
WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM 

OCENIANIA Z CHEMII 

w klasie 2 LO na podbudowie szkoły podstawowej w ZESPOLE 

SZKÓŁ MISTRZOSTWA SPORTOWEGO ZKS UNIA TARNÓW który 

tworzą: SZKOŁA PODSTAWOWA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO ZKS 

UNIA TARNÓW i LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE MISTRZOSTWA 

SPORTOWEGO ZKS UNIA TARNÓW- zakres podstawowy 

Nauczyciel: mgr Maria Drwal 

Podręcznik: To jest Chemia – zakres podstawowy cz.1 i 2. Wydawnictwo Nowa 

Era. 

WSO – kryteria stopni szkolnych 

Ocenę niedostateczną uzyskuje uczeń, który nie spełnia poziomu wymagań koniecznych:  

 nie opanował wiadomości i umiejętności, które są konieczne do dalszego kształcenia, 

 nie potrafi rozwiązać zadań teoretycznych ani praktycznych o elementarnym stopniu 

trudności, nawet z pomocą nauczyciela, 

 nie zna treści i zastosowań podstawowych praw, pojęć i systematyki chemicznej, 

 nie potrafi sformułować obserwacji doświadczenia chemicznego. 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania konieczne dotyczące 

zapamiętania wiadomości: 

 jest w stanie zapamiętać i przypomnieć sobie treści podstawowych praw chemii, 

podstawowych właściwości chemicznych, najważniejszych zjawisk chemicznych, 

 rozwiązuje przy pomocy nauczyciela proste zadania teoretyczne i praktyczne, 

 poprawnie formułuje obserwacje dotyczące doświadczenia chemicznego. 

 Do wymagań koniecznych jest zaliczane również opanowanie najbardziej przystępnych, 

najczęściej stosowanych i  praktycznych treści programowych. Zdobyte wiadomości i 

umiejętności są niezbędne do dalszego kontynuowania nauki chemii oraz  przydatne w 

życiu codziennym. W świetle tego zapisu ocenę dopuszczającą uzyskuje uczeń, który:  

 ma braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności określonych podstawą programową, 

ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez niego podstawowej wiedzy z 

danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki, 

 zna treść podstawowych praw chemii, definicje najważniejszych wielkości, zapisuje 

właściwe prawa i wzory z przedstawionego zestawu, potrafi przygotować tablice wzorów 

z zakresu zrealizowanego materiału, 

 rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności, 

odczytuje wartości z wykresów, umie sporządzić wykres na podstawie tabeli, potrafi 



zapisać wzorem prawa lub definicje, obliczyć wartość definiowanych wielkości, 

wyprowadza jednostki, 

 zna przykłady stosowania praw chemii w życiu codziennym.  

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania podstawowe dotyczące 

zrozumienia wiadomości. Uczeń przy niewielkiej pomocy nauczyciela:  

 umie wyjaśnić, od czego zależą podstawowe właściwości chemiczne i struktura 

związków chemicznych, 

 zna jednostki i relacje matematyczne wiążące zmienne występujące w prawach 

chemicznych, 

 zna i potrafi wyjaśnić poznane prawa chemii oraz umie je potwierdzić odpowiednimi, 

prostymi eksperymentami.  

Wymagania podstawowe obejmują treści przystępne, proste, uniwersalne, niezbędne do dalszej 

nauki chemii, użyteczne praktycznie dla ucznia. Według brzmienia powyższego zapisu ocenę 

dostateczną uzyskuje uczeń, który:  

 opanował wiadomości i umiejętności określone podstawą programową na podstawie 

wymagań minimum programowego, 

 ma umiejętności określone na ocenę dopuszczającą oraz rozwiązuje typowe zadania 

teoretyczne i praktyczne o średnim stopniu trudności, 

 interpretuje wzory i prawa chemiczne w sposób odtwórczy, przekształca wzory, opisuje 

zjawiska, posługując się odpowiednią terminologią, z wykresu oblicza wartości 

wielkości chemicznych oraz wyznacza ich zmiany, interpretując wykresy.  

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania rozszerzające, które dotyczą 

stosowania wiadomości i umiejętności w sytuacjach typowych: 

 posługuje się wiadomościami, które są rozszerzone w stosunku do wymagań 

podstawowych, 

 potrafi samodzielnie rozwiązywać typowe zadania teoretyczne i praktyczne, korzysta 

przy tym ze słowników, tablic i innych pomocy naukowych, w tym w wersji 

elektronicznej. 

Wymagania obejmują treści o zwiększonym stopniu trudności, rozszerzone, przydatne do 

stosowania w chemii, użyteczne ogólnie w praktyce. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

 nie przyswoił w pełni wiadomości określonych programem nauczania w danej klasie, ale 

opanował jena poziomie przekraczającym wymagania zawarte w minimum 

programowym, 

 opanował umiejętności określone na ocenę dostateczną oraz poprawnie rozwiązuje i 

wykonuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne ,a także korzystając 

z wykresu, potrafi przedstawić występujące zależności w funkcji innych zmiennych, np. 

w postaci logarytmicznej, 

 w obrębie danego działu umie powiązać różne prawa, zjawiska i zasady oraz zastosować 

je do rozwiązania zadań rachunkowych i problemów teoretycznych, przeprowadza 

samodzielnie doświadczenie, stosując właściwe przyrządy i metody pomiarowe, a także 

poprawnie formułuje wniosek wynikający z doświadczenia.  



Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania dopełniające dotyczące 

stosowania wiadomości i umiejętności w sytuacjach problemowych. Uczeń stosuje wiadomości 

i umiejętności do: 

 przeprowadzania szczegółowej analizy procesów chemicznych, 

 projektowania doświadczeń potwierdzających najważniejsze prawa chemii 

oraz właściwości pierwiastków i związków chemicznych, 

 rozwiązywania złożonych zadań obliczeniowych, np. wyprowadzania wzorów, analizy 

wykresów.  

Wymagania dopełniające obejmują treści o znacznym stopniu trudności, stosowane 

specjalistycznie. Wobec tego ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:  

 opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności określony programem nauczania 

realizowanym w danej klasie, 

 opanował umiejętności określone na ocenę dobrą oraz sprawnie posługuje się zdobytymi 

wiadomościami z różnych działów chemii, logicznie je łączy, rozwiązuje samodzielni 

problemy teoretyczne i praktyczne zawarte w programie nauczania, 

 stosuje posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów łączących różne działy 

chemii, 

 swobodnie posługuje się terminologią chemiczną nie tylko po polsku, ale również np. po 

angielsku (w przypadku nauczania dwujęzycznego: w językach polskim i angielskim), 

 potrafi zaprojektować doświadczenie i przeprowadzić analizę wyników, uwzględniając 

rachunek błędów, a także podaje poprawne obserwacje sekwencji doświadczeń 

chemicznych i formułuje właściwy wniosek wynikający z przeprowadzonych reakcji 

następczych. 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania wykraczające, tzn. obejmujące 

wiadomości i umiejętności znacznie wykraczające poza realizowany program nauczania 

w danej klasie: 

 inicjuje akcje wykraczające poza ramy programowe, 

 sporządza z własnej inicjatywy materiały stanowiące pomoc przy realizacji treści 

programowych, 

 posługuje się bogatym słownictwem inżynieryjno-technicznym, 

 jest finalistą lub laureatem olimpiady chemicznej, 

 jest finalistą lub laureatem konkursu chemicznego zorganizowanego pod patronatem 

wojewódzkiego kuratora oświaty. 

