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Za to otrzymasz ocenę: 
 

1. Wypowiedzi ustne w trakcie jednostki lekcyjnej – samodzielne, 
płynne, wyczerpujące temat, zaprezentowane poprawnym językiem 
z użyciem znanych terminów i określeń chemicznych. 

2. Zapowiedziane kartkówki (10 – 15) minutowe z materiału 
obejmującego trzy ostatnie lekcje. Kartkówka może też być nie 
zapowiedziana, jeżeli uczniowie dezorganizowali pracę na lekcji. 

3. Sprawdziany – 30 - 40 minutowe z większej partii materiału (po 
zakończeniu działu w podręczniku) zapowiedziane, co najmniej 
tydzień wcześnie i poprzedzone powtórzeniem całości materiału. 

4. Aktywna praca na lekcji – samodzielna, odkrywcza, kreatywna. 
5. Praca domowa – samodzielna, estetyczna, zgodna z tematem (nie 

każda praca domowa otrzyma ocenę). 
6. Systematyczne i estetyczne prowadzenie zeszytu przedmiotowego. 
7. Wykonywanie dodatkowych prac pisemnych – rysunków, posterów, 

referatów. 
8. Udział w konkursach o tematyce przyrodniczej. 

 

 Sprawdziany pisemne – 40 minutowe są obowiązkowe dla wszystkich 

uczniów. Będą zapowiadanie, z co najmniej jednotygodniowym 

wyprzedzeniem. 

 Uczeń jest informowany o zasadach punktacji zadań i kryteriach 

wystawiania oceny, 

 Oceniony sprawdzian nauczyciel oddaje do wglądu uczniom w ciągu 

dwóch tygodni, 

 Uczeń może poprawić ocenę niedostateczną w terminie dwóch 

tygodni od momentu oddania sprawdzianu, 



 Uczeń nieobecny na sprawdzianie ma obowiązek napisać go w ciągu 

dwóch tygodni (od momentu przyjścia do szkoły), na konsultacjach. 

 Za wypowiedzi ustne na początku lekcji uczeń otrzyma ocenę cyfrową. 

 Kartkówki pisemne 10 minutowe nie muszą być wcześniej 

zapowiadane. 

 Ocenę niedostateczną otrzymaną z kartkówki uczeń może 

poprawić w ciągu tygodnia od momentu jej oddania. 

 Za aktywność na lekcji uczeń może otrzymać jeden bądź dwa „plusy” 

lub ocenę cyfrową, jeżeli odpowiedź będzie wyczerpująca. Za pięć 

„plusów” uczeń otrzymuje ocenę cyfrową. 

 Ocenę cząstkową bardzo dobrą lub celującą otrzymuje uczeń, który 

zdobył punktowane miejsce w konkursie przyrodniczym. 

 Uczeń, który uczestniczył w konkursie, lecz nie uzyskał wysokiej 

lokaty otrzymuje jeden lub dwa „plusy”, 

 Laureaci i finaliści olimpiad i konkursów przyrodniczych otrzymują 

ocenę najwyższą na koniec roku szkolnego. 

 Uczeń, który trzy razy w semestrze nie odrobi pracy domowej i/lub 

zapomni zeszytu otrzyma ocenę niedostateczną. 

 Uczeń klasy I – raz w semestrze, a uczeń klasy II i III – dwa razy 

w semestrze może być nieprzygotowany do lekcji bez ponoszenia 

konsekwencji. Brak przygotowania należy zgłosić nauczycielowi na 

początku lekcji. 

 Nieobecność na lekcji nie zwalnia ucznia z obowiązku 

samodzielnego uzupełnienia tematu i przygotowania się do 

następnej lekcji. 

 Wystawienia oceny klasyfikacyjnej dokonuje się na podstawie ocen 

cząstkowych, przy czym większą wagę mają oceny ze sprawdzianów ( prac 

klasowych ), w drugiej kolejności są odpowiedzi ustne i kartkówki. Pozostałe 

oceny są wspomagające. 

 prace pisemne oceniane są zgodnie z następującymi kryteriami: 



 

 ocena niedostateczna: poniżej 30% punktów możliwych do 

uzyskania; 

 ocena poprawna: 30%-49% punktów możliwych do uzyskania; 

 ocena dostateczna: 50%-74% punktów możliwych do uzyskania; 

 ocena dobra: 75-89%% punktów możliwych do uzyskania; 

 ocena bardzo dobra: powyżej 90% punktów możliwych do uzyskania; 

 ocena celująca: ocena bardzo dobra + zadanie dodatkowe 

wykraczające poza program nauczania. 

