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1. Podstawa prawna: 

a) obowiązujące rozporządzenie MEN dotyczące zasad oceniania i klasyfikowania uczniów; 

b) Wewnątrzszkolny System Oceniania w Liceum Ogólnokształcącym im. Braci Śniadeckich 

w Zgorzelcu 

c) podstawa programowa z chemii; 

d) maturalne wymagania egzaminacyjne z chemii; 

e) program nauczania:  

- w klasach realizujących treści w zakresie podstawowym: DKOS-4015-46/02; 

- w klasach realizujących treści w zakresie rozszerzonym: DKOS-4015-88/02 

 

1. Cele edukacyjne kształcenia i wychowania:  

Zadaniem chemii jako przedmiotu ogólnokształcącego w szkole ponadgimnazjalnej jest rozszerzenie 

wiadomości ucznia o budowie i właściwościach otaczających go substancji, możliwościach przemian tych 

substancji i prawach rządzących tymi przemianami. Przedmiot ten powinien uczyć obserwowania 

otaczającego nas świata, umiejętności opisu zjawisk, wnioskowania na podstawie poczynionych 

obserwacji, uczyć logicznego myślenia i kojarzenia faktów. Uczeń powinien nabywać umiejętności 

korzystania z informacji dostępnych w wielu źródłach, ale też selekcjonowania ich i stosowania 

przyswojonej wiedzy w życiu codziennym. Po ukończonej nauce w szkole ponadgimnazjalnej uczeń musi 

umieć dotrzeć do potrzebnej mu informacji i właściwie ją zinterpretować oraz zastosować, powinien także 

mieć świadomość, ze źródłem sukcesu jest systematyczna praca. 

W wyniku realizacji programu uczeń powinien w zakresie wiedzy i umiejętności: 

• znać podstawowe pojęcia chemiczne, 

• znać podstawy budowy materii i umieć je wykorzystać do interpretacji otaczających go zjawisk, 

• posługiwać się symboliką chemiczną w zakresie chemii organicznej i nieorganicznej, 

• znać właściwości podstawowych związków chemicznych i umieć je odnieść do życia codziennego, 

• wykonywać proste obliczenia stechiometryczne oraz obliczenia z zakresu stężeń molowego 

i procentowego, 

• umieć się posługiwać pojęciem aktywności pierwiastka lub związku, 

• interpretować procesy równowagowe w odniesieniu do równowag kwasowo – zasadowych, 

• umieć się posługiwać skalą pH, 

• zaprojektować i wykonać proste doświadczenia chemiczne, 

• wykonać obliczenia związane ze składem związku, wydajnością procesu, objętościami  

gazów w warunkach odmiennych od warunków normalnych, 

• wyszukać potrzebne informacje w podręczniku lub innych dostępnych źródłach (prasa,  

radio, telewizja, Internet, programy komputerowe), 

• wykorzystać informacje dotyczące substancji chemicznych i świadomie się nimi posługiwać 

W wyniku realizacji programu uczeń powinien w zakresie postaw i zachowań: 

• przestrzegać przepisów BHP podczas przeprowadzania ćwiczeń laboratoryjnych, 

• wykazywać dociekliwość poznawczą, 

• świadomie dbać o swoje otoczenie i środowisko, prezentując postawę proekologiczną, 

• dbać o własne zdrowie, jak też o zdrowie kolegów w klasie, 

• szanować zdanie innych, ale też potrafić bronić własnych poglądów 



3 
 

Chemia jest przedmiotem mającym wychowywać w postawie proekologicznej świadomego użytkownika 

coraz większej liczby produktów naturalnych w różnym stopniu przetworzonych chemicznie, a także 

materiałów syntetycznych. Przedmiot chemii w szkole ma również na uwadze wykształcenie człowieka 

zdającego sobie sprawę zarówno z dobrodziejstw płynących z rosnącej chemizacji życia, jak i świadomego 

wszelkich zagrożeń wynikających z pojawienia się nadmiaru nowych materiałów. 

