საილუსტრაციო საგაკვეთილო სცენარები

ქიმია

ქიმია - სცენარი 1
საგანი:
საფეხური/კლასი
თემა:
საკითხი:

ქიმია
საბაზო / VIII
ჰაერი
ქიმიური მოვლენა, ქიმიური ტოლობა

სამიზნე
ცნება/ქვეცნება:

ქიმიური და ფიზიკური მოვლენები /
ქიმიური რეაქცია

გაკვეთილის
თემისა და მიზნის
შესაბამისობა
ეროვნული
სასწავლო გეგმის
მოთხოვნებთან

ქიმიური და ფიზიკური მოვლენები -

#
1

მოსწავლემ უნდა შეძლოს:

• ქიმიური რეაქციის ნიშნების ამოცნობა;
• შესაბამისი რეაქციის ტოლობის შედგენა მასის მუდმივობის
კანონის საფუძველზე;

• სხვადასხვა სახის (მაგ., წვის, ჟანგვის) ქიმიური რეაქციების
აღწერა ყოველდღიურობასთან კავშირში.

აქტივობის
დასახელება

აქტივობის აღწერა / მეთოდი / კლასის
ორგანიზების ფორმა

თემის
წარდგენა
პიროტექნიკის
სურათის
გამოყენებით

მასწავლებელი მთელ კლასს წარუდგენს
ფეიერვერკის სურათს (ბმული 1) და სთხოვს
გაიხსენონ, რა ასოციაცია აქვთ მოვლენასთან.
მომდევნო ეტაპზე მოსწავლეები გამოთქვამენ
ვარაუდს, რა უნდა იყოს აფეთქებისა და ფერადი
ნაპერწკლების წარმოქმნის მიზეზი. შესაძლოა,
რომელიმე მოსწავლემ გაიხსენოს დენთი.
მასწავლებელი გააცნობს მისი შექმნის ისტორიას
(ბმული 2).

სასწავლო რესურსი
ფეიერვერკის
ილუსტრაცია
შავი დენთის შექმნის
ისტორია

საილუსტრაციო საგაკვეთილო სცენარები - ქიმია

1

ახალი
მასალის
წარდგენა
ქიმიური
რეაქციის
ტოლობისა და
მისი ნიშნების
შესახებ

მასწავლებელი წარადგენს ბმულზე მოცემულ
ვიდეოს, რომელშიც საუბარია სამზარეულოში
მიმდინარე ქიმიურ პროცესებზე. მოსწავლეები
გაეცნობიან ასევე საკითხავ მასალას და აქტივობის
ბოლოს უპასუხებენ გაკვეთილის ბოლოს დასმულ
შეკითხვებს.

რეაგენტები და
პროდუქტები - ვიდეო

ახალი მასალის
წარდგენა
(ქიმიური
ტოლობის
გათანაბრება)

მასწავლებელი მოსწავლეებს გააცნობს ბმულზე
მოცემულ ინფორმაციას ქიმიურ ტოლობაში
კოეფიციენტების შერჩევასთან დაკავშირებით.
განიხილავენ რამდენიმე ნიმუშს. მასწავლებელი
დააკვირდება მოსწავლეებს და ინფორმაციას
შეაგროვებს ჩანაწერების საშუალებით.

ნაწილი II

4

ათვისების
დონის
შემოწმება

მასწავლებელი მოსწავლეებს სთხოვს შექმნან
მცირე ჯგუფები. ისინი იმუშავებენ სიმულაციაში.
პირველ ეტაპზე მთელი კლასი, კონკრეტული
ტოლობების გათანაბრებაზე მხოლოდ ჯგუფები.
აქტივობის ბოლოს ჯგუფები წარადგენენ დავალებას
და გააკეთებენ თვითრეფლექსიას.

სიმულაცია

5

საშინაო
დავალების
წარდგენა და
გაკვეთილის
შეჯამება

მასწავლებელი წარადგენს დავალებას, რომელიც
მოცემულია ბმულზე საკითხავი მასალის ბოლოს.
მოსწავლეები შეაფასებენ საკუთარ მუშაობას და
დაასახელებენ იმ საკითხებს, რომელიც მოცემულ
საკითხთან დაკავშირებით გაიგეს.

ბმული

2

3

აქტივობის ბოლოს მოსწავლეები დაასახელებენ
ქიმიური რეაქციის მაგალითებს და მათ ნიშნებს.
ასევე ქიმიური ტოლობის კომპონენტებს.

