Temat eksperymentu: Chemiczne zęby metali?
Cel główny:
Eksperyment ma na celu przeprowadzenie reakcji obrazującej różnicę w aktywności metali:
wyparcie miedzi z roztworu siarczanu (VI) miedzi (II) za pomocą glinu z folii aluminiowej. Ze
względu na swoją reaktywność glin w powietrzu ulega tzw. pasywacji. Aby reakcja glinu z solą
miedzi była możliwa, niezbędne jest dodanie do roztworu jonów chlorkowych (roztwór chlorku
sodu), usuwających tlenek glinu z folii i pozwalających na reakcję glinu i siarczanu miedzi.
Cele operacyjne:
Uczeń powinien:
• znać pojęcia metalu i niemetalu
• znać pojęcie pierwiastka i związku chemicznego
• znać pojęcie stężenia procentowego i rozpuszczalności
• znać pojęcie soli, roztworu nasyconego i nienasyconego
• potrafić zapisać wzór sumaryczny i strukturalny siarczanu (VI) miedzi (II) oraz chlorku
sodu
• umieć wyjaśnić związek między podobieństwem właściwości pierwiastków tej samej
grupy układu okresowego oraz zmianę właściwości pierwiastków należących do tego
samego okresu (metale-niemetale) a budową ich atomów
• umieć przygotować roztwór o określonym stężeniu procentowym
Metody:
• eksperyment
• ilustracyjna
Materiały i środki dydaktyczne:
• siarczan (VI) miedzi (II)
• chlorek sodu
• folia aluminiowa
• 3 zlewki 250 ml
• zimna woda
• bagietka
• łyżeczka
• waga
• cylinder miarowy
• karta obserwacji eksperymentu (wzór w załączniku 1)
Przebieg eksperymentu:
1. Przygotować w 250 ml zlewce nasycony w temperaturze pokojowej roztwór chlorku
sodu o objętości ok. 100 ml.
2. W drugiej zlewce przygotować 200 ml 10% roztworu siarczanu (VI) miedzi (II).
Rozdzielić roztwór na 2 zlewki po 100 ml objętości w każdej.

3. Z folii aluminiowej przygotować 2 rulony o średnicy mniejszej niż zlewka i długości
ok. 10-15 cm. Umieścić rulony w dwóch zlewkach z roztworem siarczanu (VI) miedzi
(II).
4. Do jednego z roztworów miedzi z folią aluminiową dodać roztworu chlorku sodu.
Porównać reakcję w obu zlewkach. Obserwować i zanotować zmiany.
Podsumowanie:
1. Dodanie do roztworu siarczanu (VI) miedzi (II) z folią aluminiową roztworu chlorku
sodu przyspiesza reakcję „rozpadu” folii aluminiowej, co związane jest z usuwaniem
tlenku glinu pokrywającego folię aluminiową.
2. Na dnie zlewki osadza się metaliczna miedź w formie rdzawobrązowego osadu.
Zastanów się:
1. Do jakiej grupy pierwiastków zalicza się chlor?
2. Do jakiej grupy pierwiastków zalicza się miedź, glin i sód?
3. Jaka sól powstaje w reakcji glinu z siarczanem (VI) miedzi (II)?

Załącznik 1. Karta obserwacji ucznia
Kod ucznia………………………….....................
Temat eksperymentu……………………………..
Cel eksperymentu………………………………...
Wyniki i obserwacje:
1.
………………….
2.
………………….
3.
………………….
Wnioski:
1…………………....
2……………………
3……………………

