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Scenariusz zajęć 

Temat: Oznaczenie zawartości witaminy C metodą jodometryczną w tabletkach. 

Cele ogólne: Zaznajomienie uczniów z metodą oznaczania witaminy C 

Cele operacyjne- uczeń: 

 przedstawia właściwości biologiczne witaminy C, 

 wymienia nazwy synonimowe witaminy C, 

 wyjaśnia zasadę oznaczenia witaminy C, 

 przygotowuje sprzęt i odpowiednie roztwory do oznaczeń, 

 odczytuje z biurety ilość zużytego roztworu do miareczkowania, 

 prezentuje wnioski na podstawie uzyskanych wyników podczas wykonywania 

ćwiczenia. 

Treści nauczania: 

1. Witamina C – właściwości biologiczne, budowa chemiczna witaminy C, zastosowanie 

w lecznictwie; 

2. Redoksymetria – jodometria; 

3. Nazwy synonimowe witaminy C; 

4. Witamina C prawoskrętna i lewoskrętna. 

Metody pracy: 

 pytania i odpowiedzi, 

 wykład, prezentacja, 

 praca z instrukcją wykonania ćwiczeń, 

 laboratoryjna. 

Formy pracy: 

 praca w zespołach składających się z dwóch uczniów. 



Przebieg lekcji: 

 Faza wstępna 

1. Metodą pytań i odpowiedzi uczniowie określają właściwości biologiczne witaminy C. 

Podają zgodnie z posiadanym stanem wiedzy zastosowanie tej witaminy 

w lecznictwie.  

2. Nauczyciel wraz z uczniami (wykład, prezentacja) ustala, dlaczego witaminę C 

oznaczyć można za pomocą metody miareczkowej - jodometrii (ogólne wnioski). 

3. Nauczyciel (prezentacja, wykład) przedstawia budowę witaminy C. Wprowadza 

nazwy synonimowe tej substancji witaminowej. Nauczyciel przeprowadza instruktaż 

wykonania ćwiczenia. 

Faza główna 

1. Uczniowie, korzystając z przygotowanych instrukcji, sporządzają wodne roztwory 

jodu o odpowiednim stężeniu molowym. Przygotowują na stanowisku pracy 

odpowiedni sprzęt laboratoryjny. Wykonują przygotowanie próbki do właściwego 

badania. Przeprowadzają właściwe miareczkowanie. Ilości zużytego na jedno 

miareczkowanie mianowanego roztworu jodu za każdym razem umieszczają 

w zeszytach do ćwiczeń laboratoryjnych.  

2. Uczniowie obliczają wyniki zawartości witaminy C w badanej próbce według wzoru 

podanego w instrukcji wykonania oznaczenia, omawiają uzyskane wyniki zawartości 

witaminy C w tabletce i wyciągają  wnioski odnośnie zgodności ilości czynnego 

składnika w badanej próbce z normą 

Faza podsumowująca 

1. Metodą pytań i odpowiedzi nauczyciel sprawdza stopień opanowania materiału. Zleca 

do wykonania w domu zadanie polegające na odszukaniu w różnych źródłach 

informacji na temat popularnych metod pozyskiwania witaminy C z naturalnych 

surowców pochodzenia roślinnego. 

2. Samoocena uczniów. 

3. Praca domowa pozwoli na większą kreatywność ucznia, wzbogaci jego wiedzę 

na temat źródeł otrzymywania witaminy C.    

 



Aneks 

Właściwości witaminy C  są wykorzystywane nie tylko w medycynie. Znalazła ona 

zastosowanie także w kosmetyce. Jednak od lat jest słynna przede wszystkim z tego, 

że wspomaga odporność organizmu. Kwas askorbinowy jest skutecznym przeciwutleniaczem, 

który zapobiega procesom starzenia, poprawia pracę układu krążenia i działa 

przeciwnowotworowo.  

Witaminę C oznaczymy metodą jodometryczną. 

 

 