Wymagania wykraczające obejmują treści nie zawarte w programie nauczania, mają charakter 

naukowo-specjalistyczny i znaczny stopień trudności. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:  

 opanował umiejętności określone na ocenę bardzo dobrą, 

 ma wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania w danej klasie, 

 samodzielnie zdobywa wiedzę z różnych źródeł, 

 rozwija swoje zainteresowanie chemią, 

 biegle rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne, 



 przedstawia oryginalne sposoby rozwiązania zadań i samodzielnie rozwiązuje zadania 

wykraczające poza program nauczania danej klasy, 

 samodzielnie planuje eksperymenty, przeprowadza je i analizuje wyniki, 

 przeprowadza rachunek błędów, w tym korzystając z zasad rachunku różniczkowego, 

 formułuje hipotezy i weryfikuje je jakościowo i ilościowo, 

 osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach z dziedziny chemii, 

 popularyzuje chemię, przygotowując odczyty, doświadczenia, 

 pomaga organizować szkolne konkursy chemiczne. 

 

1. Zasady sprawdzania osiągnięć i postępów w nauce 

Sprawdzanie stopnia opanowania umiejętności umożliwiają: 

 praca klasowa, 

 kartkówka, 

 odpowiedź ustna, 

 praca na lekcji, 

 ćwiczenia laboratoryjne, 

 inne formy wskazane przez nauczyciela. 

Zasady sprawdzania osiągnięć i postępów uczniów 

1. Prace klasowe muszą być zapowiedziane z wyprzedzeniem co najmniej siedmiu dni 

kalendarzowych( za zapowiedź należy uważać  formę cyfrową widniejącą w kalendarzu 

elektronicznym. ) 

2. Każda praca klasowa musi być poprzedzona lekcją powtórzeniową.  

3. Kartkówka jest formą sprawdzenia wiedzy bieżącej. Jeśli dotyczy trzech ostatnich lekcji, 

może być niezapowiedziana. 

4. Kartkówka może być też formą sprawdzenia zadania domowego, w tym znajomości 

procedury eksperymentu chemicznego. 

5. Termin poinformowania ucznia o ocenie z pracy pisemnej wynosi 14 dni roboczych, licząc 
od dnia napisania tej pracy. 

6. Uczeń może zgłosić jedno  nieprzygotowanie w ciągu półrocza.  

7. Zgłoszenie przez ucznia nieprzygotowania dopiero po wywołaniu go do odpowiedzi 

skutkuje otrzymaniem przez niego oceny niedostatecznej. 

8. Uczeń nieobecny nie podlega ocenianiu. 

9. Jeżeli uczeń jest nieobecny w dniu oceniania jakiejś umiejętności, zamiast oceny stosuje się 

przy jego nazwisku adnotację „nb”. 

10. Uczeń ma obowiązek zaliczyć wszystkie prace klasowe w terminie wyznaczonym przez 

nauczyciela. 

11. W klasach pierwszych stosuje się „okres ochronny” (nie stawia się ocen niedostatecznych) 

przez 14 dni kalendarzowych, licząc od pierwszego dnia zajęć dydaktycznych.  

Częstotliwość sprawdzania 



1. Jednego dnia może odbyć się jedna praca klasowa (nauczyciel powinien zrobić odpowiedni 

wpis w dzienniku w momencie zapowiedzi pracy) – zapis ten nie dotyczy zajęć 

prowadzonych w grupach językowych i między oddziałowych. 

2. Tygodniowo mogą odbyć się maksymalnie trzy prace klasowe - zapis ten nie dotyczy zajęć 

prowadzonych w grupach językowych i między oddziałowych. 

3. Jeżeli przedmiot jest realizowany w wymiarze jednej godziny tygodniowo, nauczyciel 

wystawia ocenę klasyfikacyjną z co najmniej trzech ocen cząstkowych (w tym co najmniej 

jednej pracy pisemnej). 

4. Na wybranych lekcjach pisemne prace domowe są sprawdzane ilościowo, zaś jakościowo w 

miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w semestrze. 

5. Jeśli praca klasowa nie odbędzie się z powodu nieobecności nauczyciela, należy ponownie 

uzgodnić termin z uczniami, przy czym nie obowiązuje siedmiodniowe wyprzedzenie. 

6. Każdego ucznia obowiązuje napisanie minimum 2 kartkówek i 1 sprawdzianu. 

Zasady i formy korygowania niezadowalających wyników pracy uczniów 

1. Po każdej pracy klasowej nauczyciel wraz z uczniami dokonuje analizy ich prac, 

uwzględniając poziom ucznia i jego postępy w opanowaniu wiadomości i umiejętności w 

stosunku do wymagań. 

2. Uczeń, który otrzymał z pracy klasowej ocenę niedostateczną, ma możliwość jej poprawy w 

ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym omówiono wyniki tej pracy. Kartkówki nie 

podlegają poprawie. 

3. Uczeń korzystający podczas pracy sprawdzającej (praca klasowa, kartkówka) z 

niedozwolonych form pomocy rozpoczyna pisanie pracy od nowa w momencie ujawnienia 

tych form pomocy, bez wydłużenia czasu pracy.   

Sposoby dokumentowania osiągnięć i postępów uczniów 

1. Szkoła prowadzi dla każdego oddziału dziennik lekcyjny w formie papierowej lub 

elektronicznej oraz arkusze ocen, w których dokumentuje się osiągnięcia i postępy uczniów 

w danym roku szkolnym. 

2. Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są 2,3,4,5,6. W ocenianiu bieżącym dopuszcza się 

stosowanie znaków „+” i „-” dla uściślenia oceny. 

3. Negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena 1. 

4. Podczas oceniania można stosować zapis informacji typu: 

a) nieprzygotowanie – „np”, 

b) nieprzystąpienie do ocenianego zadania – „nb”. 

5. Oprócz znaku cyfrowego nauczyciel może zamieścić w dzienniku informacje dodatkowe, 

takie jak: zakres materiału, data i forma oceniania. 

2. Sposoby informowania o wymaganiach formalnych i merytorycznych 

1. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (opiekunów prawnych).  

2. Uczeń jest informowany o ocenie w momencie jej wystawienia. (za moment wystawienia 

należy uważać  zapis w formie cyfrowej).  



3. Sprawdzone i ocenione prace klasowe są przechowywane przez nauczyciela do 

ostatniego dnia roku szkolnego. 

4. Uczeń i jego rodzice (opiekunowie prawni) mogą otrzymać je do wglądu na zasadach 

określonych przez statut szkoły. 

5. Nauczyciel ustalający ocenę uzasadnia ją merytorycznie, korzystając ze sformułowań 

użytych w przedmiotowych zasadach oceniania.  

6. Rodzice mogą na bieżąco monitorować przez dziennik elektroniczny postępy w nauce 

swoich dzieci oraz są informowani o postępach i osiągnięciach uczniów na spotkaniach, 

zgodnie z kalendarzem ogłoszonym przez dyrektora szkoły. 

