanie obliczeñ
2. Wybór poprawnej odpowiedzi

T5

Z

3. Wykonanie obliczeñ
4. Podanie poprawnej odpowiedzi
we w³aciwych jednostkach

T5

O

O

2

Odczytywaæ dane na podstawie
wykresów
Przewidywaæ wyniki obserwacji
i dowiadczeñ, dokonywaæ
uogólnieñ i formu³owaæ wnioski

2

2

Obliczyæ stê¿enie procentowe
roztworu

1

2

Obliczyæ stê¿enie molowe
roztworu

3
1

3

1

3

5

Za³¹cznik 2. Zadania dla Obserwatora: Notuj tylko to, co obserwujesz  pomiñ swoje odczucia i oceny
Czy obowi¹zki w grupie zosta³y podzielone? Jeli tak, to w jaki sposób?
Kto kierowa³ prac¹ grupy (dba³ o atmosferê pracy, pilnowa³ czasu pracy, skupia³ uwagê na zadaniu)?
Czy wszyscy cz³onkowie grupy jednakowo anga¿owali siê w pracê nad zadaniem?
Jak uk³ada³o siê wspó³dzia³anie w zespole, czy wszyscy uczestnicy mieli mo¿liwoæ wypowiedzenia siê, czy nikt nie narzuca³ swojego zdania i nie przejmowa³ inicjatywy?
Sposoby dochodzenia do ustaleñ  czy cz³onkowie grupy negocjuj¹ ze sob¹ koñcowe ustalenia, jakie argumenty s¹ u¿ywane, jak osi¹gane jest porozumienie, jak powsta³a praca koñcowa? Tempo pracy  jaki jest stopieñ zaanga¿owania uczestników,
dynamika aktywnoci  maleje, czy wzrasta zainteresowanie prac¹?
S³owniczek terminów
iloczyn jonowy wody  iloczyn stê¿eñ jonów wodorowych
i wodorotlenkowych. Ma on w danej temperaturze wartoæ
sta³¹. W temperaturze 295°K iloczyn [H+][OH-] =1,00 x 1014.
Poniewa¿ iloczyn jonowy wody ma wartoæ 10-14, a stê¿enia
jonów wodorowych [H+] i wodorotlenkowych [OH-] powsta³ych w wyniku dysocjacji wody s¹ jednakowe , w czystej wodzie, w temperaturze 295°K [H+] = [OH-] = pierwiastek z 1014
=10-7 mol/dm3.
mol  jest jednostk¹ licznoci materii, okrelaj¹c¹ liczbê
cz¹stek (cz¹steczek, jonów, elektronów). W jednym molu substancji znajduje siê 6,02 x 1023 cz¹stek.
pH  wyk³adnik jonów wodorowych lub wyk³adnik ze stê¿enia jonów wodorowych. Jest on równy ujemnemu logarytmowi (o podstawie 10) ze stê¿enia jonów wodorowych. pH =
- log [H+]. Analogicznie pOH = - log [OH-]. Z iloczynu jonowego wody wynika, ¿e pH + pOH = 14. Na przyk³ad, gdy
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stê¿enie jonów wodorowych [H+] wynosi 10-4 mol/dm3, pH =
4, wiêc pOH = 10. Stê¿enie jonów OH- wynosi wiêc 10-10
mol/dm3.
stê¿enie molowe  Cm wyra¿ane jest liczb¹ moli substancji rozpuszczonej w jednym decymetrze szeciennym roztworu.
warunki normalne  temperatura 273,15°K, cinienie
1013,25 hPa. W tych warunkach jeden mol dowolnego gazu
zajmuje objêtoæ 22,4 dm3.
zasadowoæ  zdolnoæ wody do zobojêtniania mocnych
kwasów mineralnych wobec umownych wskaników. Nadaj¹ wodzie obecne w niej wêglany i wodorowêglany, wodorotlenki, krzemiany, fosforany oraz zasadowe zwi¹zki organiczne.
ppt  (skrót od part per thousand ) czêci na tysi¹c.