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

 

- posiada wiadomości i umiejętności znacznie wykraczające poza 
program nauczania, 

- potrafi korzystać z różnych źródeł informacji nie tylko tych 
wskazanych przez nauczyciela, 

- potrafi stosować wiadomości w sytuacjach nietypowych  
( problemowych ), 

- proponuje rozwiązania nietypowe, 
- umie formułować problemy i dokonywać analizy syntezy nowych 

zjawisk, 
- potrafi precyzyjnie rozumować posługujące się wieloma 

elementami wiedzy, nie tylko z zakresu chemii 
- osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach chemicznych lub 

wymagających wiedzy chemicznej, szczebla wyższego niż szkolny 
 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

 

- opanował w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności 
przewidziane programem, 

- potrafi stosować zdobytą wiedzę do rozwiązania problemów  
i zadań w nowych sytuacjach, 

- wskazuje dużą samodzielność i potrafi bez nauczyciela korzystać  
z różnych źródeł  



wiedzy, np. układu okresowego pierwiastków, wykresów, tablic, 
zestawień, 

- sprawnie korzysta ze wszystkich dostępnych i wskazanych przez 
nauczyciela, dotrzeć do innych źródeł wiadomości, 

- potrafi planować i bezpiecznie przeprowadzać eksperymenty 
chemiczne, 

-  potrafi pisać i samodzielnie uzgadniać równania reakcji 
chemicznych, 

- wykazuje się aktywną postawą w czasie lekcji, 
- bierze udział w konkursie chemicznym lub wymagającym wiedzy  

i umiejętności związanych z chemią, 
 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

 

- opanował w dużym zakresie wiadomości i umiejętności określone 
programem, 

- poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności do samodzielnego 
rozwiązywania typowych zadań i problemów, natomiast zadania o 
stopniu trudniejszym wykonuje przy pomocy nauczyciela, 

- potrafi korzystać ze wszystkich poznanych na lekcji źródeł 
informacji ( układ okresowy pierwiastków, wykresy, tablice               
i inne ), 

- potrafi bezpiecznie wykonywać doświadczenia chemiczne 
- jest aktywny w czasie lekcji. 

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

 

- opanował w podstawowym zakresie te wiadomości i umiejętności 
określone programem, które są konieczne do dalszego kształcenia, 

- poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności do rozwiązywania,  
z pomocą nauczyciela, typowe zadania teoretyczne lub praktyczne 
o niewielkim stopniu trudności, 

- potrafi korzystać, przy pomocy nauczyciela, z takich źródeł wiedzy, 
jak układ okresowy pierwiastków, wykresy, tablice, 

- z pomocą nauczyciela potrafi bezpiecznie wykonać doświadczenie 
chemiczne, 

- potrafi przy pomocy nauczyciela pisać i uzgadniać równania reakcji 
chemicznych. 



 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

- ma braki w opanowaniu wiadomości określonych programem 
nauczania, ale braki te nie przekreślają możliwości dalszego 
kształcenia. 

- rozwiązuje z pomocą nauczyciela typowe zadania teoretyczne lub 
praktyczne o niewielkim stopniu trudności, 

- z pomocą nauczyciela potrafi bezpiecznie wykonywać bardzo 
proste eksperymenty chemiczne, pisać proste wzory chemiczne  
i równania chemii. 

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

- nie opanował tych wiadomości i umiejętności określonych 
programem, które są konieczne dla dalszego kształcenia się, 

- nie potrafi rozwiązać zadań teoretycznych lub praktycznych                 
o elementarnym stopniu trudności nawet przy pomocy nauczyciela, 

- nie zna symboliki chemicznej, 
- nie potrafi napisać prostych wzorów chemicznych i najprostszych 

równań chemicznych nawet z pomocą nauczyciela. 
 
 



SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA PROGRAMOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY 
 

 

Dział I: SUBSTANCJE I ICH PRZEMIANY 

Wymagania 

-1- -2- -3- -4- -5- 

Konieczne Konieczne + 
podstawowe 

Konieczne + 
podstawowe + 
rozszerzające 

Konieczne + 
podstawowe + 
rozszerzające + 

dopełniające 

K + P + R + D + wiadomości i 
umiejętności wykraczające poza 

program nauczania 

Ocena 

dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca 

Uczeń: 
- wymieni przykłady 
substancji chemicznych 
- odróżni mieszaninę od 
związku chemicznego 
- określi właściwości 
fizyczne wybranych 
substancji 
- odróżni mieszaninę 
jednorodną od 
niejednorodnej 
- poda jakościowy i 
ilościowy skład powietrza 
- wymieni symbole 10 
pierwiastków 
chemicznych 
- poda zastosowanie 
tlenu i azotu 
- wyjaśni pojęcia – 
substraty, produkty 
- odróżni symbol od 
wzoru chemicznego 