7. W terminie ogłoszonym przez dyrektora szkoły, przed klasyfikacyjnym posiedzeniem 

rady pedagogicznej, nauczyciel chemii jest zobowiązany poinformować uczniów o 

przewidywanych ocenach niedostatecznych z chemii i odnotować to w dzienniku.  

8. W terminie ogłoszonym przez dyrektora szkoły, przed zakończeniem roku szkolnego, 

nauczyciel chemii jest zobowiązany poinformować ucznia, jaką wystawił mu 

przewidywaną roczną ocenę klasyfikacyjną.  

 

Kryteria oceny prac pisemnych 

Oceny prac pisemnych dokonuje się zgodnie z podaną niżej skalą procentową. 

Ocena Przedział procentowy  
niedostateczna 0%–39% 
dopuszczająca 40%–50% 

dostateczna 51%–74% 
dobra 75%–90% 

bardzo dobra 91%–98% 
celująca 99%–100% 

 

Wymagania ogólne podstawy programowej  

I. Pozyskiwanie, przetwarzanie i tworzenie informacji. Uczeń: 

1) pozyskuje i przetwarza informacje z różnorodnych źródeł z wykorzystaniem 

technologii informacyjno-komunikacyjnych; 

2) ocenia wiarygodność uzyskanych danych; 

3) konstruuje wykresy, tabele i schematy na podstawie dostępnych informacji. 

II. Rozumowanie i zastosowanie nabytej wiedzy do rozwiązywania problemów. Uczeń: 

1) opisuje właściwości substancji i wyjaśnia przebieg procesów chemicznych; 

2) wskazuje na związek właściwości różnorodnych substancji z ich zastosowaniami i 

ich wpływem na środowisko naturalne; 

3) respektuje podstawowe zasady ochrony środowiska; 

4) wskazuje na związek między właściwościami substancji a ich budową chemiczną; 

5) wykorzystuje wiedzę i dostępne informacje do rozwiązywania problemów 

chemicznych; stosuje poprawną terminologię;  

6) wykonuje obliczenia dotyczące praw chemicznych. 



III. Opanowanie czynności praktycznych. Uczeń: 

1) bezpiecznie posługuje się sprzętem laboratoryjnym i odczynnikami chemicznymi;  

2) projektuje i przeprowadza doświadczenia chemiczne, rejestruje ich wyniki w różnej 

formie, formułuje obserwacje, wnioski oraz wyjaśnienia; 

3) stawia hipotezy oraz proponuje sposoby ich weryfikacji; 

4) przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 
 
 

Treści edukacyjne – wymagania szczegółowe. 

Propozycje wymagań programowych na poszczególne oceny przygotowane na podstawie treści zawartych w podstawie 

programowej (załącznik nr 1. do rozporządzenia, Dz.U. z 2018 r., poz. 467), programie nauczania oraz w części 1 i 2. 

podręcznika dla liceum ogólnokształcącego i technikum To jest chemia. Chemia organiczna, zakres podstawowy 

 

4. Reakcje utleniania-redukcji. Elektrochemia 
Ocena dopuszczająca 

[1] 

Ocena dostateczna 

[1 + 2] 

Ocena dobra 

[1 + 2 + 3] 

Ocena bardzo dobra 

[1 + 2 + 3 + 4] 

Uczeń: 
− definiuje pojęcie 

stopień utlenienia 
pierwiastka 
chemicznego 

− wymienia reguły 
obliczania stopni 
utlenienia 
pierwiastków w 
związkach 
chemicznych 

− określa stopnie 
utlenienia 
pierwiastków w 
prostych związkach 
chemicznych 

− definiuje pojęcia: 
reakcja utleniania-
redukcji (redoks), 
utleniacz, reduktor, 
utlenianie, redukcja 

− zapisuje proste 
schematy bilansu 
elektronowego 

− wskazuje w prostych 
reakcjach redoks 
utleniacz, reduktor, 
proces utleniania i 
proces redukcji 

− określa etapy ustalania 

Uczeń: 
− oblicza zgodnie z 

regułami stopnie 
utlenienia pierwiastków 
w związkach 
chemicznych i jonach 

− wymienia przykłady 
reakcji redoks oraz 
wskazuje w nich 
utleniacz, reduktor, 
proces utleniania i 
proces redukcji 

− dobiera współczynniki 
stechiometryczne 
metodą bilansu 
elektronowego 
w prostych równaniach 
reakcji redoks 

− wyjaśnia, na czym 
polega otrzymywanie 
metali z rud 
z zastosowaniem 
reakcji redoks 

− wyjaśnia pojęcia szereg 
aktywności metali i 
reakcja 
dysproporcjonowania 

− projektuje 
doświadczenie 
chemiczne Porównanie 

Uczeń: 
− przewiduje typowe 

stopnie utlenienia 
pierwiastków 
chemicznych na 
podstawie konfiguracji 
elektronowej ich 
atomów 

− analizuje równania 
reakcji chemicznych i 
określa, które z nich są 
reakcjami redoks 

− projektuje i 
przeprowadza 
doświadczenie 
chemiczne Reakcje 
wybranych metali 
z roztworami kwasu 
azotowego(V) – 
stężonym 
i rozcieńczonym 

− projektuje i 
przeprowadza 
doświadczenie Reakcje 
wybranych metali 
z roztworami kwasu 
siarkowego(VI) – 
stężonym 
i rozcieńczonym 

− dobiera współczynniki 

Uczeń: 
− określa stopnie 

utlenienia 
pierwiastków 
chemicznych 
w cząsteczkach i 
jonach złożonych 

− zapisuje równania 
reakcji kwasów 
utleniających 
z metalami 
szlachetnymi i ustala 
współczynniki 
stechiometryczne 
metodą bilansu 
elektronowego  

− analizuje szereg 
aktywności metali i 
przewiduje przebieg 
reakcji chemicznych 
różnych metali z 
wodą, kwasami 
i solami 

− zapisuje równania 
reakcji zachodzących 
na elektrodach (na 
katodzie i anodzie) 
ogniwa 
galwanicznego o 
danym schemacie 



współczynników 
stechiometrycznych 
w równaniach reakcji 
redoks 

− wymienia 
najważniejsze 
reduktory stosowane 
w przemyśle 

− wyjaśnia pojęcia: 
ogniwo galwaniczne, 
półogniwo, elektroda, 
katoda, anoda, klucz 
elektrolityczny, SEM  

− opisuje budowę i 
zasadę działania 
ogniwa Daniella 

− zapisuje schemat 
ogniwa galwanicznego 

− ustala znaki elektrod 
w ogniwie 
galwanicznym 

− wyjaśnia pojęcie 
potencjał elektrody 
(potencjał półogniwa) 

− wyjaśnia pojęcie 
standardowa 
(normalna) elektroda 
wodorowa 

− wyjaśnia pojęcie 
szereg 
elektrochemiczny 
metali 

− wymienia metody 
zabezpieczenia metali 
przed korozją 

aktywności chemicznej 
żelaza, miedzi i wapnia 
oraz zapisuje 
odpowiednie równania 
reakcji chemicznych 

− zapisuje równania 
reakcji rozcieńczonych 
i stężonych roztworów 
kwasów: azotowego(V) 
i siarkowego(VI) z Al, 
Fe, Cu, Ag 

− analizuje informacje 
wynikające z położenia 
metali w szeregu 
elektrochemicznym 

− podaje zasadę działania 
ogniwa galwanicznego 

− dokonuje podziału 
ogniw na odwracalne i 
nieodwracalne 

− definiuje pojęcia 
potencjał standardowy 
półogniwa i szereg 
elektrochemiczny 
metali 

− omawia proces korozji 
chemicznej oraz korozji 
elektrochemicznej 
metali 

− opisuje sposoby 
zapobiegania korozji. 