 

2. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych z chemii: 

      Sprawdziany pisemne – suma punktów uzyskanych za rozwiązania zadań rachunkowych 

i teoretycznych przeliczana jest na oceny szkolne w następujący sposób (zgodnie z WSO): 

 

kartkówki  

100 – 90% pkt    bardzo dobry 

89 – 75% pkt      dobry 

74 – 55% pkt      dostateczny 

54 – 45% pkt      dopuszczający 

44 – 0 % pkt       niedostateczny 

 

sprawdziany  

95 - 100% pkt  celujący 

80 – 94 % pkt    bardzo dobry 

65 – 79% pkt    dobry 

45 – 64% pkt    dostateczny 

30  - 44% pkt     dopuszczający 

  0 – 29 % pkt      niedostateczny 

 

Odpowiedź ustna – na ocenę mają wpływ następujące czynniki: 

Zadanie teoretyczne : zgodność prezentowanych treści z tematyką zadania i ich zakres, poprawność 

merytoryczna, logiczność wypowiedzi, poprawność terminologii 

Zadanie  rachunkowe: analiza sytuacji i treści chemicznej zadania, przedstawienie sytuacji  

problemowej i zapisanie warunków zadania (reakcja, schemat, rysunek, dane), argumentacja toku 

rozwiązywania, dobór i znajomość praw oraz wzorów, sprawność matematyczna. 

Zadanie doświadczalne: prawidłowe określenie celu badawczego, dobór metody, przyrządów  

i konstrukcja zestawu badawczego, planowanie działań, obserwacje, prezentacja  wyników 

doświadczenia, formułowanie wniosków.  

 

Prace domowe – ocena uzależniona jest od poprawności merytorycznej, zgodności z tematem pracy, 

struktury i zakresu prezentowanych treści, samodzielności wykonania pracy przez ucznia. 

 

Zeszyt przedmiotowy – ocenie podlegają prace domowe, notatki z lekcji oraz estetyka 

i systematyczność prowadzenia zeszytu. 

 

Zeszyt zadań rachunkowych – ocenie podlegają systematyczne rozwiązywane zadania rachunkowe 

umieszczane na stronie internetowej  

 

Aktywność na lekcji – za aktywny i twórczy udział w lekcji lub pracy grupy powołanej na lekcji  uczeń  

może otrzymać „+” lub „-”, który jest odnotowany w dzienniku nauczyciela. Pod koniec działu plusy 

i minusy przetwarzane są na oceny. 

 

Prace dodatkowe – ocena uzależniona jest od: stopnia trudności zadania, przygotowania 

merytorycznego i umiejętności prezentowania zadania,  oryginalności i estetyki wykonanej pracy, 

wykorzystania  różnych źródeł informacji i inne.  
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Uczeń może zdecydować czy ocena proponowana przez nauczyciela będzie odnotowana  w dzienniku 

lekcyjnym. 

 

Udział w konkursach i olimpiadach – uczeń za udział w konkursie otrzymuje następujące oceny 

Rodzaj konkursu Laureat Finalista Udział 

Szkolny – ocena cząstkowa 5 5 - 

Powiatowy, rejonowy – ocena cząstkowa 6 5 4 

Wojewódzki, ogólnopolski ocena 

końcoworoczna 

6 6 Podwyższona o 1 

ocenę 

 

        Uczeń dwa razy w semestrze może zgłosić nieprzygotowanie  do lekcji, za które przyjmuje się 

nieznajomość zagadnień z poprzednich lekcji, brak pracy domowej, brak zeszytu przedmiotowego. 

Uczeń może nie pisać niezapowiedzianych kartkówek. Trzecie nieprzygotowanie do zajęć jest 

równoważne z otrzymaniem oceny niedostatecznej. Zgłoszenie nieprzygotowania do lekcji powinno 

nastąpić przed sprawdzeniem list obecności; nie zwalnia ono ucznia z udziału w bieżącej lekcji. 

Nieprzygotowanie do zajęć nie może być zgłaszane na zapowiedzianych wcześniej lekcjach 

powtórzeniowych, kartkówkach, sprawdzianach. 