Uczeń: 
- określi właściwości 
fizyczne łatwo 
dostępnych substancji, 
takich jak:  
a) stan skupienia 
b) barwa 
c) zapach 
d) rozpuszczalność w 
wodzie 
Łatwo dostępne 
substancje: woda, cukier, 
sól, siarka, żelazo. 
- wybierze metal spośród 
podanych substancji 
- powiąże właściwości 
metali z ich 
zastosowaniem 
-sporządzi mieszaniny 
jednorodne i 
niejednorodne 
- rozdzieli składniki 

Uczeń: 
- określi właściwości 
fizyczne (gęstość, temp. 
topnienia, wrzenie) i 
odczyta je z tabeli 
- rozdzieli składniki 
mieszaniny jednorodnej 
- zapisze schematy 
przeprowadzonych 
reakcji (syntezy i analizy) 
- wskaże substraty i 
produkty: pierwiastków i 
związków chemicznych z 
podanych schematów 
reakcji 
- zbada skład powietrza  
- formułuje obserwacje i 
wnioski z 
przeprowadzonych 
doświadczeń 
- wskaże sposoby 
ochrony powietrza przed 

Uczeń: 
- rozwiąże zadania z 

wykorzystaniem 
wzoru:  

- d = m. 
             v 

- samodzielnie zapisze 
schematy reakcji 
wymiany 
- określi układ związku 
na podstawie produktów 
reakcji wymiany 
- zaprojektuje proste 
doświadczenia 
- rozumie znaczenie 
warstwy ozonowej i 
przyczyny powstawania 
dziury ozonowej 
- planuje i wykonuje 
doświadczenia badające 
czystość powietrza 
- proponuje sposób 

Uczeń: 
- zaproponuje sposób identyfikacji 
nowych substancji  
- umie przedstawić przebieg 
nowych reakcji 
- projektuje zestaw potrzebny do 
otrzymywania tlenu 
- analizuje związek między 
procesem utleniania i redukcji 



mieszaniny 
niejednorodnej 
- zakwalifikuje 
obserwowany proces do 
zjawisk fizycznych lub 
przemian chemicznych 
(topnienie, spalanie) 
- zakwalifikuje podane 
procesy chemiczne do 
jednego z trzech 
podstawowych typów 
reakcji chemicznych 
-wybierze spośród 
podanych substancji  
pierwiastki i związki 
chemiczne 
- wymieni podstawowe 
składniki powietrza 
- rozpozna składniki 
powietrza (tlen, wodór, 
dwutlenek węgla) na 
podstawie ich 
charakterystycznych 
właściwości 
- dostrzeże źródła i 
skutki zanieczyszczeń 
powietrza (pyły, dymy, 
gazy) 

zanieczyszczeniami rozróżnienia gazów: 
CO2, O2, N2, H2 

 
DZIAŁ II: ATOM I CZASTECZKA 

-1- -2- -3- -4- -5- 

Uczeń: 
- definiuje pojęcie atomu, 
wymienia cząsteczki 
elementarne 

Uczeń: 
- poprawnie posługuje 
się terminami „atom” i 
„cząsteczka” 

Uczeń: 
- rozumie pojęcie liczby 
atomowej pierwiastka 
- korzysta z układu 

Uczeń: 
- oblicza masę 
cząsteczkową 
- modeluje cząsteczkę 

Uczeń: 
- dokonuje obliczeń stosunków 
masowych różnych związków 
chemicznych 



- definiuje pojęcie: liczba 
masowa i liczba 
atomowa 
- definiuje pojęcia 
wartościowości 
- posługuje się 
symbolami chemicznymi 
do opisu prostych 
eksperymentów 
- opisuje budowę układu 
okresowego 
- odróżnia grupy od 
okresów 
- podaje prawo 
okresowości 