− opisuje budowę i 
działanie źródeł prądu 
stałego 

− projektuje i wykonuje 
doświadczenie Badanie 
wpływu różnych 
czynników na szybkość 
korozji 
elektrochemicznej 

stechiometryczne 
metodą bilansu 
elektronowego 
w równaniach reakcji 
redoks, w tym w 
reakcjach 
dysproporcjonowania 

− określa, które 
pierwiastki chemiczne 
w stanie wolnym lub w 
związkach 
chemicznych mogą być 
utleniaczami, a które 
reduktorami 

− wymienia zastosowania 
reakcji redoks w 
przemyśle 

− zapisuje równania 
reakcji chemicznych 
zachodzących 
w ogniwie Daniella 

− oblicza SEM ogniwa 
galwanicznego na 
podstawie 
standardowych 
potencjałów półogniw, 
z których jest ono 
zbudowane 

− projektuje i 
przeprowadza 
doświadczenie Badanie 
działania ogniwa 
galwanicznego 

− omawia zjawisko 
pasywacji glinu i 
wynikające z niego 
zastosowania glinu 

 
 
 

 

− zapisuje odpowiednie 
równania reakcji 
dotyczące korozji 
elektrochemicznej  

− omawia wpływ 
różnych czynników 
na szybkość procesu 
korozji 
elektrochemicznej 

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

 wyjaśnia różnicę między przebiegiem procesów elektrodowych w ogniwach i podczas elektrolizy 

 omawia proces elektrolizy wodnych roztworów elektrolitów i stopionych soli 

 
5. Roztwory 

Ocena dopuszczająca 

[1] 

Ocena dostateczna 

[1 + 2] 

Ocena dobra 

[1 + 2 + 3] 

Ocena bardzo dobra 

[1 + 2 + 3 + 4] 

Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: 



− definiuje pojęcia: 
roztwór, mieszanina 
jednorodna, 
mieszanina 
niejednorodna, 
rozpuszczalnik, 
substancja 
rozpuszczana, roztwór 
właściwy, roztwór 
ciekły, roztwór stały, 
roztwór gazowy, 
zawiesina, roztwór 
nasycony, roztwór 
nienasycony, roztwór 
przesycony, 
rozpuszczanie, 
rozpuszczalność, 
krystalizacja 

− wymienia metody 
rozdzielania na 
składniki mieszanin 
niejednorodnych 
i jednorodnych  

− sporządza wodne 
roztwory substancji 

− wymienia czynniki 
przyspieszające 
rozpuszczanie 
substancji w wodzie 

− wymienia przykłady 
roztworów znanych z 
życia codziennego 

− definiuje pojęcia: 
koloid, zol, żel, 
koagulacja, 
peptyzacja, 
denaturacja 

− wymienia różnice we 
właściwościach 
roztworów 
właściwych, koloidów 
i zawiesin 

− odczytuje z wykresu 
rozpuszczalności 
informacje na temat 
wybranej substancji 

− definiuje pojęcia 
stężenie procentowe i 
stężenie molowe 

− wykonuje proste 
obliczenia związane z 
pojęciami stężenie 

− wyjaśnia pojęcia: 
koloid, zol, żel, efekt 
Tyndalla 

− wymienia przykłady 
roztworów o różnym 
stanie skupienia 
rozpuszczalnika 
i substancji 
rozpuszczanej 

− omawia sposoby 
rozdzielania 
roztworów 
właściwych 
(substancji stałych w 
cieczach, cieczy w 
cieczach) na składniki 

− wymienia 
zastosowania 
koloidów 

− wyjaśnia proces 
rozpuszczania 
substancji w wodzie 

− wyjaśnia różnice 
między 
rozpuszczaniem  
a roztwarzaniem 

− sprawdza 
doświadczalnie 
wpływ różnych 
czynników na 
szybkość 
rozpuszczania 
substancji 

− wyjaśnia proces 
krystalizacji 

− projektuje i wykonuje 
doświadczenie 
chemiczne 
Odróżnianie roztworu 
właściwego od 
koloidu 

− projektuje i 
przeprowadza 
doświadczenie 
Rozdzielanie 
składników 
mieszaniny 
niejednorodnej 
metodą sączenia 
(filtracji) 

− podaje zasady 
postępowania podczas 

− wyjaśnia różnicę 
między 
rozpuszczalnością 
a szybkością 
rozpuszczania 
substancji 

− analizuje wykresy 
rozpuszczalności 
różnych substancji 

− dobiera metody 
rozdzielania mieszanin 
jednorodnych na 
składniki, biorąc pod 
uwagę różnice we 
właściwościach 
składników mieszanin 

− sporządza roztwór 
nasycony 
i nienasycony wybranej 
substancji w określonej 
temperaturze, 
korzystając z wykresu 
rozpuszczalności tej 
substancji 

− wykonuje obliczenia 
związane z pojęciami 
stężenie procentowe i 
stężenie molowe, 
z uwzględnieniem 
gęstości roztworu 

− projektuje 
doświadczenie 
Sporządzanie roztworu 
o określonym stężeniu 
procentowym 

− projektuje 
doświadczenie 
Sporządzanie roztworu 
o określonym stężeniu 
procentowym 

− oblicza stężenie 
procentowe lub 
molowe roztworu 
otrzymanego przez 
zmieszanie dwóch 
roztworów o różnych 
stężeniach 

 

− projektuje i wykonuje 
doświadczenie 
Rozdzielanie 
składników mieszaniny 
jednorodnej 
barwników roślinnych 
metodą chromatografii 
bibułowej 

− projektuje i 
przeprowadza 
doświadczenie 
Rozdzielanie 
mieszaniny 
jednorodnej metodą 
ekstrakcji ciecz−ciecz 

− wymienia sposoby 
otrzymywania 
roztworów 
nasyconych z 
roztworów 
nienasyconych i 
odwrotnie, korzystając 
z wykresów 
rozpuszczalności 
substancji 

− wykonuje 
odpowiednie 
obliczenia chemiczne, 
a następnie sporządza 
roztwory o 
określonym stężeniu 
procentowym 
i molowym, 
zachowując poprawną 
kolejność 
wykonywanych 
czynności 

− przelicza stężenia 
procentowych na 
molowe i odwrotnie 

− przelicza stężenia 
roztworu na 
rozpuszczalność i 
odwrotnie 

 

 



procentowe i stężenie 
molowe 

 

sporządzanie 
roztworów o 
określonym stężeniu 
procentowym 
i molowym 

− rozwiązuje zadanie 
związane 
z zatężaniem i 
rozcieńczaniem 
roztworów 

 



Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

 przelicza zawartość substancji w roztworze wyrażoną za pomocą stężenia procentowego na stężenia w ppm i 
ppb oraz podaje zastosowania tych jednostek 

 wyjaśnia pojęcie stężenie masowe roztworu 

 wykonuje obliczenia związane z pojęciami stężenie procentowe, stężenie molowe, stężenie masowe z 
uwzględnieniem gęstości roztworów oraz ich mieszania, zatężania i rozcieńczania 

