
Wymagania edukacyjne z zakresu rozszerzonego w roku szkolnym 

2020/2021 realizuje klasa 2f 

 

Ocenę celującą 

uzyskuje uczeń, który spełnił wymagania na ocenę bardzo dobrą oraz 

uzyskał dobry wynik w konkursie przedmiotowym lub olimpiadzie chemicznej. 

 
Ocenę niedostateczną 

uzyskuje uczeń, który nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą. 



Kinetyka chemiczna 

 

Ocena do-

puszczająca 

[1] 

Ocena dostateczna 

[1 + 2] 

Ocena dobra 

[1 + 2 + 3] 

Ocena bardzo 

dobra 

[1 + 2 + 3 + 4] 

Uczeń: Uczeń: 

 wyjaśnia po-

jęcia: układ, oto-

czenie, układ 

otwarty, układ 

zamknięty, układ 

izolowany, ener-

gia wewnętrzna 

układu, efekt 

cieplny reakcji, 

reakcja egzoter-

miczna, reakcja 

endotermiczna, 

proces egzo-

energetyczn y, 

proces endo-

energetyczn y, 

praca, ciepło, 

energia całkowi-

ta układu

 wyjaśnia 

pojęcia: teoria 

zderzeń ak-

tywnych, 

kompleks ak-

tywny, rów-

nanie kine-

tyczne reakcji 

chemicznej

 omawia 

wpływ różnych 

czynników na 

szybkość reakcji 

chemicznej

Uczeń: Uczeń: 

 definiuje  przeprowa  udowadni 

pojęcia: układ, dza reakcje a, że reakcje 

otoczenie, układ będące egzoenergetyczn 

otwarty, układ przykładami e należą do 

zamknięty, układ procesów egzo- i procesów 

izolowany, endoenergetycz- samorzutnych, a 

energia nych oraz reakcje 

wewnętrzna wyjaśnia istotę endoenergetyczn 

układu, efekt zachodzących e do procesów 

cieplny reakcji, procesów wymuszonych 

reakcja  projektuje  wyjaśnia 

egzotermiczna, doświadczenie pojęcie entalpia 

reakcja chemiczne układu 

endotermiczna, Rozpuszczanie  kwalifikuj 

proces azotanu(V) e podane 

endoenergetyczn amonu w wodzie przykłady 

y, proces  projektuje reakcji 

egzoenergetyczn doświadczenie chemicznych do 

y chemiczne reakcji 

 definiuje Reakcja egzoenergetyczn 

pojęcia: wodorowęglanu ych (ΔH < 0) lub 

szybkość reakcji sodu z kwasem endoenergetyczn 

chemicznej, etanowym ych (ΔH > 0) 

energia  projektuje na podstawie 

aktywacji, doświadczenie różnicy entalpii 

kataliza, chemiczne substratów 

katalizator Rozpuszczanie i produktów 

 wymienia wodorotlenku  wykonuje 

rodzaje katalizy sodu w wodzie obliczenia 

 wymienia  projektuje chemiczne 

czynniki doświadczenie z zastosowaniem 

wpływające na chemiczne pojęć: szybkość 

szybkość reakcji Reakcja reakcji 

chemicznej magnezu z chemicznej, 
 kwasem równanie 
 chlorowodorowy kinetyczne, 
 m reguła van't 

  projektuje Hoffa 

  doświadczenie  udowadni 

chemiczne a zależność 

Reakcja cynku z między rodzajem 



kwasem reakcji 

siarkowym(VI) chemicznej a 

 wyjaśnia zasobem energii 

pojęcia szybkość wewnętrznej 

reakcji substratów i 

chemicznej i produktów 

energia  wyjaśnia 

aktywacji różnice między 

 zapisuje katalizą 

równania homogeniczną, 

kinetyczne katalizą 

reakcji heterogeniczną 

chemicznych i autokatalizą 

 udowadni oraz podaje 

a wpływ zastosowania 

temperatury, tych procesów 

stężenia  

substratu,  

rozdrobnienia  

substancji  

i katalizatora na  

szybkość  

wybranych  

reakcji  

chemicznych,  

przeprowadzając  

odpowiednie  

doświadczenia  

chemiczne  

 projektuje  

doświadczenie  

chemiczne  

Wpływ stężenia  

substratu na  

szybkość reakcji  

chemicznej i  

formułuje  

wniosek  

 projektuje  

doświadczenie  

chemiczne  



  Wpływ temperatury 

na szybkość reakcji 

chemicznej, zapisu-

je odpowiednie 

równanie reakcji 

chemicznej i formu-

łuje wniosek 

 projektuje 

doświadczenie 

chemiczne Roz-

drobnienie substra-

tów a szybkość re-

akcji chemicznej i 

formułuje wniosek 

 projektuje 

doświadczenie 

chemiczne Katali-

tyczna synteza jod-

ku magnezu 

i formułuje 

wniosek 

 projektuje do-

świadczenie che-

miczne Katalityczny 

rozkład nadtlenku 

wodoru, zapisuje 

odpowiednie rów-

nanie reakcji che-

micznej i formułuje 

wniosek 

 podaje 

treść reguły 

van’t Hoffa 

 wykonuje 

proste obliczenia 

 



  chemiczne 

z zastosowaniem 

reguły van't Hoffa 

 określa 

zmianę energii re-

akcji chemicznej 

przez kompleks ak-

tywny 

 porównuje 

rodzaje katalizy i 

podaje ich zastoso-

wania 

 wyjaśnia, co 

to są inhibitory 

oraz podaje 

ich przykłady 

 wyjaśnia 

różnicę między 

katalizatorem  a 

inhibitorem 

 rysuje wy-

kres zmian stęże-

nia substratów 

i produktów oraz 

szybkości reakcji 

chemicznej w funk-

cji czasu 

 