- identyfikuje cząstki 
elementarne 
- korzysta z układu 
okresowego do 
odczytywania symboli i 
wartościowości 
pierwiastka 
- zna symbole 
pierwiastków 
- modeluje cząsteczki 
pierwiastków i prostych 
związków chemicznych 
- odczytuje ze wzoru 
sumarycznego liczbę 
atomów wchodzących w 
skład cząsteczki 
- zapisuje wzór 
sumaryczny związku na 
podstawie informacji o 
liczbie atomów 
wchodzących w skład 
cząsteczki 
- oblicza wartościowości 
pierwiastka (jako liczby 
wiązań chemicznych w 
związkach z tlenem) 
- formułuje nazwy 
związków z 
uwzględnieniem 
wartościowości 
pierwiastków 
- zapisuje wzór 
strukturalny na 
podstawie modelu 
- zapisuje wzór 

okresowego do 
przedstawienia budowy 
atomu 
- oblicza wartościowość 
pierwiastka w związkach 
z wodorem 
- samodzielnie zapisuje i 
dobiera współczynniki 
równań reakcji 
chemicznych (syntezy i 
analizy) 

trójatomową 
- przedstawia równanie 
reakcji wymiany i ich 
ilościowe interpretowanie 
- oblicza średnią masę 
atomową danego 
pierwiastka z podanej 
zawartości procentowej 
izotopów i ich liczb 
masowych 

- umie wykorzystać prawo stałości 
układu związków chemicznych do 
tworzenia wzorów związków 
chemicznych 
- projektuje i wykona eksperyment 
ilustrujący proces dyfuzji 



strukturalny ze wzoru 
sumarycznego i 
odwrotnie 
- kojarzy pierwiastki 
gazowe z cząsteczkami 
dwuatomowymi 
- zapisuje i odczytuje 
proste równania reakcji 
syntezy i analizy na 
podstawie modelu lub 
schematu reakcji 

DZIAŁ III: WODA I ROZTWORY WODNE 

-1- -2- -3- -4- -5- 

Uczeń: 
- poda stany skupienia 
wody 
- napisze wzór 
sumaryczny i 
strukturalny wody 
- wyjaśni pojęcia: 
roztwór, substancja 
rozpuszczona, 
rozpuszczalnik 
- wymieni czynniki 
wpływające na szybkość 
rozpuszczania 
- poda definicję stężenia 
procentowego 
- poda wzór na 
podstawie którego 
można obliczyć stężenie 
procentowe roztworu 
- obliczy stężenie 
procentowe roztworu bez 
przekształcania wzoru 

Uczeń: 
- dostrzega fakt 
występowania wody w 
różnych postaciach w 
przyrodzie 
- rozumie zagrożenia 
jakie niesie cywilizacja 
dla czystości wód 
naturalnych 
- zakwalifikuje 
mieszaniny „ciecz-
substancja stała” do 
zawiesin i roztworów 
- rozumie pojęcia: 
roztwór (substancja 
rozpuszczalna, 
rozpuszczalnik), roztwór 
nasycony 
- oblicza stężenie 
procentowe roztworu 
przy znanych masach 
substancji rozpuszczonej 

Uczeń: 
- zna zmianę stanu 
skupienia wody 
- rozumie zależności 
pomiędzy 
rozpuszczalnością 
gazów w wodzie i 
temperaturą 
- umie dobrać ilość 
substancji rozpuszczonej 
i rozpuszczalnika w celu 
sporządzenia roztworu o 
określonym stężeniu 
procentowym 
- oblicza stężenie 
procentowe roztworu po 
dodaniu rozpuszczalnika 
lub substancji 
rozpuszczonej 
- umie posługiwać się 
krzywymi 
rozpuszczalności w celu 

Uczeń: 
- oblicza stężenia 
roztworów powstałych 
przez mieszanie 
roztworów o różnych 
stężeniach 
- oblicza stężenia 
roztworów powstałych 
przez rozcieńczenie 
danej ilości roztworu o 
określonym stężeniu 
- rozumie procesy 
oczyszczania ścieków 
- oblicza stężenia 
roztworów z 
uwzględnieniem 
objętości i gęstości 

Uczeń: 
- wyjaśnia rodzaj wiązania 
występującego w cząsteczce 
związku chemicznego na 
podstawie położenia pierwiastków 
w układzie okresowym 
- rozwiązuje zadania rachunkowe 
o dużym stopniu trudności 



i rozpuszczalnika 
- odczytuje 
rozpuszczalność danej 
substancji z wykresu 
rozpuszczalności 
- korzysta z wykresu 
rozpuszczalności w celu 
odczytania 
rozpuszczalności danej 
substancji 
- odczytuje masę 
substancji rozpuszczonej 
w 100g roztworu 
nasyconego w określonej 
temperaturze 
- przeprowadza 
krystalizację substancji 
stałej z roztworu 
 

odczytania stężeń 
roztworów 
nienasyconych i 
przesyconych danej 
substancji w określonej 
temperaturze 
- posługuje się krzywymi 
rozpuszczalności w celu 
określenia zmiany stężeń 
roztworów danych 
substancji podczas 
zmian temperatury 
- dostrzega możliwość 
zmniejszenia zużycia 
wody w najbliższym 
otoczeniu 