 
6. Reakcje chemiczne w roztworach wodnych 

Ocena dopuszczająca 

[1] 

Ocena dostateczna 

[1 + 2] 

Ocena dobra 

[1 + 2 + 3] 

Ocena bardzo dobra 

[1 + 2 + 3 + 4] 

Uczeń: 
− wyjaśnia pojęcia: 

dysocjacja 
elektrolityczna, 
elektrolity 
i nieelektrolity 

− definiuje pojęcia 
reakcja odwracalna, 
reakcja 
nieodwracalna  

− zapisuje proste 
równania dysocjacji 
jonowej elektrolitów 
i podaje nazwy 
powstających jonów 

− definiuje pojęcie 
stopień dysocjacji 
elektrolitycznej 

− zapisuje wzór na 
obliczanie stopnia 
dysocjacji 
elektrolitycznej 

− wyjaśnia pojęcia 
mocne elektrolity, 
słabe elektrolity 

− wymienia przykłady 
elektrolitów mocnych 
i słabych 

− zapisuje ogólne 
równanie dysocjacji 
kwasów, zasad i soli 

− wyjaśnia sposób 
dysocjacji kwasów, 
zasad i soli  

− wyjaśnia pojęcia: 
odczyn roztworu, 
wskaźniki kwasowo- 
-zasadowe, pH, pOH 

− wymienia 
podstawowe 

Uczeń: 
− wyjaśnia kryterium 

podziału substancji na 
elektrolity 
i nieelektrolity 

− wyjaśnia kryterium 
podziału elektrolitów na 
mocne i słabe  

− wyjaśnia przebieg 
dysocjacji kwasów 
wieloprotonowych 

− wyjaśnia rolę cząsteczek 
wody jako dipoli w 
procesie dysocjacji 
elektrolitycznej 

− zapisuje równania 
reakcji dysocjacji 
jonowej kwasów, zasad i 
soli bez uwzględniania 
dysocjacji 
wielostopniowej 

− wyjaśnia przebieg 
dysocjacji zasad 
wielowodorotlenowych 

− porównuje moc 
elektrolitów na 
podstawie wartości ich 
stałych dysocjacji 

− wymienia przykłady 
reakcji odwracalnych 
i nieodwracalnych 

− wyznacza pH roztworów 
z użyciem wskaźników 
kwasowo-zasadowych 
oraz określa ich odczyn 

− oblicza pH i pOH na 
podstawie znanych 
stężeń molowych jonów 
H+ i OH− i odwrotnie 

− projektuje i 

Uczeń: 
− projektuje i 

przeprowadza 
doświadczenie 
chemiczne Badanie 
zjawiska 
przewodzenia prądu 
elektrycznego i 
zmiany barwy 
wskaźników kwasowo- 
-zasadowych w 
wodnych roztworach 
różnych związków 
chemicznych oraz 
dokonuje podziału 
substancji na 
elektrolity i 
nieelektrolity 

− wyjaśnia przebieg 
dysocjacji kwasów 
wieloprotonowych 

− zapisuje równania 
reakcji dysocjacji 
jonowej kwasów, 
zasad i soli, 
uwzględniając 
dysocjację stopniową 
niektórych kwasów i 
zasad 

− wykonuje obliczenia 
chemiczne z 
zastosowaniem 
pojęcia stopień 
dysocjacji 

− wymienia czynniki 
wpływające na 
wartość stopnia 
dysocjacji 
elektrolitycznej 

− wyjaśnia wielkość 

Uczeń: 
− wyjaśnia proces 

dysocjacji jonowej z 
uwzględnieniem roli 
wody w tym procesie 

− zapisuje równania 
reakcji dysocjacji 
jonowej kwasów, 
zasad i soli z 
uwzględnieniem 
dysocjacji 
wielostopniowej 

− wyjaśnia przyczynę 
kwasowego odczynu 
roztworów kwasów 
oraz zasadowego 
odczynu roztworów 
wodorotlenków; 
zapisuje odpowiednie 
równania reakcji 
chemicznych 

− analizuje zależność 
stopnia dysocjacji od 
rodzaju elektrolitu i 
stężenia roztworu 

− wykonuje obliczenia 
chemiczne, 
korzystając z definicji 
stopnia dysocjacji 

− ustala skład ilościowy 
roztworów 
elektrolitów 

− wyjaśnia zależność 
między pH a 
iloczynem jonowym 
wody 

− posługuje się pojęciem 
pH w odniesieniu do 
odczynu roztworu i 
stężenia jonów H+ 



wskaźniki kwasowo-
zasadowe (pH) i 
omawia ich 
zastosowania 

− wyjaśnia, co to jest 
skala pH i w jaki 
sposób można z niej 
korzystać 

− opisuje, czym są 
właściwości 
sorpcyjne gleby oraz 
co to jest odczyn 
gleby 

− dokonuje podziału 
nawozów na 
naturalne i sztuczne 
(fosforowe, azotowe 
i potasowe) 

− wymienia przykłady 
nawozów 
naturalnych i 
sztucznych 

− wymienia 
podstawowe rodzaje 
zanieczyszczeń gleby  

− wyjaśnia, na czym 
polega reakcja 
zobojętniania i 
reakcja strącania 
osadów oraz zapisuje 
odpowiednie 
równania reakcji 
chemicznych w 
postaci 
cząsteczkowej 

− wskazuje w tabeli 
rozpuszczalności soli 
i wodorotlenków w 
wodzie związki 
chemiczne trudno 
rozpuszczalne 

przeprowadza 
doświadczenie Badanie 
odczynu i pH roztworów 
kwasu, zasady i soli 

− opisuje znaczenie 
właściwości sorpcyjnych 
i odczynu gleby oraz 
wpływ pH gleby na 
wzrost wybranych roślin 

− wyjaśnia, na czym 
polega zanieczyszczenie 
gleby 

− wymienia źródła 
chemicznego 
zanieczyszczenia gleby 

− zapisuje równania 
reakcji zobojętniania w 
postaci cząsteczkowej i 
jonowej i skróconego 
zapisu jonowego 

− analizuje tabelę 
rozpuszczalności soli 
i wodorotlenków w 
wodzie pod kątem 
możliwości 
przeprowadzenia reakcji 
strącania osadów 

− zapisuje równania 
reakcji strącania osadów 
w postaci cząsteczkowej, 
jonowej i skróconego 
zapisu jonowego 

 

stopnia dysocjacji dla 
elektrolitów 
dysocjujących 
stopniowo 

− porównuje 
przewodnictwo 
elektryczne 
roztworów różnych 
kwasów o takich 
samych stężeniach  
i interpretuje wyniki 
doświadczeń 
chemicznych 

− projektuje i 
przeprowadza 
doświadczenie 
Badanie właściwości 
sorpcyjnych gleby 

− projektuje i 
przeprowadza 
doświadczenie 
chemiczne Badanie 
odczynu gleby 

− opisuje wpływ pH 
gleby na rozwój roślin 

− uzasadnia potrzebę 
stosowania nawozów 
sztucznych  
i pestycydów i podaje 
ich przykłady 

− wyjaśnia, na czym 
polega chemiczne 
zanieczyszczenie 
gleby 

− projektuje 
doświadczenie 
Otrzymywanie soli 
przez działanie 
kwasem na 
wodorotlenek 

