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Wprowadzenie do polarymetrii stanowi ważny krok do poznawania 

kolejnych metod instrumentalnych stosowanych w analizie jakościowej 

i ilościowej związków chemicznych. Jest to doskonały moment 

do przypomnienia wcześniej poznanych wiadomości na temat związków 

optycznie czynnych. Zjawisko skręcania płaszczyzny polaryzacji pozwala 

na wyodrębnienie lewoskrętnych i prawoskrętnych enancjomerów. 

W dziedzinie chemii farmaceutycznej ma to szczególnie ważne 

znaczenie, gdyż odpowiedni rodzaj enancjomeru danego związku bądź 

mieszanina równomolowych ilości enancjomerów posiada określone 

działanie terapeutyczne, co gorsza w wielu przypadkach może dawać 

związki dla naszego organizmu toksyczne. Temat dotyczący polarymetrii 

- pomiarów z użyciem polarymetru stanowi możliwość bezpośredniego 

kontaktu ucznia z aparaturą i wykonywania przez niego odpowiednich 

pomiarów. Uczniowie na podstawie przeprowadzonych pomiarów 

dokonują podsumowania i wyciągają właściwe wnioski. Nauczyciel dzięki 

przeprowadzeniu tego typu zajęć ubogaca swoje metody pracy 

i jednocześnie stwarza rzeczywiste warunki, w których uczeń korzysta 

z właściwej aparatury w laboratorium. 

Scenariusz zajęć 

Nazwa zawodu: Technik farmaceutyczny  

Semestr: 4  

Nazwa przedmiotu: Pracownia analizy leków 

Temat: Oznaczenia polarymetryczne - wyznaczanie zależności kąta 

skręcania płaszczyzny światła spolaryzowanego od długości rurki 

polarymetrycznej oraz od stężenia substancji optycznie czynnej. 

Czas trwania: 3 godz.  

Cele ogólne: 



 Zaznajomienie uczniów z polarymetrycznymi oznaczeniami. 

Cele operacyjne- uczeń: 

 Przedstawia poszczególne elementy budowy polarymetru i opisuje 

ich funkcje; 

 Wymienia nazwy poszczególnych składowych polarymetru; 

 Wyjaśnia zasadę działania polarymetru; 

 Obsługuje polarymetr; 

 Odczytuje wyniki pomiarów na skali polarymetru; 

 Wyciąga odpowiednie wnioski na podstawie uzyskanych wyników 

podczas wykonywania ćwiczenia. 

Treści nauczania: 

 Związki optycznie czynne - enancjomery prawo- i lewoskrętne; 

 Płaszczyzna światła spolaryzowanego; 

 Polarymetr - budowa i zasada działania; 

 Skręcalność właściwa; 

 Kąt skręcania płaszczyzny światła spolaryzowanego; 

 Glukoza, sacharoza jako związki optycznie czynne. 

Metody pracy: 

 Podające: 

o wykład.  

 Problemowe: 

o metoda pytań i odpowiedzi. 

 Praktyczne: 

o pokaz z instruktażem, 

o metoda laboratoryjna. 

Formy pracy: 

 zbiorowa zróżnicowana, 

 praca grupowa jednolita. 

Środki dydaktyczne: instrukcja wykonania ćwiczeń, polarymetr kołowy  

z lampą sodową, firmowa instrukcja obsługi polarymetru kołowego firmy 

Zeiss, 2 polarymetryczne rurki o długości 10 cm i 20 cm, zlewki                

o pojemności od 50 ml do 100 ml, kolby miarowe, sacharoza, glukoza.  



Media edukacyjne: projektor multimedialny, laptop. 

Przebieg lekcji: 

 Faza wstępna 

1. Metodą pytań i odpowiedzi uczniowie określają związki optycznie 

czynne. Podają zgodnie z posiadanym stanem wiedzy ich podział 

na enancjomery lewo- i prawoskrętne.  

2. Nauczyciel wraz z uczniami (wykład, prezentacja multimedialna) 

ustala wpływ enancjomerii na działanie terapeutyczne leków 

(ogólne wnioski). 

3. Nauczyciel (prezentacja multimedialna, wykład) przedstawia 

budowę polarymetru i objaśnia zasadę jego działania. Pokazuje 

poszczególne elementy na rzeczywistym modelu. Wprowadza 

pojęcie: skręcalność właściwa związków optycznie czynnych. 

Nauczyciel przeprowadza instruktaż wykonania ćwiczenia. 

 

Faza główna 

 

1. Uczniowie, korzystając z przygotowanych instrukcji, sporządzają 

wodne roztwory odpowiednich substancji optycznie czynnych 

i dokonują właściwych pomiarów polarymetrycznych. Wyniki  

umieszczają w zeszytach do ćwiczeń laboratoryjnych. Określają 

zależność kąta skręcenia i skręcalności  właściwej od długości rurki 

polarymetrycznej. Potem w kolejności ustalają zależność kąta 

skręcenia od stężenia roztworu substancji czynnej. 

2. Uczniowie omawiają uzyskane wyniki pomiarów z wykonywanych 

ćwiczeń i wyciągają wnioski. 

Faza podsumowująca 

1. Metodą pytań i odpowiedzi nauczyciel sprawdza stopień 

opanowania materiału.  

2. Praca domowa: Celowe do wykonania w domu jest zadanie 

polegające na odszukaniu w różnych źródłach informacji na temat 

popularnych substancji leczniczych, które to stanowią związki 

optycznie czynne (do zaprezentowania informacje na temat dwóch 

czynnych farmakologicznie substancji). 



3. Powyższe zadanie skierowane do uczniów pozwoli na zwiększenie 

ich aktywności, a poza tym jest dowodem łączenia wiedzy 

teoretycznej (chemia związków farmakologicznie czynnych, 

farmakologia ) z praktyką. 