ქიმიური რეაქციის
ნიშნები
ქიმიური რეაქციის
ტოლობა

ქიმიური ტოლობის
გათანაბრება

მოსალოდნელი შედეგები
მოსწავლე შეძლებს:

•
•
•
•

ქიმიური რეაქციის ნიშნების დასახელებას;

ქიმიურ ტოლობაში რეაგენტებისა და პროდუქტების დასახელებას;
ქიმიურ ტოლობაში კოეფიციენტების შერჩევას;

ქიმიური რეაქციების მისთვის ნაცნობი მაგალითების დასახელებას.

საილუსტრაციო საგაკვეთილო სცენარები - ქიმია

2

ქიმია - სცენარი 2
საგანი:
საფეხური/კლასი
თემა:
საკითხი:
სამიზნე
ცნება/ქვეცნება:
გაკვეთილის
თემისა და მიზნის
შესაბამისობა
ეროვნული
სასწავლო გეგმის
მოთხოვნებთან

ქიმია
საბაზო / IX
ნივთიერებათა მრავალფეროვნება
მალიმიტირებელი რეაგენტი
ქიმიური და ფიზიკური მოვლენა/ქიმიური რეაქცია,
ნივთიერების რაციონალურად გამოყენება;
ნივთიერება/ნივთიერების თვისებები.
ქიმიური და ფიზიკური მოვლენა - მოსწავლემ უნდა შეძლოს:
• გაანგარიშებები ქიმიური რეაქციების ტოლობების საფუძველზე;

ნივთიერება/ ნივთიერების თვისებები, გამოყენება მოსწავლემ უნდა შეძლოს:

•

არაორგანული ნაერთების რაციონალურად გამოყენებაზე მსჯელობა.

აქტივობის
დასახელება

აქტივობის აღწერა / მეთოდი / კლასის
ორგანიზების ფორმა

1

თემის
წარდგენა
სამზარეულოს
ერთ-ერთი
სიტუაციის
გამოყენებით

მასწავლებელი მთელ კლასს წარუდგენს ამოცანას
და სთხოვს, უპასუხონ შეკითხვებს. რომელი
ინგრედიენტის მიხედვით უნდა შეირჩეს მასალა?
მოსწავლეები გამოთქვამენ ვარაუდს. მასწავლებელი
დამაზუსტებელი შეკითხვებით მიიყვანს მათ სწორ
პასუხამდე.

(გაკვეთილის დასაწყისში
წარმოდგენილი
სამოტივაციო ამოცანა).

2

ახალი მასალის
წარდგენა
ვიზუალური
მასალის
გამოყენებით

მასწავლებელი მოსწავლეებს წარუდგენს CK-12-ის

ბმული

#

N2(ა) + 3H2(ა)

სასწავლო რესურსი
სამუშაო ფურცელი #1

2NH3(ა)

როგორც ჩანს ერთი მოლი აზოტი N2 ურთიერთქმედებს სამ მოლ
წყალბადთან H2 და მიიღება ორი მოლი ამიაკი NH3.
სურათზე წარმოდგენილია წყალბადის, აზოტის და ამიაკის
მოლეკულების ბურთულოვანი მოდელები

[Figure 2]

ამიაკის წარმოქმნა. შემზღუდველი რეაგენტი.

რესურსს და იმსჯელებენ სურათზე მოცემული
ინფორმაციის გამოყენებით.
მნიშვნელოვანია, აზოტის მოლეკულების გამოყენება
არ დაავიწყდეთ. მათ უნდა გაითვალისწინონ
ქიმიური ტოლობის კოეფიციენტები.
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ბმული

3

ამოცანის
ამოხსნა
სკაფოლდინგით

მასწავლებელი მოსწავლეებს შესთავაზებს
ამოცანის ამოხსნის გზას. მოსწავლეები იმუშავებენ
ამოხსნის ალგორითმის შექმნაზე და იმსჯელებენ
მისი შედგენის მნიშვნელობაზე. მეტაკოგნიტური
უნარების განვითარების მიზნით მასწავლებელი
დასვამს დამაზუსტებელ შეკითხვებს.

4

დიაგრამების
განხილვა

მოსწავლეები წყვილებში იმუშავებენ სამუშაო
ფურცელN2-ზე და დროის ამოწურვის შემდეგ
მასწავლებელი აჩვენებს სწორ პასუხს. შეფასება
მოხდება შუქნიშნის გამოყენებით. მასწავლებელი იმ
მოსწავლეებისგან მოისმენს ახსნას, ვინც მწვანე
ფერს ასწევს. იმ მოსწავლეებისთვის, რომლებმაც
არასწორი პასუხი გასცეს, კიდევ ერთხელ
განიხილავენ საკითხს.

