1. Konspekt lekcji z chemii w klasie VIII.

Nauczyciel: Marzena Jadach
Dział z podstawy programowej: Substancje chemiczne o znaczeniu
biologicznym.
Temat: Białka – reakcje charakterystyczne i właściwości białek.
Cele kształcenia z podstawy programowej – zadania i wymagania ogólne.
Uczeń:
 Opisuje właściwości substancji i wyjaśnia przebieg prostych procesów
chemicznych;
 Wykorzystuje wiedzę do rozwiązywania prostych problemów
chemicznych;
 Stosuje poprawną terminologię;
 Rejestruje wyniki doświadczeń w różnej formie, formułuje obserwacje,
wnioski oraz wyjaśnienia.
 Przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
Cele lekcji (wymagania szczegółowe).
Uczeń:
 Zna pojęcie reakcji charakterystycznych;
 Potrafi omówić reakcje charakterystyczne białek (reakcja
ksantoproteinowa, reakcja biuretowa);
 Umie zaprojektować doświadczenia pozwalające zbadać właściwości
białek (reakcje z etanolem, kwasem solnym, roztworem chlorku sodu,
siarczanu (VI) miedzi (II), zasadą sodową, ogrzewanie białka);
 Zna pojęcie koagulacji, wysalania, denaturacji i peptyzacji białka;
 Zna pojęcia zolu, żelu i koloidu.
Metody nauczania: wykład, pokaz, praca z książką
Formy pracy: indywidualna, grupowa.
Materiały i środki dydaktyczne: podręcznik Chemia Nowej Ery kl. VIII,
sprzęt laboratoryjny (probówki, statyw do probówek, pipeta, bagietka, zlewki,
palnik), substancje i odczynniki chemiczne ( białko jaja kurzego, etanol, zasada
sodowa, chlorek sodu, siarczan (VI) miedzi (II), kwas solny), Multiteka Chemia
nowej Ery dla klasy ósmej, tablica interaktywna, karty pracy (z materiałów dla
nauczyciela Nowej Ery), laptop.

Przebieg lekcji.
Faza wprowadzająca.
1. Sprawdzenie listy obecności.
2. Przypomnienie, co to są białka i jak powstają.
Faza realizacyjna.
1. Sformułowanie i zapisanie tematu lekcji.
2. N – l pyta uczniów: Co to są reakcje charakterystyczne i jakie znają
reakcje charakterystyczne dla białek ? Uczniowie odpowiadają: Reakcje
charakterystyczne to reakcje pozwalające wykryć określone substancje.
Dla białek są to reakcja ksantoproteinowa ze stęż. kwasem azotowym (V)
i reakcja biuretowa z wodorotlenkiem miedzi (II).
3. N – l wykonuje doświadczenie: Działanie stęż. HNO3 na białko jaja
kurzego.
4. Następnie Uczniowie oglądają film z Multiteki (z wykorzystaniem tablicy
interaktywnej): Wykrywanie białka w różnych substancjach (ptasie pióro,
wełna). Uczniowie formułują i zapisują obserwacje i wnioski do
zeszytów.
5. Następnie n – l przeprowadza doświadczenia pozwalające zbadać
właściwości białek na przykładzie białka jaja kurzego ( ogrzewanie w
płomieniu palnika, reakcja z etanolem kwasem solnym siarczanem (VI)
miedzi (II), chlorkiem sodu, zasadą sodową i kwasem solnym).
Uczniowie formułują obserwacje i wnioski, i zapisują je do zeszytów.
6. N – l wyjaśnia jakie procesy zaszły w probówkach. Definiuje pojęcia:
koagulacja (ścinanie się białka lub wytrącanie w postaci osadu),
koagulacji odwracalnej (wysalanie białka), koagulacji nieodwracalnej
(denaturacji białka). Uczniowie zapisują nowo poznane pojęcia do
zeszytów.
7. N – l pyta uczniów: Jakie czynniki powodują wysalanie białka, a jakie
jego denaturację ? Uczniowie z pomocą nauczyciela udzielają poprawnej
odpowiedzi.
8. Następnie n – l wyjaśnia pojęcie zolu (roztwór wodny białka), żelu (osad
białka) i koloidu (roztwór, w którym wielkość cząstek substancji
rozpuszczone waha się od 10-9 m do 10-7m średnicy). Informuje też
uczniów, że takie roztworu ulegają tzw. Efektowi Tyndalla. Pokazuje,
korzystając z Multiteki i tablicy interaktywnej symulację efektu Tyndalla.
9. Uczniowie rysują w zeszytach schemat przejścia zolu w żel i odwrotnie.

