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Linki do materiałów dostępnych dla uczniów na docwiczenia.pl 

Klasa Dział Temat Tytuł Typ zasobu Link do zasobu Kod 

7 
Woda i 
roztwory 
wodne 

31. 
Rozpuszczalność 
substancji w 
wodzie 

Interaktywne krzywe 
rozpuszczalności  

Interaktywny 
HTML 

http://docwiczenia.pl/kod/C1Y5CP  
C1Y5CP 

Jak to rozwiązać? Określanie 
rozpuszczalności soli w wodzie na 
podstawie tabeli rozpuszczalności 

PDF http://docwiczenia.pl/kod/C82M5U C82M5U 

32. Stężenie 
procentowe 
roztworu 

Sporządzanie roztworu o 
określonym stężeniu 
procentowym 

Wideo 
http://docwiczenia.pl/kod/C1PU52 
 

C1PU52 

Zadania do tematu Stężenie 
procentowe roztworu 

PDF http://docwiczenia.pl/kod/C7Q4XM C7Q4XM 

Jak to rozwiązać? Obliczanie 
stężenia procentowego roztworu 
nasyconego w danej 
temperaturze 

PDF http://docwiczenia.pl/kod/C81ZMZ C81ZMZ 

Jak to rozwiązać? Obliczanie masy 
substancji rozpuszczonej w 
roztworze o określonym stężeniu 
i znanej gęstości 

PDF http://docwiczenia.pl/kod/C8TE5Z C8TE5Z 

Jak to rozwiązać? Obliczanie masy 
substancji i objętości 
rozpuszczalnika w roztworze o 
określonym stężeniu i znanej 
gęstości rozpuszczalnika 

PDF http://docwiczenia.pl/kod/C8L6S8 C8L6S8 

Podsumowanie 
działu 

Test do działu Woda i roztwory 
wodne 

PDF http://docwiczenia.pl/kod/C75RHK C75RHK 

Tlenki i 
wodorotlenki 

34. Elektrolity i 
nieelektrolity 

Badanie zjawiska przewodzenia 
prądu elektrycznego przez 
roztwory 

Wideo http://docwiczenia.pl/kod/C2HV3E  
C2HV3E 

36. Wodorotlenek 
sodu, 

Otrzymywanie wodorotlenku 
sodu w reakcji sodu z wodą 

Wideo http://docwiczenia.pl/kod/C2HPLW  
C2HPLW 

http://docwiczenia.pl/kod/C1Y5CP
http://docwiczenia.pl/kod/C82M5U
http://docwiczenia.pl/kod/C1PU52
http://docwiczenia.pl/kod/C7Q4XM
http://docwiczenia.pl/kod/C81ZMZ
http://docwiczenia.pl/kod/C8TE5Z
http://docwiczenia.pl/kod/C8L6S8
http://docwiczenia.pl/kod/C75RHK
http://docwiczenia.pl/kod/C2HV3E
http://docwiczenia.pl/kod/C2HPLW
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wodorotlenek 
potasu 

37. Wodorotlenek 
wapnia 

Otrzymywanie wodorotlenku 
wapnia w reakcji tlenku wapnia z 
wodą 

Wideo http://docwiczenia.pl/kod/C2SPAX  
C2SPAX 

38. Sposoby 
otrzymywania 
wodorotlenków 
praktycznie 
nierozpuszczalnych 
w wodzie 

Cząsteczka amoniaku 
Interaktywny 
HTML 

http://docwiczenia.pl/kod/C9FHC4 C9FHC4 

Podsumowanie 
działu 

Test do działu Tlenki i 
wodorotlenki 

PDF http://docwiczenia.pl/kod/C7HSAT C7HSAT 

8 
Pochodne 
węglowodorów 

33. Estry Reakcja etanolu z kwasem 
etanowym 

Wideo http://docwiczenia.pl/kod/C8AA9X C8AA9X 

34. Aminokwasy Powstawanie wiązania 
peptydowego 

Wideo http://docwiczenia.pl/kod/C3UW9P  
C3UW9P 

Podsumowanie 
działu 

Test do działu Pochodne 

węglowodorów PDF http://docwiczenia.pl/kod/C8HRTG C8HRTG 

Substancje o 
znaczeniu 
biologicznym 

35. Tłuszcze Badanie rozpuszczalności oleju 
rzepakowego w wodzie i 
benzynie 

Wideo http://docwiczenia.pl/kod/C3MTFJ  
C3MTFJ 

Odróżnianie tłuszczów roślinnych 
od zwierzęcych 

Wideo http://docwiczenia.pl/kod/C3DLUF  
C3DLUF 

36. Białka Badanie właściwości białek Wideo http://docwiczenia.pl/kod/C3SDD4 C3SDD4 

Działanie stężonego roztworu 
kwasu azotowego(V) na białko 

Wideo http://docwiczenia.pl/kod/C88W5B C88W5B 

38. Glukoza i 
fruktoza 
monosacharydy 

Wykrywanie glukozy za pomocą 
próby Trommera 

Wideo http://docwiczenia.pl/kod/C3J38H C3J38H 

Badanie właściwości fruktozy Wideo http://docwiczenia.pl/kod/C8ET1T C8ET1T 

39. Sacharoza  Badanie składu pierwiastkowego Wideo http://docwiczenia.pl/kod/C31R4Y C31R4Y 

http://docwiczenia.pl/kod/C2SPAX
http://docwiczenia.pl/kod/C9FHC4
http://docwiczenia.pl/kod/C7HSAT
http://docwiczenia.pl/kod/C8AA9X
http://docwiczenia.pl/kod/C3UW9P
http://docwiczenia.pl/kod/C8HRTG
http://docwiczenia.pl/kod/C3MTFJ
http://docwiczenia.pl/kod/C3DLUF
http://docwiczenia.pl/kod/C3SDD4
http://docwiczenia.pl/kod/C88W5B
http://docwiczenia.pl/kod/C3J38H
http://docwiczenia.pl/kod/C8ET1T
http://docwiczenia.pl/kod/C31R4Y
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disacharyd sacharozy 

Badanie właściwości sacharozy 
 

Wideo http://docwiczenia.pl/kod/C8BM5G C8BM5G 

40. Skrobia i 

celuloza  
polisacharydy 

Badanie właściwości skrobi Wideo http://docwiczenia.pl/kod/C8KJ18  
C8KJ18 

Wykrywanie obecności skrobi Wideo http://docwiczenia.pl/kod/C8PMG3 C8PMG3 

 Podsumowanie 
działu 

Test do działu Substancje o 
znaczeniu biologicznym 

PDF http://docwiczenia.pl/kod/C8PVKT C8PVKT 

 

http://docwiczenia.pl/kod/C8BM5G
http://docwiczenia.pl/kod/C8KJ18
http://docwiczenia.pl/kod/C8PMG3
http://docwiczenia.pl/kod/C8PVKT