DZIAŁ IV: WODOROTLENKI I KWASY 

-1- -2- -3- -4- -5- 

Uczeń: 
- zdefinjuje pojęcia: 
kwasy, zasady 
- odróżni kwasy tlenowe 
od beztlenowych 
- odróżni kwas od 
wodorotlenku 
- wyjaśni pojęcie: 
wskaźniki 
- wymieni odczyny 
roztworów 

Uczeń: 
- przedstawi kwasy za 
pomocą wzorów (HCl, 
HNO3, H2SO4, H2CO3, 
H3PO4) 
- nazywa kwasy 
- wyznacza 
wartościowość reszty 
kwasowej na podstawie 
wzoru 
- dokonuje podziału 
kwasów na tlenowe i 
beztlenowe 
- klasyfikuje roztwory 

Uczeń: 
- sprawnie oblicza ilość 
atomów wchodzących w 
skład cząsteczki 
- identyfikuje kwasy i 
wodorotlenki na 
podstawie ich 
charakterystycznych 
właściwości 
- zapisuje wzory 
strukturalne 
wodorotlenków 
- wyznacza wzory 
związków, które 

Uczeń: 
- przedstawia wzory i 
nazywa inne kwasy: 
(H2SO3, H2S, H3BO4) 
- zapisuje wzory kwasów 
i wodorotlenków kilku 
cząsteczek 
- zapisuje wzory 
strukturalne kwasów 
- przedstawia równania 
dysocjacji kilku 
cząsteczek (np. 3 
H2SO4) 
- interpretuje schematy 

Uczeń: 
- zapisuje wzory nie poznanych na 
lekcji kwasów i wodorotlenków 
- wyjaśnia zależność między liczbą 
jonów H+ i OH- 

- proponuje eksperyment 
pozwalający zmienić odczyn 
roztworu 



kwasu i zasady po 
zbadaniu ich 
wskaźnikiem 
- dobiera substraty w 
reakcji powstania kwasu 
tlenowego 
- wskazuje metal i grupę 
wodorotlenkową w 
cząsteczce wodorotlenku 
- oblicza wartość metalu 
w cząsteczce 
wodorotlenku 
- przedstawia wzory 
wodorotlenków 
- nazywa wodorotlenki z 
uwzględnieniem 
wartościowości metalu 
- zapisuje równania 
reakcji otrzymywania 
wodorotlenków: 
metal+woda, tlenek 
metalu+woda 
- odczytuje równania 
reakcji otrzymywania 
kwasów i wodorotlenków 
- dostrzega zależności 
między powstawaniem 
kwaśnych deszczów, a 
obecnością w 
atmosferze bezwodnika 
kwasowego 
- wyjaśnia konieczność 
zachowania ostrożności 
podczas posługiwania 
się substancjami o 

zdysocjowały, na 
podstawie obecności 
jonów 
- dostrzega zależność 
pomiędzy pojęciami: 
„wodorotlenek” i 
„zasada” 
- wyjaśnia pojęcie „kwas 
trwały” i „kwas nietrwały” 

- oblicza masy 
cząsteczkowe kwasów i 
wodorotlenków 
- przeprowadza reakcje 
zobojętniania 



właściwościach żrących 

DZIAŁ V: SOLE 

-1- -2- -3- -4- -5- 

Uczeń: 
- zdefinjuje pojęcie sól 
- odróżni metal i resztę 
kwasową w cząsteczce 
soli 
- wymieni sole 
występujące w 
przyrodzie i najbliższym 
otoczeniu 
- wymieni zastosowanie 
np. chlorku sodu 
- napisze wzory 
sumaryczne kilku soli 

Uczeń: 
- nazwie sole na 
podstawie wzoru 
- przedstawi wzory soli 
na podstawie nazw 
- wskazuje resztę 
kwasową 
- oblicza wartość metalu i 
reszty kwasowej ze 
wzoru 
- zapisuje równania 
otrzymywania soli 
metodą: 
a) zobojętnienia 
b) metal+kwas 
c) tlenek metalu+kwas 
d) tlenek 

niemetalu+zasada 
- odczytuje równania 
reakcji otrzymywania soli 
- zapisuje równania 
reakcji dysocjacji soli 
- odczytuje równania 
reakcji dysocjacji soli 
- przewiduje na 
podstawie tablicy 
rozpuszczalności, czy 
wytrąci się osad w 
reakcji odpowiedniej 
substancji 
- omówi zastosowania i 
właściwości soli-poprzez 