სამუშაო ფურცელი #1

5

ახალი
მასალის
გაგების დონის
შემოწმება

მოსწავლეები ჯგუფებში გაეცნობიან ამოცანის
პირობას, შეადგენენ ალგორითმს და ამოხსნიან
ამოცანას. მასწავლებელი მათთვის მუდმივი
ფასილიტატორი იქნება.

სამუშაო ფურცელი #2

6

საშინაო
დავალების
მიცემა და
გაკვეთილის
შეჯამება

მასწავლებელი წარუდგენს ბმულზე მოცემული
გაკვეთილის დავალებებს. გადაამოწმებს, რამდენად
სწორად გაიგეს მოსწავლეებმა დავალება. ბოლოს კი
დასვამს გაკვეთილის შეფასებისა და მოსწავლეთა
თვითშეფასების შესაბამის შეკითხვებს. სურვილის
მიხედვით, რამდენიმე მოსწავლე დააფიქსირებს
პასუხს.

ბმული

მოსალოდნელი შედეგები
მოსწავლე შეძლებს:

•
•
•
•

ქიმიური ტოლობის გამოყენებით ნივთიერებების მოლური თანაფარდობის დადგენას;
ჭარბი რეაგენტის დადგენას;

მალიმიტირებელი რეაგენტის დადგენას;

ამოცანის ამოხსნას ერთ-ერთი რეაგენტის სიჭარბის შემთხვევაში.

სამუშაო ფურცელი #1

სურათების მიხედვით დაადგინე ჭარბი და მალიმიტირებელი რეაგენტები

სამუშაო ფურცელი #2

სარეაქციო ნარევი შეიცავს 750 მოლ N2H4-სა და 500 მოლ H2O2-ს. დაადგინე მალიმიტირებელი და
ჭარბი რეაგენტები და რეაქციის შედეგად მიღებულ ნარევში ნაერთების მოლური თანაფარდობა.

N2H4 + 2H2O2

N2 + H2O
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ქიმია - სცენარი 3
საგანი:
საფეხური/კლასი
თემა:
საკითხი:
სამიზნე
ცნება/ქვეცნება:
გაკვეთილის
თემისა და მიზნის
შესაბამისობა
ეროვნული
სასწავლო გეგმის
მოთხოვნებთან

ქიმია
საშუალო / X
ატომის აღნაგობა და ქიმიური ბმა
წყალბადური ბმა
ქიმიური ბმა / მოლეკულათშორისი ურთიერთქმედება
ქიმიური ბმა - მოსწავლემ უნდა შეძლოს:

• მოლეკულათშორისი ურთიერთქმედების ძალების დახასიათება
და მათთან სხვადასხვა ნივთიერების ფიზიკური და ქიმიური
თვისებების დაკავშირება. წყალბადური ბმის შედარება
კოვალენტურ და იონურ ბმებთან.

აქტივობის
დასახელება

აქტივობის აღწერა / მეთოდი / კლასის
ორგანიზების ფორმა

1

თემის
წარდგენა
სიმულაციის
საშუალებით

მასწავლებელი მთელ კლასს პროექტორის
გამოყენებით აჩვენებს ბმულზე მოცემულ
სიმულაციას. მასში განხილულია სამი სხვადასხვა
თვისებების მქონე ნივთიერება. მოსწავლეების
ყურადღება უნდა მიექცეს იმ ფაქტს, რომ მიღებულ
წვეთებს შორის ყველაზე დიდია წყლის წვეთი.
ამის შემდეგ მოსწავლეები გამოთქვამენ ვარაუდს
და დააფიქსირებენ დაფაზე. მოსწავლეები უნდა
მივიდნენ დასკვნამდე, რომ წყლის მოლეკულებს
შორის ყველაზე ძლიერი მოლეკულათშორისი
ძალები მოქმედებენ.

ბმული

2

ახალი
მასალის
წარდგენა

მასწავლებელი საპრეზენტაციო მასალის
გამოყენებით, მინი-ლექციის მეთოდით,
მოსწავლეებს გააცნობს წყალბადური ბმის
წარმოქმნის მექანიზმს და ვენის დიაგრამებით
შეადარებენ წყალბადურ ბმას კოვალენტურ და
იონურ ბმებთან.