− bada przebieg reakcji 
zobojętniania z 
użyciem wskaźników 
kwasowo- 
-zasadowych 

− wymienia sposoby 
otrzymywania 
wodorosoli 
i hydroksosoli oraz 
zapisuje odpowiednie 
równania reakcji 
chemicznych 

i OH 

− wymienia źródła 
zanieczyszczeń gleby, 
omawia ich skutki 
oraz podaje sposoby 
ochrony gleby przed 
degradacją 

− omawia istotę reakcji 
zobojętniania i 
strącania osadów oraz 
podaje zastosowania 
tych reakcji 
chemicznych 

− projektuje 
doświadczenie 
Otrzymywanie 
wodorosoli przez 
działanie kwasem na 
zasadę 

− projektuje 
doświadczenie 
chemiczne 
Otrzymywanie osadów 
praktycznie 
nierozpuszczalnych 
soli i wodorotlenków 

− opisuje działanie 
leków 
neutralizujących 
nadmiar kwasu w 
żołądku 



Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 
 wyjaśnia pojęcie iloczyn rozpuszczalności substancji 
 podaje zależność między wartością iloczynu rozpuszczalności a rozpuszczalnością soli w danej temperaturze 
 przewiduje, która z trudno rozpuszczalnych soli o znanych iloczynach rozpuszczalności w danej temperaturze 

strąci się łatwiej, a która trudniej 
 omawia zjawiska krasowe i zapisuje równania reakcji chemicznych ilustrujące te zjawiska 
 omawia naturalne wskaźniki odczynu gleby 
 wyjaśnia znaczenie symboli umieszczonych na etykietach nawozów 

 



7. Efekty energetyczne i szybkość reakcji chemicznych 
Ocena dopuszczająca 

[1] 

Ocena dostateczna 

[1 + 2] 

Ocena dobra 

[1 + 2 + 3] 

Ocena bardzo dobra 

[1 + 2 + 3 + 4] 

Uczeń: 
− definiuje pojęcia: 

układ, otoczenie, 
układ otwarty, układ 
zamknięty, układ 
izolowany, energia 
wewnętrzna układu, 
efekt cieplny reakcji, 
reakcja 
egzotermiczna, 
reakcja 
endotermiczna, 
proces 
endoenergetyczny, 
proces 
egzoenergetyczny 

− definiuje pojęcia: 
energia aktywacji, 
entalpia, szybkość 
reakcji chemicznej, 
kataliza, katalizator 

− wymienia czynniki 
wpływające na 
szybkość reakcji 
chemicznej 

− definiuje pojęcie 
katalizator 

− wymienia rodzaje 
katalizy 

Uczeń: 
− wyjaśnia pojęcia: 

układ, otoczenie, układ 
otwarty, układ 
zamknięty, układ 
izolowany, energia 
wewnętrzna układu, 
efekt cieplny reakcji, 
reakcja egzotermiczna, 
reakcja 
endotermiczna, proces 
egzoenergetyczny, 
proces 
endoenergetyczny, 
ciepło, energia 
całkowita układu 

− wymienia przykłady 
reakcji endo- i 
egzoenergetycznych 

− określa efekt 
energetyczny reakcji 
chemicznej na 
podstawie wartości 
entalpii 

− konstruuje wykres 
energetyczny reakcji 
chemicznej 

− omawia wpływ 
różnych czynników na 
szybkość reakcji 
chemicznej 

− projektuje 
doświadczenie 
chemiczne Wpływ 
rozdrobnienia na 
szybkość reakcji 
chemicznej 

− projektuje 
doświadczenie 
chemiczne Wpływ 
stężenia substratu na 
szybkość reakcji 
chemicznej  

− projektuje 
doświadczenie 
chemiczne Wpływ 
temperatury na 
szybkość reakcji 

Uczeń: 
− przeprowadza reakcje 

będące przykładami 
procesów 
egzoenergetycznych 
i endoenergetycznych 
oraz wyjaśnia istotę 
zachodzących 
procesów  

− projektuje 
doświadczenie 
Rozpuszczanie 
azotanu(V) amonu w 
wodzie 

− projektuje 
doświadczenie 
chemiczne Reakcja 
wodorowęglanu sodu 
z kwasem etanowym 

− projektuje 
doświadczenie 
chemiczne 
Rozpuszczanie 
wodorotlenku sodu w 
wodzie 

− projektuje 
doświadczenie 
chemiczne Reakcja 
magnezu z kwasem 
chlorowodorowym 

− wyjaśnia pojęcia 
szybkość reakcji 
chemicznej i energia 
aktywacji 

− projektuje 
doświadczenie 
chemiczne Katalityczny 
rozkład nadtlenku 
wodoru 

− wyjaśnia, co to są 
inhibitory, oraz podaje 
ich przykłady 

− wyjaśnia różnicę 
między katalizatorem a 
inhibitorem 

− rysuje wykres zmian 
stężenia substratów i 
produktów oraz 

Uczeń: 
− udowadnia, że reakcje 

egzoenergetyczne 
należą do procesów 
samorzutnych, 
a reakcje 
endoenergetyczne do 
procesów 
wymuszonych 

− wyjaśnia pojęcie 
entalpia układu 

− kwalifikuje podane 
przykłady reakcji 
chemicznych do 
reakcji 
egzoenergetycznych 
(ΔH < 0) lub 
endoenergetycznych  
(ΔH > 0) na podstawie 
różnicy entalpii 
substratów 
i produktów  

− udowadnia zależność 
między rodzajem 
reakcji chemicznej 
a zasobem energii 
wewnętrznej 
substratów 
i produktów 

− udowadnia wpływ 
temperatury, stężenia 
substratu, 
rozdrobnienia 
substancji i 
katalizatora na 
szybkość wybranych 
reakcji chemicznych, 
przeprowadzając 
odpowiednie 
doświadczenia 
chemiczne 

− opisuje rolę 
katalizatorów 
w procesie 
oczyszczania spalin 



chemicznej 
− definiuje pojęcie 

inhibitor 

szybkości reakcji 
chemicznej w funkcji 
czasu 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 
 określa warunki standardowe 
 definiuje pojęcie okres półtrwania 
 omawia proces biokatalizy i wyjaśnia pojęcie biokatalizatory 
 wyjaśnia pojęcie aktywatory 

 

 

 

Wprowadzenie do chemii organicznej 

Ocena dopuszczająca 

[1] 

Ocena dostateczna 

[1 + 2] 

Ocena dobra 

[1 + 2 + 3] 

Ocena bardzo dobra 

[1 + 2 + 3 + 4] 