Uczeń: 
- utworzy wzory soli 
kwasów: siarkowego 
(IV), siarkowodorowego, 
azotowego(III), bornego 
itp. 
- nazwie sole w/w 
według wzoru 
- przewiduje wzory soli 
po odparowaniu wody (z 
jonów) 
- przedstawia równanie 
wytrącania osadu na 
podstawie tablicy 
rozpuszczalności 

Uczeń: 
- interpretuje schematy: 

metaltlenek, 

metalusól itp 
- oblicza masy 
cząsteczkowe soli 
- ustawia wzory soli na 
podstawie masy 
cząsteczkowej i 
zawartości procentowej 
- przewiduje odczyn 
roztworu powstałego w 
wyniku mieszania 
różnych ilości kwasu i 
zasad 

Uczeń: 
- proponuje inne sposoby 
otrzymywania soli niż poznane na 
lekcji 
- przewiduje przebieg reakcji 
strąceniowych nowych substancji 
- projektuje eksperyment 
pozwalający na badanie 
przewodnictwa elektrycznego soli 
dobrze rozpuszczalnych w wodzie 



wyjaśnianie reakcji 
zachodzących w 
najbliższym otoczeniu 
np. mętnienie wody 
wapiennej, otrzymywanie 
napoju gazowego, 
spulchnianie ciasta. 
- omówi zależność 
pomiędzy odczynem 
roztworu i obecnością 
jonów H+ i OH- w tym 
roztworze 
- przedstawi równania 
dysocjacji kwasów i 
zasad 
- odczytuje równania 
dysocjacji kwasów i 
zasad 
- odczytuje równania 
dysocjacji kwasów i 
kwasów 

DZIAŁ VI: TWORZYWA POCHODZENIA MINERALNEGO 

-1- -2- -3- -4- -5- 

Uczeń: 
- określa pojęcie 
surowców mineralnych 
- rozpoznaje surowce 
mineralne wśród 
substancji znanych z 
życia codziennego 
- wymienia rodzaje skał 
wapiennych 
- opisuje zastosowanie 
skał wapiennych 
- opisuje sposób 

Uczeń: 
- opisuje sposób 
identyfikacji skał 
wapiennych 
- wyjaśnia, na czym 
polega termiczny rozkład 
CaCO3 
- zapisuje równania 
reakcji otrzymywania 
wapna gaszonego oraz 
otrzymywania zaprawy 
wapiennej 

Uczeń: 
- wyjaśnia sposób 
identyfikacji węglanu 
wapnia i ilustruje go 
odpowiednim równanie 
reakcji 
- zapisuje przebieg 
termicznego rozkładu 
CaCO3 w postaci 
równania reakcji 
- zapisuje ciąg reakcji 
chemicznych, w wyniku 

Uczeń: 
- projektuje i 
przeprowadza 
identyfikację skał 
wapiennych 
- określa jakie mogą być 
produkty 
- termicznego rozkładu 
danej substancji- 
wyjaśnia, dlaczego nowo 
wybudowane (z użyciem 
zaprawy wapiennej) 

Uczeń: 
- proponuje sposób identyfikacji 
produktów termicznego rozkładu 
węglanu wapnia 
- proponuje doświadczenie 
rozróżniające gips palony od gipsu 
krystalicznego 
- analizując proces wielkopiecowy 
wytopu surówki, zapisuje równania 
reakcji, jakie w nim zachodzą 



otrzymania wapna 
palonego i gaszonego 
- opisuje bezpieczny 
sposób pracy podczas 
gaszenia oraz 
użytkowania wapna 
palonego i gaszonego 
- opisuje zastosowanie 
gipsu 
- określa właściwości 
fizyczne dwutlenku 
krzemu 
- wymienia surowce 
mineralne niezbędne do 
produkcji szkła 
- opisuje właściwości 
metali 
- wymienia kilka metali 
szlachetnych i 
nieszlachetnych 
- określa położenie 
metali w układzie 
okresowym 
- opisuje zastosowanie 
żelaza, glinu, miedzi 
- wyjaśnia, co to są 
stopy, podaje przykład 
stopu, opisuje ich 
zastosowanie 
- wyjaśnia pojęcie korozji 
i opisuje jej skutki 
 
 
 
 