 

3. Ocenianie semestralne i końcoworoczne 

 Zasady klasyfikowania semestralnego i końcoworocznego zawarte są w Wewnętrzszkolnym Systemie 

Oceniania. Przy wystawianiu oceny semestralnej i końcoworocznej brane są pod uwagę oceny 

cząstkowe uzyskane przez ucznia w danym okresie czasu a w przypadku tej ostatniej uwzględnia się 

również ocenę semestralną. Ocena semestralna i końcoworoczna jest średnią ważoną ocen 

cząstkowych, z których każda posiada swoją rangę  

Forma oceniania osiągnięć ucznia Ranga 

Sprawdziany pisemne  5,0 

Kartkówki niezapowiedziane i zapowiedziane 3,5 

Odpowiedź ustna 2,5 

Prace domowe , zeszyt przedmiotowy 2,0 

Aktywność na lekcji 1,5 

Prace dodatkowe 1,0 

Udział w konkursach i olimpiadach 4,0 

 

4. Sposoby poprawiania oceny szkolnej 

 Uczeń w ciągu semestru może poprawiać ocenę niedostateczną z dwóch sprawdzianów, ale obie 

oceny wpisywane są do dziennika i brane są pod uwagę; w przypadku otrzymania ponownie oceny 

niedostatecznej w dzienniku odnotowany jest fakt podjęcia próby poprawy. 

Uczniowie mogą poprawić ocenę niedostateczną ze sprawdzianu w terminie dwóch tygodni od daty 

oddania sprawdzianu. Dla wszystkich zainteresowanych poprawą uczniów ustala się jeden termin. 

Uczeń, który otrzymał niedostateczną ocenę na pierwszy semestr jest zobowiązany do podjęcia próby 

poprawy oceny w terminie ustalonym wspólnie z nauczycielem, nie później niż do końca marca. 
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5. Sposoby informowania uczniów.  

Na pierwszej godzinie lekcyjnej uczniowie są zapoznawani z PSO. Wymagania na poszczególne oceny są 

udostępniane wszystkim uczniom. Wszystkie oceny oparte o opracowane kryteria są jawne zarówno 

dla ucznia jak i jego rodziców. Sprawdziany i inne prace pisemne są przechowywane w szkole do końca 

danego roku szkolnego. 

 

6. Sposoby informowania rodziców.   

O ocenach cząstkowych informuje się rodziców na zebraniach rodzicielskich lub w czasie 

indywidualnych spotkań z rodzicami, udostępniając zestawienie ocen. Na dwa tygodnie przed rocznym 

klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciel informuje w formie ustnej i za jego 

pośrednictwem rodziców o przewidywanej dla niego ocenie klasyfikacyjnej. 

 

5. Kryteria dla danej oceny: 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

• potrafi dokonywać syntezy informacji pochodzących z różnych źródeł (przedmiotów nauczania),  

• cechuje się wnikliwością interpretacyjną tekstów, faktów, działań, zdarzeń, umiejętnością poszukiwania 

odpowiednich treści w różnych źródłach informacji naukowej, cechuje się pasją poznawczą, 

• formułuje problemy oraz dokonuje analizy i syntezy zjawisk nowych i nietypowych, 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

• określa podobieństwa i różnice pomiędzy grupami pierwiastków i związków chemicznych, 

• zapisuje dane liczbowe w postaci tabel i wykresów, 

• przewiduje właściwości związków na podstawie ich składu i budowy elektronowej, 

• wykonuje złożone obliczenia stechiometryczne oraz sprawnie posługuje się układem okresowym, 

• stosuje zdobytą wiedzę do rozwiązywania problemów i zadań w nowych sytuacjach, 

• wykazuje dużą samodzielność i bez pomocy nauczyciela korzysta z różnych źródeł wiedzy, 

• planuje i bezpiecznie przeprowadza eksperymenty chemiczne, 

• biegle pisze i uzgadnia równania reakcji chemicznych. 

      Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

• określa różnice i podobieństwa pomiędzy substancjami, 

• stosuje klasyfikację i systematyzację związków chemicznych z pełnym zrozumieniem zasad, 

• stosuje różne sposoby nazewnictwa dla związków złożonych, 

• zna prawa chemiczne, 

• poprawnie planuje eksperymenty chemiczne, 

• dokonuje samodzielnie obliczeń połączonych z przekształcaniem i łączeniem wzorów, 

• odczytuje dane liczbowe z tabel i wykresów, 

• poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności do samodzielnego rozwiązywania  typowych zadań 

i problemów, 

• korzysta z układu okresowego pierwiastków, wykresów, tablic i innych źródeł wiedzy  chemicznej.     

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

• określa pojęcia takie jak substancja prosta, złożona, mieszanina, 

• stosuje podział związków ze zrozumieniem zasad, 

• stosuje zasady nazewnictwa chemicznego w odniesieniu do prostych związków organicznych 

i nieorganicznych,  
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• pisze równania reakcji opisujące omawiane właściwości prostego typowego związku, 

• zna i rozumie podstawowe prawa chemiczne 

• wykonuje proste eksperymenty chemiczne pod kierunkiem nauczyciela, 

• samodzielnie formułuje obserwacje chemiczne, 

• korzysta z pomocą nauczyciela  ze źródeł wiedzy, 

• z pomocą nauczyciela poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności przy rozwiązywaniu  

typowych zadań i problemów, 

• z pomocą nauczyciela pisze i uzgadnia równania reakcji chemicznych oraz   

rozwiązuje zadania o niewielkim stopniu trudności. 

      Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

• odtwarza pamięciowo podstawowe informacje, 

• stosuje podstawowe podziały bez określania zasad podziału, 

• pisze wzory i nazywa najprostsze związki chemiczne, 

• uzgadnia współczynniki w podanym równaniu, 

• zna podstawowe prawa bez umiejętności ich stosowania, 

• odnajduje z tablicy najprostsze dane liczbowe, 

• wykonuje proste obliczenia z bezpośredniego podstawienia do wzoru, 

• z pomocą nauczyciela rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu  

trudności. 

      Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

• nie opanował wiadomości i umiejętności określonych programem, które są  konieczne do  

dalszego kształcenia, 

• nie zna symboliki chemicznej, 

• nawet z pomocą nauczyciela nie pisze prostych wzorów chemicznych, 

• nie potrafi bezpiecznie posługiwać się prosty sprzętem laboratoryjnym i odczynnikami  

chemicznymi. 

 

Szczegółowe wymagania edukacyjne na poszczególne oceny 

ZAKRES PODSTAWOWY 

Systematyka związków nieorganicznych 

1. dopuszczający 

• Znajomość definicji: przemiana chemiczna i zjawisko fizyczne ( z przykładami) 

• Znajomość podstawowych typów reakcji chemicznych 

• Umiejętność uzupełniania współczynników w typowych reakcjach chemicznych 

• Znajomość  podstawowych właściwości tlenu i wodoru 

• Znajomość podstawowych sposobów otrzymywania tlenków i wodorków 

• Znajomość budowy kwasów, zasad, soli 

• Znajomość definicji promieniotwórczości 

2. dostateczny 

• Wiadomości z pkt 1 oraz: 

• Znajomość definicji: reakcja egzo- i endoenergetyczna ( wraz z podaniem przykładów) 

• Umiejętność zakwalifikowania danej reakcji do poznanego typu 



7 
 

• Znajomość podstawowych sposobów otrzymywania kwasów, zasad, soli (pisanie reakcji chemicznych) 

• Umiejętność nazewnictwa powyższych związków 

3. dobry 

• Wiadomości z pkt 1, 2 oraz: 

• Znajomość pojęcia: szybkość reakcji oraz czynników na nią wpływających 

• Umiejętność pisania i dobierania współczynników w złożonych reakcjach chemicznych 

• Znajomość podziału kwasów, tlenków, soli   ( z przykładami) 

• Umiejętność pisania prostych cyklów przemian typu m.in.:  

• metal →tlenek metalu→ wodorotlenek→sól→tlenek itp. 