Uczeń: 

 dzieli chemię na 

organiczną 

i nieorganiczną 

 definiuje pojęcie chemia 

organiczna 

 wymienia pierwiastki 

chemiczne wchodzące 

w skład związków 

organicznych 

 określa najważniejsze 

właściwości atomu 

węgla na podstawie 

położenia tego 

pierwiastka 

chemicznego w układzie 

okresowym 

pierwiastków 

 wyjaśnia pojęcie 

alotropia 

 wymienia odmiany 
alotropowe węgla 

Uczeń: 

 wyjaśnia pojęcie chemia 

organiczna 

 określa właściwości 

węgla na podstawie 

położenia tego 

pierwiastka 

chemicznego w układzie 

okresowym  

 omawia występowanie 

węgla w środowisku 

przyrodniczym 

 wymienia odmiany 

alotropowe węgla i ich 

właściwości 

Uczeń: 

 wyjaśnia założenia teorii 

strukturalnej budowy 

związków organicznych 

 wyjaśnia przyczynę różnic 

między właściwościami 

odmian alotropowych 

węgla 

 wymienia zastosowania 

odmian alotropowych 

węgla wynikające z ich 

właściwości 

 wyjaśnia i stosuje pojęcia: 

wzór szkieletowy, wzór 

empiryczny, wzór 

rzeczywisty 

 przeprowadza 
doświadczenie 
chemiczne związane 
z wykrywaniem węgla 
w cukrze 

Uczeń: 

− wykrywa obecność 

węgla, wodoru, tlenu, 

azotu i siarki 

w związkach 

organicznych 

− proponuje wzory 
empiryczny 
(elementarny) i 
rzeczywisty 
(sumaryczny) danego 
związku organicznego 
na podstawie jego 
składu i masy molowej 

 



1. Węglowodory 

Ocena dopuszczająca 

[1] 

Ocena dostateczna 

[1 + 2] 

Ocena dobra 

[1 + 2 + 3] 

Ocena bardzo dobra 

[1 + 2 + 3 + 4] 

Uczeń: 

 definiuje pojęcia: 

węglowodory, alkany, 

alkeny, alkiny, 

homologi, szereg 

homologiczny 

węglowodorów, grupa 

alkilowa, reakcje 

podstawiania 

(substytucji), 

przyłączania (addycji), 

polimeryzacji, spalania, 

izomeria, rodnik 

 wymienia rodzaje 

izomerii 

 zapisuje wzory ogólne 

alkanów, alkenów, 

alkinów 

 zapisuje wzory 

sumaryczne 

i strukturalne i podaje 

nazwy systematyczne 

węglowodorów 

nasyconych 

i nienasyconych o liczbie 

atomów węgla od 1 do 

10 

 zapisuje wzory 

przedstawicieli 

poszczególnych 

szeregów 

homologicznych 

węglowodorów, podaje 

ich nazwy, właściwości 

i zastosowania 

 zapisuje równania 

reakcji spalania metanu, 

etenu, etynu 

 zapisuje wzory benzenu 

 wymienia właściwości 

i zastosowania 

węglowodorów 

aromatycznych 

 wymienia źródła 

węglowodorów 

w środowisku 

przyrodniczym 

Uczeń: 

 wyjaśnia pojęcia: 

wiązanie 

zdelokalizowane, stan 

podstawowy, stan 

wzbudzony, wiązania 

typu σ i , reakcje: 

substytucji, addycji, 

polimeryzacji 

 zapisuje wzory ogólne 

alkanów, alkenów i 

alkinów, a na ich 

podstawie wyprowadza 

wzory sumaryczne 

węglowodorów 

 przedstawia sposoby 

otrzymywania metanu, 

etenu i etynu 

 przedstawia właściwości 

metanu, etenu i etynu; 

zapisuje równania reakcji 

chemicznych, którym 

ulegają 

 podaje nazwy 

systematyczne izomerów 

na podstawie ich 

wzorów 

półstrukturalnych 

 stosuje zasady 

nazewnictwa 

systematycznego 

alkanów (proste 

przykłady) 

 zapisuje równania reakcji 

spalania całkowitego 

i niecałkowitego 

alkanów, alkenów, 

alkinów 

 zapisuje równania 

reakcji: bromowania, 

uwodorniania 

oraz polimeryzacji etenu 

i etynu 

 wyjaśnia pojęcie 

aromatyczność na 

przykładzie benzenu 

 zapisuje wzór ogólny 

Uczeń: 

 określa przynależność 

węglowodoru do danego 

szeregu homologicznego 

na podstawie jego wzoru 

sumarycznego 

 charakteryzuje zmianę 

właściwości fizycznych 

i chemicznych 

węglowodorów w 

zależności od długości 

łańcucha węglowego 

 określa rzędowość 

atomów węgla w 

cząsteczkach alkanów 

 zapisuje równania reakcji 

otrzymywania metanu, 

etenu i etynu 

 wyjaśnia, na czym polega 

izomeria konstytucyjna; 

podaje jej przykłady 

 podaje nazwę 

systematyczną izomeru 

na podstawie jego wzoru 

półstrukturalnego 

i odwrotnie 

 określa typy reakcji 

chemicznych, którym 

ulega dany węglowodór; 

zapisuje ich równania 

 zapisuje mechanizm 

reakcji substytucji na 

przykładzie bromowania 

metanu 

 odróżnia doświadczalnie 

węglowodory nasycone 

od węglowodorów 

nienasyconych 

 omawia budowę 

pierścienia 

benzenowego i wyjaśnia 

pojęcie delokalizacja 

elektronów 

 omawia metody 

otrzymywania benzenu 

na przykładzie reakcji 

trimeryzacji etynu 

Uczeń: 

 wyjaśnia na dowolnych 

przykładach mechanizm 

reakcji: substytucji, 

addycji, eliminacji, 

polimeryzacji 

i kondensacji 

 proponuje kolejne etapy 

substytucji i zapisuje je 

na przykładzie 

chlorowania etanu 

 zapisuje mechanizm 

reakcji addycji na 

przykładzie reakcji etenu 

z chlorem 

 zapisuje wzory 

strukturalne dowolnych 

węglowodorów 

(izomerów); określa typ 

izomerii 

 projektuje 

doświadczenie 

chemiczne i 

doświadczalnie 

identyfikuje produkty 

całkowitego spalania 

węglowodorów 

 udowadnia, że dwa 

węglowodory o takim 

samym składzie 

procentowym mogą 

należeć do dwóch 

różnych szeregów 

homologicznych 

 zapisuje równania reakcji 

chemicznych, którym 

ulega benzen (spalanie, 

bromowanie z użyciem i 

bez użycia katalizatora, 

uwodornienie, 

nitrowanie 

i sulfonowanie) 

 projektuje 
doświadczenia 
chemiczne dowodzące 
różnic we 
właściwościach 



 wymienia właściwości 

ropy naftowej i gazu 

ziemnego 

 wymienia sposoby 

przeróbki ropy naftowej 

 wymienia zastosowania 

produktów przeróbki 

ropy naftowej 

 podaje przykłady węgli 

kopalnych 

 wymienia zastosowania 

produktów pirolizy 

węgla 

 omawia wpływ 
wydobycia 
i stosowania paliw 
kopalnych na stan 
środowiska 
przyrodniczego 

szeregu homologicznego 

benzenu 

 wymienia reakcje, 

którym ulega benzen 

(spalanie, bromowanie z 

użyciem katalizatora, 

uwodornianie, 

nitrowanie i 

sulfonowanie) 

 opisuje przebieg 

destylacji ropy naftowej 

 podaje skład i omawia 

właściwości benzyny 

 proponuje sposoby 

ochrony środowiska 

przyrodniczego przed 

degradacją 

 zapisuje równania reakcji 

spalania benzenu 

 wyjaśnia, dlaczego 

benzen nie odbarwia 

wody bromowej ani 

wodnego roztworu 

manganianu(VII) potasu 

 wyjaśnia przyczyny 

stosowania 

przedrostków: meta-, 

orto-, para- w nazwach 

izomerów  

 podaje nazwy i zapisuje 

wzory toluenu, ksylenów 

 wyjaśnia, na czym 

polegają procesy 

krakingu i reformingu 

 

 wyjaśnia pojęcie 
zielona chemia 

węglowodorów: 
nasyconych, 
nienasyconych 
i aromatycznych 

 