Faza podsumowująca.
1. N – l dzieli uczniów na 2 grupy. Każda grupa uzupełnia kartę pracy jako
podsumowanie lekcji. Karty dołączone do konspektu.
2. Uczniowie odczytują wypełnione karty.
3. N – l ocenia pracę i aktywność uczniów.
4. Praca domowa: str. 201, zadanie 1 i 3.

Właściwości białek

________________________________________

Grupa A

________________________________________
imię i nazwisko

1. Uzupełnij zdania oraz opis schematu.
Pod wpływem soli metali lekkich zachodzi
_____________________ białka, ale po dodaniu wody osad
(_____________________) rozpuszcza się. Odwracalny proces
zmiany struktury białka to __________________________.

__________________
klasa

_________________
data

2. Rozwiąż logogryf. Odczytaj i wyjaśnij hasło.
1. Proces przemiany żelu w zol.
2. Nieodwracalny proces ścinania
1
się białka.
2
3. Inaczej koloid.
3
4. Kwas używany w reakcji
4
ksantoproteinowej to kwas… (V).
5
5. Produkt koagulacji zolu.
6
6. Substancje zawierające białko
7
żółkną pod wpływem stężonego
8
roztworu HNO3, zachodzi
reakcja…
7. Odwracalny proces koagulacji białek to…
8. Reakcje chemiczne, za pomocą
których można wykryć daną
substancję, to reakcje…
Hasło:
_______________________________________________________________________________
_________________________________
3. Podkreśl wzory sumaryczne związków chemicznych, które spowodują denaturację białka
zawartego w mleku.
• Pb(NO3)2 • NaOH • HCl • KCl • C2H5OH • CH3COOH • CuSO4 • Na2SO4 • H2O
4. Uzupełnij schemat doświadczenia chemicznego nazwą odczynnika chemicznego. Dokończ
wniosek.
• woda bromowa • wodorotlenek miedzi(II) • stężony roztwór kwasu
siarkowego(VI) • stężony roztwór kwasu azotowego(V)
Obserwacje: Twaróg barwi się na żółto.
Wniosek: Zaszła reakcja charakterystyczna. Substancja w probówce
zawiera ___________________________.
5. Oblicz, ile gramów kazeiny (rodzaj białka złożonego) zawiera 1 l mleka krowiego (gęstość
mleka
g
d = 1,033 cm3 ), jeśli jej zawartość w mleku krowim wynosi 2,6%.

Odpowiedź:
_______________________________________________________________________________
__________________________

Właściwości białek

________________________________________

Grupa B

________________________________________
imię i nazwisko

1. Uzupełnij zdania oraz opis schematu. Skorzystaj
z podanych określeń.
• koagulacja • żel • wysalanie

__________________
klasa

_________________
data

Pod wpływem soli metali lekkich zachodzi
_____________________ białka, ale po dodaniu
wody osad (_____________________) rozpuszcza
się. Odwracalny proces zmiany struktury białka to
__________________________.
2. Rozwiąż logogryf. Wyjaśnij hasło.
1. Proces przemiany żelu w zol.
2. Nieodwracalny proces ścinania
1
się białka.
2
3. Inaczej koloid.
3
4. Kwas używany w reakcji
4
ksantoproteinowej to kwas… (V).
5
5. Produkt koagulacji zolu.
6
6. Substancje zawierające białko
7
żółkną pod wpływem stężonego
8
roztworu HNO3, zachodzi
reakcja…
7. Odwracalny proces koagulacji białek to…
8. Reakcje chemiczne, za pomocą
których można wykryć daną
substancję to reakcje…
Hasło:
_______________________________________________________________________________
_________________________________
3. Podkreśl wzory sumaryczne związków chemicznych, które spowodują denaturację białka
zawartego w mleku.
• Pb(NO3)2 • NaOH • HCl • KCl • C2H5OH • CH3COOH • CuSO4 • Na2SO4 • H2O
4. Uzupełnij schemat doświadczenia chemicznego jedną z podanych substancji.
• Cu(OH)2 • stężony roztwór HNO3

Obserwacje: Twaróg barwi się na żółto.
Wniosek: Zaszła reakcja charakterystyczna. Substancja w probówce zawiera białko.

5. Oblicz, ile kilogramów białka zawiera organizm człowieka ważącego 70 kg, skoro białko stanowi
20% (procent masowy) organizmu.

Odpowiedź:
_______________________________________________________________________________
__________________________