• Znajomość pojęcia tlenek/wodorotlenek amfoteryczny oraz pisanie odpowiednich reakcji 

świadczących o amfoteryczności związku. 

4. bardzo dobry 

• Wiadomości z pkt 1, 2, 3 oraz 

• Umiejętność pisania reakcji charakterystycznych , otrzymywania, rozkładu poznanych związków 

chemicznych 

• Umiejętność nazewnictwa związków występujących w w.w. reakcjach 

 

Budowa atomów i cząsteczek. Układ okresowy. 

1. dopuszczający 

• Znajomość podstawowych cząstek elementarnych (masa, ładunek, symbol) 

• Znajomość modelu planetarnego budowy atomu oraz modelu powłokowego (ogólnie) 

• Znajomość pojęć związanych z budową atomu m.in. powłoka, elektrony walencyjne, konfiguracja 

elektronowa,  

• Znajomość (ogólna) budowy układu okresowego  

• Znajomość rodzaju orbitali 

2. dostateczny 

• Wiadomości z pkt 1 oraz: 

• Znajomość pojęć: liczba atomowa, masowa, izotopy, nukleony, nuklidy 

• Umiejętność podania liczby atomowej i masowej na podstawie układu okresowego oraz na podstawie 

składu jądra atomowego 

• Umiejętność obliczania średniej masy atomowej 

• Znajomość zastosowań izotopów 

• Dobra znajomość powłokowego modelu budowy atomu oraz pojemności powłok 

• Umiejętność pisania konfiguracji elektronowych dla pierwiastków o liczbie atomowej 1-20 oraz 

zaznaczania powłoki walencyjnej  

• Umiejętność pisania konfiguracji sposobem klatkowym 

• Znajomość pojęć: kation, anion, energia jonizacji, elektroujemność 

• Znajomość mechanizmu powstawania wiązań jonowych, kowalencyjnych oraz przykładów związków 

z powyższymi wiązaniami 

• Znajomość właściwości fizycznych związków posiadających powyższe wiązania 

• Znajomość prawa okresowości 

• Znajomość reguły Hunda, zakazu Pauliego oraz zasad zapełniania orbitali 
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• Znajomość rodzajów promieniotwórczości 

3. dobry 

• Wiadomości z pkt 1,2 oraz 

• Znajomość zależności pomiędzy budową atomu a jego położeniem w układzie okresowym 

• Znajomość pojęć: polaryzacja wiązania, dipol, donor akceptor, rdzeń atomowy 

• Znajomość wiązań kowalencyjnych spolaryzowanych, metalicznych, wodorowych, Van der Wasala 

• Umiejętność wskazywania wiązania w podanym związku  

• Umiejętność rysowania wzorów elektronowych kropkowych i kreskowych     ( zw. dwuskładnikowych) 

• Umiejętność podziału układu okresowego na bloki z uwzględnieniem elektronów walencyjnych 

• Znajomość liczb kwantowych (n, l, m, ms), ich charakterystyki i znaczenia w chemii 

• Umiejętność przedstawiania konfiguracji walencyjnej z użyciem gazu szlachetnego i  klatkowo 

4. bardzo dobry 

• Wiadomości z pkt 1, 2, 3 oraz 

• Znajomość wzorów elektronowych złożonych związków chemicznych 

• Umiejętność rozwiązywania zadań rachunkowych i problemowych dotyczących udowy atomu oraz 

wiązań 

• Znajomość zależności między rodzajem wiązań a właściwościami wodorotlenków i kwasów 

• Umiejętność tworzenia nazw pierwiastków o podanej liczbie atomowej  

• Umiejętność pisania konfiguracji elektronowych kationów i anionów 

• Znajomość zmienności i analogii występujących w układzie okresowym 

 