- wyjaśnia, dlaczego 
wapno znalazło 
zastosowanie w 
rolnictwie 
- wyjaśnia, co to są 
hydraty 
- zapisuje wzór gipsu 
- rozróżnia piasek, kwarc 
i krzemień 
- omawia praktyczne 
zastosowanie krzemu, 
piasku i kwarcu 
- wyjaśnia co to jest stal, 
mosiądz, duraluminium 
- opisuje, jak wygląda 
metal ulegający korozji 
na przykładzie żelaza 
(rdza) i miedzi (patyna) 

których otrzymuje się 
zaprawę murarską 
- wyjaśnia proces 
otrzymywania gipsu 
palonego i gipsu 
krystalicznego oraz 
zapisuje to równaniami 
reakcji 
- wyjaśnia, co to jest 
szkło i opisuje rodzaje 
szkła 
- wymienia poznane na 
lekcjach metale 
reagujące z kwasem 
solnym i siarkowym (VI) 
- przedstawia sposób 
otrzymywania metali z 
ich tlenków, np. redukcję 
PbO węglem, redukcję 
Fe2O3 węglem i tlenkiem 
węgla (II) 
- opisuje skutki korozji w 
gospodarce człowieka 

domy są bardzo wilgotne 
- wyjaśnia, dlaczego 
zaprawa gipsowa 
twardnieje po dodaniu 
wody i zapisuje to 
równaniem reakcji 
- opisuje sposób 
otrzymywania żelaza z 
rud 
- proponuje sposoby 
zapobiegania korozji 
metali 
- analizuje i ocenia 
znaczenie poznanych 
surowców mineralnych w 
gospodarce człowieka 



DZIAŁ VII: WĘGIEL I JEGO ZWIĄZKI Z WODOREM 

-1- -2- -3- -4- -5- 

Uczeń: 
- wymienia odmiany 
alotropowe węgla 
- tłumaczy, jak powstały 
węgle kopalne 
- wyjaśnia, co to są 
węglowodory 
- określa, co to są 
węglowodory nasycone i 
nienasycone 
- opisuje różnice we 
właściwościach 
węglowodorów 
nasyconych i 
nienasyconych 
- wyjaśnia, co to jest 
ropa naftowa i węgle 
kopalne 
- zna wzory metanu, 
eteru i etynu 

Uczeń: 
- omawia odmiany węgli 
kopalnych 
- rozumie zależności 
pomiędzy 
właściwościami 
fizycznymi, a 
wykorzystaniem w 
technice 
pierwiastkowych odmian 
węgla 
- omówi właściwości 
fizyczne diamentu i 
grafitu 
- wskaże występowanie 
węglowodorów 
- zapisze wzór 
sumaryczny 
węglowodoru na 
podstawie wzoru 
strukturalnego (modelu) 
- rozumie różnice w 
budowie kolejnych 
węglowodorów szeregu 
homologicznego 
- dostrzeże zależność 
między rodzajem wiązań, 
a nazwą węglowodoru 
- zakwalifikuje 
węglowodory o podanym 
wzorze do jednego 
szeregu homologicznego 
- wie, że acetylen 

Uczeń: 
- zapisuje reakcje 
spalania węglowodorów 
(całkowitego i 
niecałkowitego) 
- wykrywa węglowodory 
nienasycone 
- rozumie zależność 
pomiędzy wielkością 
cząsteczki węglowodoru, 
lego lotnością i palnością 
- wykrywa węgiel w 
substancjach 
organicznych 

Uczeń: 
- rozumie mechanizm 
reakcji węglowodoru 
nienasyconego z 
chlorowcem 
- wyznacza wzór 
elementarny 
węglowodoru na 
podstawie masy 
cząsteczkowej i  
zawartości procentowej 
- interpretuje schematy 
reakcji typu: 
 

 
       
                              itp. 
- oblicza zadanie z 
zastosowaniem gęstości 

Uczeń: 
- proponuje sposób otrzymania 
węgla drzewnego 
- proponuje eksperyment 
pozwalający na zbadanie składu 
pierwiastkowego węglowodorów 
- określa rolę katalizatorów 
samochodowych 



otrzymuje się z węgliku 
wapnia 
- wyjaśni dlaczego 
podczas spalania 
acetylenu wytwarza się 
wysoka temperatura 
- nazywa 4 pierwsze 
węglowodory z szeregu: 
alkany, alkeny, alkiny 

DZIAŁ VIII: POCHODNE WĘGLOWODORÓW 

-1- -2- -3- -4- -5- 

Uczeń: 
- określa, co to są 
alkohole, zna wzory 
metanolu i etanolu oraz 
skutki działania alkoholu 
na organizm ludzki 
- opisuje zastosowanie 
alkoholi 
- podaje wzory kwasów: 
mrówkowego i octowego 
- zna wzory sumaryczne 
kwasów tłuszczowych 
- wie, co to jest mydło i 
estry 

