
Temat lekcji : Wiązanie chemiczne                Chemia – klasa VII 
Cele operacyjne: 

- uczeń : 

- rozróżnia dwie strefy w atomie, potrafi wskazać strefę dodatnią i ujemną atomu, 

- zna cząstki elementarne materii i wie, gdzie się znajdują w atomie, 

- wie, że atom jest elektrycznie obojętny, 

- zna liczby znaczące atomu i potrafi je odczytać z układu okresowego pierwiastków, 

- wskazuje na modelu elektrony walencyjne atomu, 

- rozróżnia wiązanie kowalencyjne i jonowe, 

- potrafi wskazać które pierwiastki (metale, niemetale) mogą tworzyć określony typ wiązania 

Cele rewalidacyjne: 

- ćwiczenie wyobraźni przestrzennej, 

- utrwalanie pojęć znanych z poprzednich zajęć, 

- praca nad koncentracją uwagi, 

Metody pracy: podająca, oglądowa, problemowa. 

Pomoce: symulacje komputerowe ze strony e-podręczniki, nagrania (Youtube kanał „chemiczny chichot”), monitor 

dotykowy 

Tok lekcji: 

I. Czynności organizacyjne. 

II. Sprawdzenie prac domowych i przypomnienie wiadomości: 

- Czy materia ma budowę ciągłą, czy ziarnistą? 

- Jakie zjawisko potwierdza budowę ziarnistą materii? 

- Jak jest zbudowany każdy atom? (pojęcia rdzeń atomowy, elektrony walencyjne) 

- Jakie cząstki elementarne wchodzą w skład atomów (porównanie ładunku i masy elektronu, neutronu i protonu) 

III. Sformułowanie tematu i wprowadzenie do tematu. 

Nauczyciel podaje informację o dwustrefowej budowie atomu rysując na monitorze dotykowym - wspólnie z 

uczniami - schemat budowy atomu z podziałem na rdzeń atomowy i powłoki walencyjne. Przypomina, że atomy 

wszystkich pierwiastków zbudowane są z tych samych cząstek elementarnych, czyli protonu, neutronu i elektronu. 

Poruszające się w różnych odległościach od jądra elektrony tworzą powłoki elektronowe oznaczane literami: K, L, 

M, N, O, P, Q.  

Nauczyciel formułuje zagadnienia badawcze dla uczniów: 

1. Co wpływa na „chęć” łączenia się atomów w cząsteczki? 

2. Jak realizowana jest taka dążność atomów pierwiastków do uzyskania oktetu (dubletu) elektronów 

walencyjnych? 

3. Jak atomy metali i niemetali tworzą wiązania chemiczne? 

IV. Część właściwa 

Uczniowie dzielą się na 3 zespoły i na podstawie oglądanych materiałów, przygotowują odpowiedzi (pisemnie 

lub słownie w zależności od możliwości ucznia). Po prezentacji wszystkich materiałów wideo, uczniowie 

(kolejno) odtwarzają na monitorze dotykowym budowę cząsteczek: H2, O2, N2, H2O, NH3, NaCl (dla ułatwienia 

w panelu monitora bocznym prezentowane jest poklatkowy podgląd materiału wideo). 

UWAGA - Adresy odp. filmów znajdują się w pod opisem wiązania w „Notatce dla ucznia” 

V. Podsumowanie lekcji i ewaluacja   

Uczniowie pod kierunkiem nauczyciela formułują odpowiedzi na zadane na wstępie pytania 

1. Co wpływa na „chęć” łączenia się atomów w cząsteczki? 

Dążność atomów pierwiastków do uzyskania oktetu (dubletu) elektronów walencyjnych, czyli najbardziej 

korzystnego (najtrwalszego) stanu energetycznego atomu 

2. Jak realizowana jest taka dążność atomów pierwiastków do uzyskania oktetu (dubletu) elektronów 

walencyjnych? 

Poprzez „uwspólnienie” elektronów walencyjnych pomiędzy łączącymi się atomami (wiązanie kowalencyjne) 

lub przejęcie części elektronów walencyjnych przez atom niemetalu (od atomu metalu) - wiązanie jonowe. 