Równania reakcji chemicznych – podstawy obliczeń 

1. dopuszczający 

• Znajomość pojęć: masa atomowa, cząsteczkowa molowa, mol, objętość molowa 

• Umiejętność odczytu z układu okresowego mas atomowych i obliczanie na ich podstawie mas 

cząsteczkowych i molowych 

• Znajomość pojęcia stopnia utlenienia pierwiastków 

• Umiejętność wyznaczania stopnia utlenienia w prostych związkach chemicznych 

2. dostateczny 

• Wiadomości z pkt 1 oraz: 

• Znajomość prawa Avogadra oraz Gay-Lussaca 

• Umiejętność obliczania liczby atomów ( cząsteczek) w próbce substancji 

• Umiejętność obliczania liczby moli atomów ( cząsteczek) cząsteczek próbce substancji 

• Umiejętność obliczania masy określonej liczby moli substancji 

• Umiejętność obliczania liczby moli atomów (cząsteczek) substancji gazowej w określonych warunkach 

• Umiejętność obliczania masy gazu o określonej objętości  

• Umiejętność obliczania objętości gazu o określonej masie (warunki normalne) 

• Umiejętność wyznaczania stosunków stechiometrycznych  

• Umiejętność obliczania wzorów związków na podstawie składu ilościowego i stosunku objętościowego 

reagentów 

• Umiejętność wskazywania reakcji redoks 

• Umiejętność pisania prostych reakcji redoks 
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3. dobry 

• Wiadomości z pkt 1,2 oraz: 

• Umiejętność rozwiązywania zadań rachunkowych opartych na wagowym, molowym i objętościowym 

stosunku stechiometrycznym 

• Umiejętność pisania bilansu elektronowego 

• Umiejętność dobierania współczynników w reakcjach redoks 

4. bardzo dobry 

• Wiadomości z pkt 1, 2, 3 oraz: 

• Umiejętność rozwiązywania zadań przy niestechiometrycznych ilościach substratów 

• Obliczanie składu mieszanin biorących udział w reakcjach i mieszanin poreakcyjnych 

• Znajomość podstawowych utleniaczy i reduktorów 

• Umiejętność dobierania współczynników na drodze bilansu elektronowego w reakcjach 

cząsteczkowych  

 

Roztwory i reakcje w roztworach 

1. dopuszczający 

• Znajomość podziału roztworów wodnych  

• Znajomość zależności rozpuszczalności od temperatury 

• Znajomość pojęcia rozpuszczalność 

• Znajomość definicji i wzorów na stężenie procentowe i molowe 

• Umiejętność wykorzystania pojęcia stężenia procentowego w życiu codziennym 

• Znajomość pojęć: dysocjacja jonowa, mocny i słaby elektrolit, pH roztworu 

• Umiejętność określania odczynu roztworu za pomocą podstawowych wskaźników 

• Znajomość substancji chemicznych stosowanych jako rozpuszczalniki 

2. dostateczny 

• Wiadomości z pkt 1 oraz: 

• Umiejętność odczytywania rozpuszczalności substancji rozpuszczalności danej temperaturze z tablic 

rozpuszczalności 

• Umiejętność rozwiązywania prostych zadań dotyczących rozpuszczalność, poznanych stężeń, pH oraz 

stopnia dysocjacji 

• Umiejętność pisania reakcji dysocjacji jonowej kwasów, zasad, soli 

• Znajomość pojęcia stopnia dysocjacji 

3. dobry 

• Wiadomości z pkt 1, 2 oraz: 

• Umiejętność przygotowania roztworów nasyconych, nienasyconych oraz przesyconych 

• Umiejętność obliczania liczny gramów substancji jaką należy rozpuścić w danej objętości 

rozpuszczalnika aby otrzymać określony roztwór np. nasycony 

• Umiejętność określania mocy elektrolitu na podstawie stopnia dysocjacji 

• Umiejętność pisania reakcji hydrolizy soli i wskazywania odczynu tej soli 

• Umiejętność pisania reakcji zobojętniania i strącania w sposób cząsteczkowy i jonowy 