Uczeń: 
- modeluje cząsteczki:  
alkohol, kwas organiczny 
- wyprowadzi wzór 
alkoholu ze wzoru 
węglowodoru 
- nazywa alkohole i 
kwasy zgodnie z 
zasadami nomenklatury 
- rozumie zależność 
między grupą funkcyjną, 
a nazwą związku 
- zapisuje wzory 4 
pierwszych alkoholi z 
szeregu 
- zapisuje wzory 
kwasów: mrówkowego i 
octowego 
- przedstawia równanie 
reakcji 
charakterystycznych dla 
kwasów 
- dostrzega szkodliwe 
działanie alkoholi na 

Uczeń: 
- modeluje cząsteczki 
estru 
- zapisuje wzory 
cząsteczki kwasów: 
stearynowego, 
palmitynowego i 
oleinowego 
- wskaże glicerynę jako 
alkohol 
wielowodorotlenowy 
- zna wzór mydła 
sodowego 
- wybierze wzory: 
alkoholi, kwasów, estrów 
spośród podanych 
związków 
- zapisuje równanie 
reakcji spalania alkoholi 
- wskaże proces 
zachodzący między 
mydłem i składnikami 
wody twardej 

Uczeń: 
- zapisuje wzór estru i 
nazywa go 
- zapisuje równanie 
reakcji estryfikacji 
- zapisuje wzór mydła 
sodowego 
- zapisuje reakcje, w 
wyniku której powstaje 
mydło sodowe 
- zna zastosowania 
estrów 
- oblicza masy 
cząsteczkowe kwasów, 
estrów 
- ocenia wpływ 
detergentów na 
środowisko 

Uczeń: 
- projektuje doświadczenie 
pozwalające zbadać właściwości 
fizyczne i chemiczne alkoholi 
- ocenia wpływ detergentów na 
środowisko 
- zapisuje równanie otrzymywania 
nitrogliceryny 



organizm ludzki 
- wskazuje substancje 
tworzące mydło 
- rozumie zależność 
pomiędzy długością 
łańcucha i 
właściwościami 
fizycznymi kwasu 
organicznego 

DZIAŁ IX: ZWIĄZKI CHEMICZNE W ŻYWIENIU I ŻYCIU CODZIENNYM 

-1- -2- -3- -4- -5- 

Uczeń: 
- wymienia artykuły 
spożywcze bogate w 
tłuszcze, białka, cukry 
- zna podział tłuszczów 
- określa, co to są białka 
- wyjaśnia pojęcie 
fotosyntezy i jej związek 
z cukrami 
- wymienia różne rodzaje 
cukrów 
- podaje skład 
pierwiastkowy cukrów 
- wymienia tkaniny 
pochodzenia naturalnego 
i wytworzone przez 
człowieka 

Uczeń: 
- rozumie rolę jaką 
odgrywają w organizmie 
poszczególne składniki 
żywności 
- omówi skład 
pierwiastkowy białek 
- wskaże czynniki 
powodujące denaturację 
białek 
- wskaże substancje 
należące do cukrów 
- wyjaśni 
rozpuszczalność 
tłuszczów w różnych 
rozpuszczalnikach 
- rozumie fakt, że białka 
tworzą cząsteczki bardzo 
skomplikowane w 
budowie 
- zakwalifikuje tłuszcze 
do odpowiedniej grupy 
związków organicznych 
- rozumie fakt, że na stan 

Uczeń: 
- wskaże produkty 
prażenia cukrów 
- wyjaśni proces 
hydrolizy tłuszczów 
- wykryje obecność 
glukozy za pomocą 
wodorotlenku  
miedziowego 
- umie przeprowadzić 
reakcję hydrolizy cukrów 
złożonych 
- zakwalifikuje tłuszcze 
jadalne do związków 
nasyconych i 
nienasyconych 

Uczeń: 
- wyjaśni fakt, że tłuszcz 
to ester gliceryny i kwasu 
tłuszczowego 
- potrafi wskazać 
przedmioty wykonane z 
różnych tworzyw i podać 
właściwości, które 
zadecydowały o ich 
zastosowaniu 

Uczeń: 
- tłumaczy jaki jest związek między 
budową białka, a odpornością 
wełny na zgniatanie 
- umie zapisać wzory 
podstawowych aminokwasów 



skupienia tłuszczów ma 
wpływ tylko rodzaj 
wiązań chemicznych 
- omówi stan skupienia 
tłuszczów pochodzenia 
roślinnego i zwierzęcego 
- omówi właściwości 
glukozy i skrobi 
- omówi reakcję 
ksantoproteinową 

 

 