3. Jak atomy metali i niemetali tworzą wiązania chemiczne? 
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Rodzaj łączących się atomów               Rodzaj powstałego wiązania chemicznego 

Niemetal 1  + Niemetal 1 

(takie same niemetale) 

Wiązanie kowalencyjne (atomowe) 

niespolaryzowane 

Niemetal 1  + Niemetal 2 

(różne niemetale) 

Wiązanie kowalencyjne (atomowe) 

spolaryzowane 

Niemetal   + Metal Wiązanie jonowe 

 
4. Po prezentacji i akceptacji odpowiedzi uczniowie zapisują je w zeszycie oraz sporządzają notatkę z lekcji 

(patrz p.5) – przykładowe rysunki można uzupełnić bądź pominąć w zależności od liczby przykładów 

przerobionych praktycznie (rysunki na monitorze dotykowym). 

Nauczyciel ocenia wkład pracy i zaangażowanie uczniów stawiając punkty (lub oceny) w dzienniku.  

5. Notatka dla ucznia: 

Atomy łączą się ze sobą za pomocą elektronów walencyjnych (elektronów ostatniej powłoki danego atomu). Dążą 

wówczas do uzyskania oktetu elektronowego, czyli 8 elektronów walencyjnych, gdyż jest to trwały stan elektronowy 

w atomie. Jedynie pierwsza powłoka „mieści” 2 elektrony (tzw. dublet elektronowy). 

  

 

 

 

 

Wiązanie kowalencyjne (atomowe) - jest to wiązanie 

między atomami niemetali, polegające na utworzeniu wspólnej pary elektronowej (lub par)  dla łączących się 

atomów. Występują dwa rodzaje wiązań kowalencyjnych:  

a) - niespolaryzowane występujące w cząsteczkach niemetali np. O2, H2, N2 gdzie wspólna para elektronów nie jest 

przesunięta w stronę żadnego atomu.  

b) spolaryzowane występujące w cząsteczkach związków różnych niemetali np. HCl,CO2 gdzie para elektronów 

przesunięta jest w stronę jednego z atomów (o większej liczbie elektronów walencyjnych). 

https://www.youtube.com/watch?v=2JW6A5vFnGY 

http://www.epodreczniki.pl/reader/c/153030/v/43/t/student-canon/m/ieq8MWEL3t#ieq8MWEL3t_d5e166 

Wiązanie jonowe - tworzy się wtedy, gdy jeden z atomów biorących udział w tworzeniu wiązania oddaje swoje 

elektrony walencyjne drugiemu atomowi. Atom oddający elektrony staje się jonem dodatnim, natomiast atom 

pobierający elektrony staje się jonem ujemnym.     

    Ponieważ ciała posiadające ładunki o przeciwnych znakach przyciągają się, oba jony tworzą wiązanie polegające 

na elektrostatycznym przyciąganiu się. Wiązanie takie ma szansę powstać jeżeli spotykają się dwa pierwiastki o 

różnej sile przyciągania swoich elektronów np. w przypadki łączenia się metalu z niemetalem. Metale zwykle łatwo 

oddają elektrony, natomiast niemetale chętnie je przyjmują.  

https://www.youtube.com/watch?v=G24B3X7wvy8 

http://www.epodreczniki.pl/reader/c/153030/v/43/t/student-canon/m/is5HfNgXbF 

    Np. Wiązanie jonowe występuje w cząsteczce chlorku sodu (sól kuchenna) – NaCl.  

Atom sodu na zewnętrznej powłoce posiada jeden elektron, chlor posiada ich siedem. Proces przenoszenia elektronu 

pomiędzy tymi atomami przedstawia rysunek: 

 

 

Jon to atom lub grupa atomów połączonych wiązaniami chemicznymi, która ma nadmiar lub niedomiar elektronów w 

stosunku do protonów. Obojętne elektrycznie atomy i cząsteczki związków chemicznych posiadają równą liczbę 

elektronów i protonów, jony zaś są elektrycznie naładowane dodatnio lub ujemnie. Jony naładowane dodatnio nazwa 

się kationami, zaś ujemnie anionami.  

VI. Zadanie domowe (dla chętnych): Zastanów się, poszukaj w dostępnych źródłach: 

1. Jakiego typu wiązania mogą tworzyć się pomiędzy atomami różnych metali? 

2. Czy będą to związki chemiczne? 

https://www.youtube.com/watch?v=2JW6A5vFnGY
http://www.epodreczniki.pl/reader/c/153030/v/43/t/student-canon/m/ieq8MWEL3t#ieq8MWEL3t_d5e166
https://www.youtube.com/watch?v=G24B3X7wvy8
http://www.epodreczniki.pl/reader/c/153030/v/43/t/student-canon/m/is5HfNgXbF