4. bardzo dobry 

• Wiadomości z pkt 1, 2, 3 oraz: 
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• Umiejętność wyjaśnienia właściwości układów koloidalnych oraz działania emulgatora 

• Umiejętność rozwiązywania zadań problemowych związanych z mieszaniem roztworów o różnych 

stężeniach oraz przeliczania stężeń roztworów 

• Umiejętność rozwiązywania zadań dotyczących stężeń, rozpuszczalności, pH oraz stopnia dysocjacji 

o wyższym stopniu trudności 

• Umiejętność pisania reakcji w formie cząsteczkowej na podstawie zapisu jonowego 

 

Właściwości wybranych metali i niemetali 

1. dopuszczający 

• Znajomość historii odkrycia sodu, wapnia, glinu, siarki, chloru 

• Znajomość rozpowszechnienia w.w. pierwiastków w skorupie ziemskiej 

• Znajomość symboli oraz położenia powyższych pierwiastków w układzie okresowym 

• Znajomość typowych wartościowości w.w. pierwiastków 

2. dostateczny 

• Wiadomości z pkt 1 oraz 

• Znajomość nazw oraz wzorów typowych związków sodu, wapnia, glinu siarki oraz chloru 

• Umiejętność pisania wzorów sumarycznych oraz strukturalnych powyższych związków 

• Znajomość pojęcia pasywacja 

3. dobry 

• Wiadomości z pkt 1, 2 oraz: 

• Znajomość definicji alotropia  

• Znajomość sposobów otrzymywania sodu, wapnia, glinu, siarki oraz chloru 

• Znajomość właściwości powyższych pierwiastków 

• Znajomość zastosowania kwasu solnego, siarkowego (IV) oraz (VI) 

• Umiejętność pisania reakcji chemicznych do odpowiednich cykli przemian z zastosowaniem 

powyższych pierwiastków 

4. bardzo dobry 

• Wiadomości z pkt 1, 2, 3 oraz: 

• Znajomość pojęcia twardość wody oraz sposoby jej usuwania 

• Znajomość przykładów mikro i makroelementów oraz ich zastosowanie  

• Znajomość definicji aluminotermii  

• Umiejętność rozwiązywania zadań rachunkowych i problemowych z zastosowaniem poznanych 

pierwiastków  

 

Węglowodory 

1. dopuszczający 

• Znajomość pojęć: szereg homologiczny, izomeria substytucja, addycja, eliminacja, polimeryzacja, grupa 

alkilowa/ umiejętność podawania przykładów do powyższych pojęć 

• Znajomość wzorów ogólnych szeregów homologicznych węglowodorów alifatycznych oraz 

umiejętność podawania wzorów przedstawicieli poszczególnych szeregów 

• Umiejętność pisania wzorów strukturalnych i  półstrukturalnych węglowodorów alifatycznych 

i aromatycznych 
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• Znajomość zasad nazewnictwa węglowodorów 

2. dostateczny 

• Wiadomości z pkt 1 oraz: 

• Umiejętność stosowania zasad nazewnictwa węglowodorów (pisanie wzorów związków na podstawie 

nazwy i nazywanie związków na podstawie podanego wzoru) 

• Znajomość budowy przestrzennej wybranych węglowodorów 

• Znajomość sposobów otrzymywania podstawowych związków  

• Znajomość typowych reakcji charakterystycznych dla poszczególnych grup węglowodorów 

• Znajomość rodzajów izomerii oraz umiejętność pisania wzorów izomerów 

3. dobry 

• Wiadomości z pkt 1, 2 oraz: 

• Umiejętność pisana reakcji z udziałem różnych przedstawicieli w.w. grup związków 

• Znajomość konsekwencji wynikających z reguły Markownikowa (pisanie reakcji) 

• Umiejętność rozwiązywania prostych zadań rachunkowych dotyczących węglowodorów na podstawie 

odpowiednich reakcji 

• Znajomość podstawników I i II rodzaju oraz ich znaczenia w chemii organicznej  

4. bardzo dobry 

• Wiadomości z pkt 1, 2, 3 oraz: 

