
chemia     klasa 7 

 

data: 31.03.2020 r (wtorek) 

 

Temat lekcji: Powietrze - mieszanina gazów. 

 

Cel główny: Poznaję skład powietrza, jego właściwości i znaczenie w przyrodzie oraz 

nazwy pierwiastków chemicznych zaliczanych do gazów szlachetnych, ich właściwości 

i zastosowania; poznaję właściwości azotu – głównego składnika powietrza. 

 

Kryteria sukcesu:  

 

1. Podaję definicję pojęć: powietrze, higroskopijność. 

2. Podaję stałe i zmienne składniki powietrza, czyli  skład ilościowy powietrza. 

3. Opisuję właściwości i zastosowania powietrza. 
4. Opisuję właściwości i zastosowania gazów szlachetnych. 

 

Powietrze jest mieszaniną jednorodną, w skład której wchodzą pierwiastki i związki 
chemiczne w stanie gazowym. Właściwości powietrza zależą od jego składu. 

 

 

 



Właściwości powietrza: 

1. Jest niewidoczne, czyli bezbarwne; 
2. Może się sprężać i rozprężać, dostosowując się do kształtu przedmiotu  

(wykorzystujemy to, pompując piłkę); 
3. Można zmieniać jego temperaturę, czyli ogrzewać lub oziębiać, podczas 

ogrzewania powietrze rozszerza się, a podczas oziębiania kurczy się; 
4. Powietrze można skroplić, oziębiając je i sprężając w małym naczyniu; 
5. Rozpuszcza się w wodzie, w zimnej wodzie (np. górski potok) rozpuszczalność 

powietrza jest większa niż w wodzie stojącej, nagrzanej (np. staw). 
 

Składniki powietrza – wybrane informacje 

Tlen należy do pierwiastków bardzo rozpowszechnionych w przyrodzie. Jest niemetalem. 

Należy w 16. grupy i 2. okresu układu okresowego. 

W warunkach normalnych (0°C, 1013,25 hPa) tlen jest bezbarwnym i bezwonnym gazem, 

tworzącym cząsteczki dwuatomowe. W górnych warstwach atmosfery pod wpływem 

promieniowania ultrafioletowego powstaje ozon, niebieski gaz, którego cząsteczki są 

zbudowane z trzech atomów tlenu. 

 
 

Dwutlenek węgla jest potrzebny roślinom do wytwarzania pokarmu w procesie 

fotosyntezy. W dużych ilościach jest szkodliwy dla ludzi i zwierząt. 

Jego nadmiar w powietrzu przyczynia się do ocieplania atmosfery, a co za tym idzie, do 

zmiany warunków życia. 

 

W powietrzu jest też para wodna, jej ilość może się zmieniać, mówi się wtedy o zmianie 

wilgotności powietrza. 



Azot (78%) nie ma zapachu ani barwy, bardzo słabo rozpuszcza się w wodzie, ma istotne 

znaczenie dla rozwoju i wzrostu wszystkich organizmów. Znajduje się w nieustannym 

obiegu w przyrodzie, to gaz o bardzo małej aktywności chemicznej, jest niepalny i nie 

podtrzymuje spalania. 

 

 
 

Ciekły azot jest stosowany jako środek chłodzący – m.in. do zamrażania materiału 

biologicznego, np. próbek, krwi, tkanek, zastawek serca, oraz podczas zabiegów 

rehabilitacyjnych – do miejscowych znieczuleń. Wykorzystuje się go również w chirurgii 

serca i podczas transfuzji krwi. 

Gazowy azot stanowi atmosferę ochronną w opakowaniach artykułów spożywczych i 

farmaceutycznych. Sprężonego azotu używa się do rozpylania cieczy, np. w 

dezodorantach. W postaci związków chemicznych jest stosowany w produkcji nawozów 

sztucznych i materiałów wybuchowych. 

 

Gazy szlachetne 

Składnikami powietrza są argon i inne pierwiastki tworzące 18. grupę w układzie 

okresowym. Do helowców zaliczamy: hel, neon, argon, krypton, ksenon, radon.                              

W warunkach normalnych są one bezbarwnymi i bezwonnymi gazami, pozbawionymi 

smaku. Są niepalne i nie podtrzymują palenia. Hel ma dwa elektrony walencyjne,                               

a pozostałe helowce – po osiem elektronów na ostatniej powłoce. Trwała konfiguracja 

elektronowa powłoki walencyjnej sprawia, że gazy te są pierwiastkami o najmniejszej 

aktywności chemicznej (gazy szlachetne). Dlatego, mimo że wszystkie helowce to gazy, 

ich atomy nie łączą się w cząsteczki. Występują w postaci pojedynczych atomów. Gazy 

szlachetne znajdują zastosowanie między innymi w medycynie i przemyśle 

oświetleniowym. 

 

Odsyłam was również do obejrzenia filmików na YouTube : 

https://www.youtube.com/watch?v=8G7k-eTjaKs 

https://www.youtube.com/watch?v=6coAX-aWplc 

https://www.youtube.com/watch?v=NsoUwIbFNsM 

https://www.youtube.com/watch?v=8G7k-eTjaKs
https://www.youtube.com/watch?v=6coAX-aWplc
https://www.youtube.com/watch?v=NsoUwIbFNsM


Praca domowa. 

W dostępnych źródłach poszukaj informacji na temat polskich uczonych: Karola 
Olszewskiego i Zygmunta Wróblewskiego, którzy pierwsi skroplili powietrze. 

 

Termin oddania pracy domowej  

02.04.2020r (czwartek) 

Proszę oddać pracę na platformę classroom lub na mój adres mailowy:  

dotczyk7@gmail.com 

 

 Miejsce na pracę domową

mailto:dotczyk7@gmail.com

	untitled1: 