ბმული

3

საკითხის
დაკავშირება
ბიოლოგიასთან

მასწავლებელი მოსწავლეებს უსვამს შეკითხვას:
„რა მნიშვნელობა აქვს იმ ფაქტს, რომ ყინულის
სიმკვრივე უფრო ნაკლებია, ვიდრე წყლისა, თხევად
მდგომარეობაში? რა აკავშირებს ამ ფაქტს
წყალბადურ ბმასთან?“ მოსწავლეები გამოთქვამენ
ვარაუდს. მასწავლებელმა დამხმარე შეკითხვებით
მოსწავლე უნდა მიიყვანოს იმ აზრამდე, რომ
წყალბადური ბმა განაპირობებს ყინულის
სტრუქტურას. წყლის ზემოდან გაყინვა კი წყალქვეშა
ეკოსისტემის შენარჩუნებისთვის არის აუცილებელი.

4

საკითხის
დაკავშირება
ფიზიკასთან და
ბიოლოგიასთან

მასწავლებელი მოსწავლეებს სთხოვს, გაიხსენონ,
როდის გამოეყოფა ადამიანს ოფლი, რა მნიშვნელობა
აქვს ამ ფაქტს.

#

სასწავლო რესურსი

რატომ არ შეიძლება დეოდორანტის გამოყენება
მთელ ტანზე და რა აკავშირებს ამ ყველაფერს
წყალბადურ ბმასთან.
ამისთვის მოსწავლემ უნდა გაიხსენოს კუთრი
სითბოტევადობა, სითბოტევადობა,
ორთქლადქცევის კუთრი სითბო.
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5

დიაგრამის
ანალიზი

იდენტიფიცირება - ინტერპრეტირების მეთოდით
მოსწავლეები ჯგუფებში იმუშავებენ სამუშაო
ფურცელზე. აქტივობის ბოლოს გააკეთებენ
პრეზენტაციას.

სამუშაო ფურცელი #1

6

საშინაო
დავალების
მიცემა და
გაკვეთილის
შეჯამება

მოსწავლეებმა უნდა დაწერონ სამეცნიერო
ჩანახატი: „როგორი იქნებოდა სამყარო წყალბადური
ბმის გარეშე“

დავალების პირობის
შესაბამისი სლაიდი

მოსალოდნელი შედეგები
მოსწავლე შეძლებს:

•
•
•
•

წყალბადური ბმის ჩამოყალიბების მექანიზმის აღწერას;

მსგავსებისა და განსხვავების დადგენას წყალბადურ და კოვალენტურ ბმას შორის;
მსგავსებისა და განსხვავების დადგენას წყალბადურ და იონურ ბმას შორის;
ახსნას წყლის ანომალია წყალბადურ ბმასთან მიმართებით.

სამუშაო ფურცელი #1

იდენტიფიცირება:

• მე ვხედავ, რომ აბსცისაზე გადაზომილია ________________________________

• მე ვხედავ, რომ ორდინატაზე გადაზომილია ________________________________
• ლურჯი მრუდი გამოსახავს ________________________________
• მწვანე მრუდი გამოსახავს ________________________________

• იისფერი მრუდი გამოსახავს ________________________________

• ყავისფერი მრუდი გამოსახავს ________________________________
ინტერპრეტირება:

• ჩემი აზრით ________________________________________________________________
• ჩემი აზრით ________________________________________________________________

დასათაურება:
სურათზე გამოსახულია ________________________________________________________________
________________________________________________________________ გრაფიკი.
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ქიმია - სცენარი 4
საგანი:
საფეხური/კლასი
თემა:
საკითხი:
სამიზნე
ცნება/ქვეცნება:
გაკვეთილის
თემისა და მიზნის
შესაბამისობა
ეროვნული
სასწავლო გეგმის
მოთხოვნებთან

ქიმია
საშუალო / XI
ელექტროქიმია, ჟანგვა-აღდგენითი რეაქციები
ჟანგვა-აღდგენითი რეაქციების მნიშვნელობა
ნივთიერება / ჟანგვის რიცხვი, ქიმიური ტოლობა;
ქიმიური ბმა / იონური ბმა, კოვალენტური ბმა;
ქიმიური და ფიზიკური მოვლენები / ექსპერიმენტი, პროფესია.