• Znajomość i umiejętność wskazywania zależności między budową związków a ich właściwościami 

• Umiejętność doświadczalnego odróżniania poszczególnych związków 

• Umiejętność rozwiązywania zadań rachunkowych i problemowych dotyczących węglowodorów 

 

Jednofunkcyjne pochodne węglowodorów 

1. dopuszczający 

• Znajomość wzorów grup funkcyjnych 

• Znajomość słownictwa systematycznego i zwyczajowego 

• Umiejętność pisania wzorów strukturalnych w.w. związków 

• Znajomość podstawowych właściwości fizycznych głównych przedstawicieli  jednofunkcyjnych 

pochodnych węglowodorów 

• Umiejętność wskazywania trucizn wśród powyższych związków 

2. dostateczny 

• Wiadomości z pkt 1 oraz: 

• Znajomość sposobów otrzymywania podstawowych związków  

• Znajomość zastosowania powyższych związków 

• Znajomość właściwości chemicznych w poszczególnych grupach pochodnych węglowodorów 

• Umiejętność pisania prostych reakcji chemicznych z zastosowaniem wybranych związków 

3. dobry 

• Wiadomości z pkt 1, 2 oraz: 

• Umiejętność pisania równań reakcji z udziałem różnych przedstawicieli poznanych związków 

• Znajomość składu pierwiastkowego oraz wzorów strukturalnych grup funkcyjnych poszczególnych grup 

związków 

• Umiejętność rozwiązywania prostych zadań rachunkowych opartych na reakcjach poznanych związków 
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4. bardzo dobry 

• Wiadomości z pkt 1, 2, 3 oraz: 

• Znajomość i umiejętność wskazywania zależności między budową związków a ich właściwościami 

• Umiejętność doświadczalnego odróżniania poszczególnych związków 

• Umiejętność rozwiązywania zadań rachunkowych i problemowych dotyczących węglowodorów 

• Umiejętność pisania cykli przemian chemicznych z udziałem poznanych związków 

 

Wielofunkcyjne pochodne węglowodorów i związki wielkocząsteczkowe 

1. dopuszczający 

• Znajomość wzorów grup funkcyjnych 

• Znajomość słownictwa systematycznego i zwyczajowego 

• Umiejętność pisania wzorów strukturalnych w.w. związków 

• Znajomość podstawowych właściwości fizycznych głównych przedstawicieli  jednofunkcyjnych 

pochodnych węglowodorów 

• Umiejętność wykrywania składu pierwiastkowego cukrów i białek 

2. dostateczny 

• Wiadomości z pkt 1 oraz: 

• Znajomość podziału aminokwasów, białek i cukrów 

• Znajomość występowania i sposobów otrzymywania podstawowych związków 

• Znajomość praktycznego zastosowania (produkcja cukru, przetwórstwo skrobii i celulozy) 

• Znajomość właściwości chemicznych wynikających z obecności poszczególnych grup funkcyjnych oraz 

umiejętność zapisu typowych dla nich równań chemicznych 

• Znajomość wzorów wybranych aminokwasów białkowych 

3. dobry 

• Wiadomości z pkt 1, 2 oraz: 

• Umiejętność pisania równań reakcji z udziałem różnych przedstawicieli poznanych związków 

• Znajomość składu pierwiastkowego oraz wzorów strukturalnych grup funkcyjnych poszczególnych grup 

związków 

• Umiejętność rozwiązywania prostych zadań rachunkowych opartych na reakcjach poznanych związków 

• Znajomość struktur białkowych 

4. bardzo dobry 

• Wiadomości z pkt 1, 2, 3 oraz: 

• Znajomość i umiejętność wskazywania zależności między budową związków a ich właściwościami 

• Umiejętność doświadczalnego odróżniania poszczególnych związków 

• Umiejętność rozwiązywania zadań rachunkowych i problemowych dotyczących poznanych związków 

• Umiejętność pisania cykli przemian chemicznych z udziałem poznanych związków 

 

 

 

 

 

 