2. Fluorowcopochodne węglowodorów, alkohole, fenole, aldehydy i ketony 

Ocena dopuszczająca 

[1] 

Ocena dostateczna 

[1 + 2] 

Ocena dobra 

[1 + 2 + 3] 

Ocena bardzo dobra 

[1 + 2 + 3 + 4] 

Uczeń: 
 definiuje pojęcia: grupa 

funkcyjna, 

fluorowcopochodne, 

alkohole mono- 

i polihydroksylowe, 

fenole, aldehydy, ketony, 

dawka, uzależnienie 

 zapisuje wzory i podaje 

nazwy grup funkcyjnych 

występujących 

w związkach 

organicznych 

 zapisuje wzory i nazwy 

wybranych 

fluorowcopochodnych 

 zapisuje wzory metanolu 

i etanolu, wymienia ich 

właściwości, omawia ich 

wpływ na organizm 

człowieka 

 podaje zasady 

nazewnictwa 

systematycznego 

fluorowcopochodnych, 

Uczeń: 

 omawia metody 

otrzymywania oraz 

zastosowania 

fluorowcopochodnych 

węglowodorów 

 wyjaśnia przebieg reakcji 

polimeryzacji na 

przykładzie PVC 

 wyjaśnia pojęcie 

rzędowość alkoholi 

 zapisuje wzory czterech 

pierwszych alkoholi 

w szeregu 

homologicznym; podaje 

ich nazwy systematyczne 

 wyprowadza wzór 

ogólny alkoholi 

 omawia rodzaje 

tworzyw sztucznych z 

podziałem na 

termoplasty i duroplasty 

 zapisuje wzór glikolu, 

podaje jego nazwę 

Uczeń: 

 omawia właściwości 

fluorowcopochodnych 

węglowodorów 

 porównuje właściwości 

alkoholi 

monohydroksylowych 

o łańcuchach węglowych 

różnej długości 

 bada doświadczalnie 

właściwości etanolu 

i zapisuje odpowiednie 

równania reakcji 

chemicznych 

(rozpuszczalność w 

wodzie, palność, reakcja 

z sodem, odczyn, 

działanie na białko jaja, 

reakcja 

z chlorowodorem) 

 wyjaśnia pojęcie reakcja 

eliminacji: omawia 

mechanizm tej reakcji na 

przykładzie butan-2-olu 

Uczeń: 

 wyjaśnia przebieg reakcji 

polimeryzacji 

fluorowcopochodnych 

 porównuje 

doświadczalnie 

charakter chemiczny 

alkoholi mono- 

i polihydroksylowych na 

przykładach etanolu 

i glicerolu 

 wyjaśnia zjawisko 

kontrakcji etanolu 

 ocenia wpływ pierścienia 

benzenowego na 

charakter chemiczny 

fenolu 

 wykrywa obecność 

fenolu 

 porównuje budowę 

cząsteczek oraz 

właściwości alkoholi 

i fenoli 

 proponuje różne metody 



alkoholi mono- 

i polihydroksylowych, 

aldehydów, ketonów 

 zapisuje wzory ogólne 

alkoholi 

monohydroksylowych, 

aldehydów i ketonów 

 zapisuje wzory 

półstrukturalne i 

sumaryczne czterech 

pierwszych członów 

szeregu homologicznego 

alkoholi 

 wyjaśnia, na czym polega 

proces fermentacji 

alkoholowej 

 omawia wpływ alkoholu 

etylowego na organizm 

człowieka 

 zapisuje wzór glicerolu, 

podaje jego nazwę 

systematyczną, 

wymienia właściwości 

i zastosowania 

 zapisuje wzór fenolu, 

podaje jego nazwę 

systematyczną, 

wymienia właściwości 

i zastosowania 

 zapisuje wzory 

aldehydów mrówkowego 

i octowego, podaje ich 

nazwy systematyczne 

 omawia metodę 

otrzymywania metanalu 

i etanalu 

 wymienia reakcje 

charakterystyczne 

aldehydów 

 określa właściwości 

acetonu jako 

najprostszego ketonu 

 wskazuje różnice w 

budowie aldehydów i 

ketonów 

systematyczną, omawia 

właściwości 

i zastosowania 

 zapisuje równania 

reakcji spalania glicerolu 

i reakcji glicerolu 

z sodem 

 zapisuje wzór ogólny 

fenoli, wymienia ich 

źródła, omawia 

otrzymywanie i 

właściwości fenolu 

 wymienia metody 

otrzymywania fenoli 

 zapisuje wzory czterech 

pierwszych aldehydów 

w szeregu 

homologicznym i podaje 

ich nazwy systematyczne 

 zapisuje równanie 

reakcji otrzymywania 

aldehydu octowego z 

etanolu 

 wyjaśnia przebieg reakcji 

charakterystycznych 

aldehydów na 

przykładzie aldehydu 

mrówkowego (próby 

Tollensa i Trommera) 

 wyjaśnia zasady 
nazewnictwa 
systematycznego 
ketonów 

 zapisuje równanie 

reakcji fermentacji 

alkoholowej i wyjaśnia 

mechanizm tego 

procesu 

 bada doświadczalnie 

właściwości glicerolu 

(rozpuszczalność w 

wodzie, palność, reakcja 

glicerolu z sodem) 

 zapisuje równania 

reakcji spalania glicerolu 

i reakcji glicerolu 

z sodem 

 porównuje budowę 

cząsteczek alkoholi i 

fenoli, omawia 

właściwości i 

zastosowania alkoholi i 

fenoli 

 przeprowadza próby 

Tollensa i Trommera dla 

aldehydu octowego 

 bada doświadczalnie 

właściwości acetonu 

i wykazuje, że ketony nie 

mają właściwości 

redukujących 

 wyjaśnia mechanizm 

zjawiska izomerii 

ketonów 

 porównuje metody 

otrzymywania oraz 

właściwości i 

zastosowania aldehydów 

oraz ketonów 

otrzymywania alkoholi 

i fenoli, zapisuje 

odpowiednie równania 

reakcji chemicznych 

 wykonuje 

doświadczenie, 

w którym wykryje 

obecność fenolu 

 zapisuje równania 

reakcji przedstawiające 

próby Tollensa 

i Trommera dla 

aldehydów 

mrówkowego 

i octowego 

 bada doświadczalnie 

charakter chemiczny 

fenolu w reakcji 

z wodorotlenkiem sodu, 

kwasem azotowym(V) 

i kwasem 

chlorowodorowym; 

zapisuje odpowiednie 

równania reakcji 

chemicznych 

 analizuje i porównuje 

budowę cząsteczek oraz 

właściwości aldehydów i 

ketonów 

 wykazuje, że aldehydy 

i ketony o takiej samej 

liczbie atomów węgla są 

względem siebie 

izomerami 

 zapisuje równania 

reakcji utleniania 

alkoholi 

drugorzędowych 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


	