ნივთიერება - მოსწავლემ უნდა შეძლოს:

• ნაერთებში ატომთა ჟანგვის რიცხვის განსაზღვრა;
• ჟანგვა-აღდგენის პროცესის ამოცნობა;
• შესაბამისი ქიმიური რეაქციის ტოლობის შედგენა;
• შესაბამისი ქიმიური რეაქციების აღწერა ყოველდღიურობასთან
კავშირში.

ქიმიური ბმა - მოსწავლემ უნდა შეძლოს:

• მეტალთა აქტიურობის ექსპერიმენტულად შესწავლა და მიღებული
შედეგების სისწორის შემოწმება მეტალთა ელექტროქიმიური ძაბვის
რიგის მიხედვით.

ფიზიკური და ქიმიური მოვლენები - მოსწავლემ უნდა შეძლოს:
• ადამიანის საქმიანობის სხვადასხვა სფეროს/პროფესიის
დაკავშირება ელექტროქიმიასთან დაკავშირებული ცოდნის
გამოყენებასთან.

#
1

აქტივობის
დასახელება

აქტივობის აღწერა / მეთოდი / კლასის
ორგანიზების ფორმა

თემის
წარდგენა და
სამოტივაციო
შეკითხვის
დასმა

მასწავლებელი მთელ კლასს უსვამს შეკითხვას:

სასწავლო რესურსი

„როგორ ადგენენ პოლიციელები ნასვამი ადამიანის
ორგანიზმში ალკოჰოლის არსებობას?”

ბმული

„როგორ ახერხებენ ადამიანები კბილების ქიმიურ
გათეთრებას?“

მოსწავლეები გამოთქვამენ ვარაუდებს. შეუძლიათ
გამოიყენონ სმარტფონი და ინფორმაცია მოიძიონ
ინტერნეტში.
2

ვიდეოს
პაუზებით
ნახვა, ტექსტის
გარჩევა და
დასკვნის
გამოტანა

პირველ ეტაპზე მოსწავლეები კლასში ნახავენ
ბმულზე მოცემულ ვიდეოს და ჩაინიშნავენ მათთვის
გასაგებ ინფორმაციას;

მეორე ეტაპზე გაეცნობიან ბმულზე მოცემულ
საკითხავ მასალას და დააკავშირებენ ვიდეოში
მოცემულ ინფორმაციასთან. ისინი უნდა მივიდნენ
დასკვნამდე, რომ ყველა რეაქცია, სადაც ჟანგბადი
(მარტივი ნივთიერება) მონაწილეობს,
ჟანგვა-აღდგენით რეაქციებს მიეკუთვნება.
უპასუხებენ ტექსტის ბოლოს მოცემულ ინფორმაციას
წყვილებში და წარადგენენ გამოსაძახებელი
ჩხირების საშუალებით. (ამ ეტაპზე მოსწავლემ ჯერ
არ იცის ჟანგვის რიცხვის გამოთვლა, თუმცა ტექსტში
მოცემულს გამოიყენებს).

ბმული 1
ბმული 2
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3

ახალი
მასალის
წარდგენა და
გაგების დონის
შემოწმება

მასწავლებელი წარადგენს ბმულზე მოცემულ
ტექსტს, მოსწავლეები ჯგუფებში გაარჩევენ მას და
შექმნიან მოკლე ჩანაწერს. წარდგენის ეტაპზე
თითოეული ჯგუფიდან რომელიმე (შეირჩევა
გამოსაძახებელი ჩხირებით ) წარადგენს მხოლოდ
ერთ წესს. ასე გააგრძელებენ ჯგუფების წევრები,
ვიდრე ყველა ძირითადი წესის წარდგენა არ
დასრულდება. აქტივობის ბოლოს მოსწავლეები
უპასუხებენ ტექსტის ბოლოს მოცემულ შეკითხვებს.

ბმული

4

ახალი
მასალის
წარდგენა
ჟანგვააღდგენის
პროცესთან
დაკავშირებით

მასწავლებელი წარადგენს ბმულზე მოცემულ
ცხრილს, სადაც გაეცნობიან, რა განსხვავებაა
ჟანგვისა და აღდგენის პროცესებს შორის.
მოსწავლეები ინდივიდუალურად შეასრულებენ
მაგალითებს და შუქნიშნის მეთოდის გამოყენებით
შეამოწმებენ ნამუშევრის სისწორეს.

ბმული

5

ახალი მასალის
წარდგენა
ჟანგვააღდგენითი
რეაქციის
ტოლობაში
კოეფიციენტების
შერჩევის ორი
მეთოდის
შესახებ

მოსწავლეების ერთი ჯგუფი გაეცნობა ტექსტს
ჟანგვა-აღდგენის ტოლობის ელექტრონული
ბალანსით გათანაბრებასთან დაკავშირებით.

(ჯგუფი 1)

მოსწავლეების მეორე ჯგუფი გაეცნობა ტექსტს
ჟანგვა-აღდგენითი რეაქციის ნახევარ-რეაქციის
მეთოდით გათანაბრებასთან დაკავშირებით.

(ჯგუფი 2)
სამუშაო ფურცელი

(მნიშვნელოვანია, რომ ჯგუფები დაკომპლექტდეს
მეტნაკლებად თანაბარი ცოდნისა და უნარების
მქონე მოსწავლეებით). დროის ამოწურვის შემდეგ
ერთი ჯგუფი გააკეთებს საკუთარი ნამუშევრის
პრეზენტაციას. ისინი იქნებიან მასწავლებლის
როლში და მეორე ჯგუფის მოსწავლეებს ჩართავენ
მსვლელობაში. ბოლოს შეცვლიან როლებს და
მეორე ჯგუფი წარადგენს დამუშავებულ მასალას.
ათვისების დონის შესაფასებლად მოსწავლეები
იმუშავებენ სამუშაო ფურცელზე.
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შეჯამება და
შეფასება

მასწავლებელი წარადგენს საშინაო დავალებას და
მოხდება გაკვეთილის შეფასება. მოსწავლეები
შეავსებენ გასასვლელ ბილეთებს.

გასასვლელი ბილეთები

მოსალოდნელი შედეგები
მოსწავლე შეძლებს:

• ქიმიური ნივთიერების ფორმულის (მოლეკულა, იონი) მიხედვით ელემენტის ჟანგვის რიცხვის
განსაზღვრას;

• ქიმიური ელემენტის ან იონის მიერ გაცემული ან შეძენილი ელექტრონების რაოდენობის გამოთვლას;
• ჟანგვისა და აღდგენის პროცესების ამოცნობას;
• ქიმიური ელემენტის მიერ ელექტრონების გაცემისა და შეძენის უნარის დაკავშირებას მის ატომის
აღნაგობასა და პერიოდულობის ცხრილში მდებარეობასთან;

• ქიმიური რეაქციის ტოლობაში კოეფიციენტების შერჩევას ელექტრონული ბალანსის მიხედვით;
• ყოფა-ცხოვრებაში გამოყენებული ჟანგვა-აღდგენითი რეაქციების დასახელებას და დახასიათებას.

საილუსტრაციო საგაკვეთილო სცენარები - ქიმია
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სამუშაო ფურცელი (შეკითხვების ორივე ბლოკს ავსებს ყველა მოსწავლე)
შეკითხვები:

1. რა მნიშვნელობა აქვს დაუბალანსებელ იონურ ტოლობას?

2. რა ინფორმაციის მიღება შეიძლება თითოეული ნახევარ-რეაქციიდან?

3. როგორ ხდება წყალბადის გათანაბრება, როცა რეაქცია მიმდინარეობს მჟავა გარემოში?
შეკითხვები:

1. რატომ არის მნიშვნელოვანი ქიმიური ელემენტების ჟანგვის რიცხვების დადგენა?
2. რაზეა დაფუძნებული ქიმიური რეაქციის გათანაბრების აღწერილი მეთოდი?

3. როგორ ხდება გაცემული და შეძენილი ელექტრონების რაოდენობის დაბალანსება?

გასასვლელი ბილეთი
სახელი, გვარი
საკითხი:

ჟანგვა-აღდგენითი რეაქციები

რას უდრის ჟანგბადის ჟანგვის რიცხვი ნაერთებში?
მოცემულ რეაქციაში

KMnO4 + KNO2 + H2SO4

MnSO4 + H2O + KNO3 + K2SO4

კოეფიციენტები შეარჩიე ორივე გზით, როგორც
ელექტრონული ბალანსის, ასევე ნახევარ-რეაქციის
მეთოდის გამოყენებით.
გამოიტანე დასკვნა, რომელს ანიჭებ უპირატესობას და
რატომ?
დაასახელე რამდენიმე ჟანგვა-აღდგენითი პროცესი,
რომელიც გხვდება ყოველდღიურ ცხოვრებაში, ფილმებში,
მოგზაურობის ან ლაშქრობის დროს.
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