Roztwory 

 

Ocena do-

puszczająca 

[1] 

Ocena dostateczna 

[1 + 2] 

Ocena dobra 

[1 + 2 + 3] 

Ocena bardzo 

dobra 

[1 + 2 + 3 + 4] 

Uczeń: Uczeń: 

 wyjaśnia 

pojęcia: koloid 

(zol), żel, ko-

agulacja, pepty-

zacja, denatura-

cja, koloid lio-

fobowy, koloid 

liofilowy, efekt 

Tyndalla 

 wymienia 

przykłady roz-

tworów o róż-

nym stanie sku-

pienia rozpusz-

czalnika i sub-

stancji rozpusz-

czanej 

 omawia 

sposoby roz-

dzielania roz-

tworów właści-

wych (substan-

cji stałych w 

cieczach, cieczy 

w cieczach) na 

składniki 

 wymienia 

zastosowania 

koloidów 

 wyjaśnia 

mechanizm 

rozpuszczania 

substancji w 

wodzie 

 wyjaśnia 

różnice między 

Uczeń: 

 projektuje 

doświadczenie 

chemiczne Roz-

puszczanie róż-

nych substancji 

w wodzie oraz 

dokonuje po-

działu roztwo-

rów, ze względu 

na rozmiary czą-

stek substancji 

rozpuszczonej, 

na roztwory wła-

ściwe, zawiesiny 

i koloidy 

 projektuje 

doświadczenie 

chemiczne po-

zwalające roz-

dzielić miesza-

ninę niejedno-

rodną (substan-

cji stałych w 

cieczach) na 

składniki 

 projektuje 

doświadczenie 

chemiczne Ba-

danie wpływu 

temperatury na 

rozpuszczalność 

gazów w wodzie 

oraz formułuje 

wniosek 

Uczeń: 

 projektuje 

doświadczenie 

chemiczne Ba-

danie rozpusz-

czalności chlor-

ku sodu w wo-

dzie 

i benzynie oraz 

określa, od cze-

go zależy roz-

puszczalność 

substancji 

 wymienia 

przykłady sub-

stancji tworzą-

cych układy ko-

loidalne przez 

kondensację lub 

dyspersję 

 projektuje 

i przeprowadza 

doświadczenie 

chemiczne Ob-

serwacja wiązki 

światła prze-

chodzącej przez 

roztwór właści-

wy i zol oraz 

formułuje wnio-

sek 

 wymienia 

sposoby otrzy-

mywania roz-

tworów nasy-

conych z roz-

tworów niena-

syconych 

 definiuje 

pojęcia: roztwór, 

mieszanina 

jednorodna, 

mieszanina 

niejednorodna, 

rozpuszczalnik, 

substancja 

rozpuszczana, 

roztwór 

właściwy, 

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 co-

dziennego 

 definiuje 

pojęcia: koloid 

(zol), żel, ko-

agulacja, pep-

tyzacja, dena-

turacja 

 wymienia 

różnice we wła-

ściwościach 

roztworów wła-

ściwych, kolo-

idów i zawiesin 

 odczytuje 

informacje z 

wykresu roz-

puszczalności na 

temat wybranej 

substancji 

 definiuje 

pojęcia stężenie 

procentowe 

i stężenie 

molowe 

 wykonuje 

proste obliczenia 

związane 

z pojęciami stę-

żenie procento-

we i stężenie 

molowe 

rozpuszczaniem 

a roztwarzaniem 

 wyjaśnia 

różnicę między 

rozpuszczalności 

ą 

a szybkością 

rozpuszczania 

substancji 

 sprawdza 

doświadczalnie 

wpływ różnych 

czynników na 

szybkość roz-

puszczania sub-

stancji 

 odczytuje 

informacje z wy-

kresów rozpusz-

czalności na te-

mat różnych sub-

stancji 

 wyjaśnia 

mechanizm 

procesu krysta-

lizacji 

 projektuje 

doświadczenie 

chemiczne ma-

jące na celu wy-

hodowanie 

kryształów wy-

branej substan-

cji 

 wykonuje 

obliczenia zwią-

zane z pojęciami 

stężenie procen-

towe i stężenie 

molowe 

 analizuje 

wykresy roz-

puszczalności 

różnych substan-

cji 

 wyjaśnia, 

w jaki sposób 

można otrzymać 

układy kolo-

idalne (konden-

sacja, dyspersja) 

 projektuje 

doświadczenie 

chemiczne Ko-

agulacja białka 

oraz określa 

właściwości 

roztworu białka 

jaja 

 sporządza 

roztwór nasyco-

ny i nienasycony 

wybranej sub-

stancji w okre-

ślonej tempera-

turze, korzysta-

jąc z wykresu 

rozpuszczalności 

tej substancji 

 wymienia 

zasady postę-

powania pod-

czas sporządza-

nia roztworów o 

określonym stę-

żeniu procen-

towym lub mo-

lowym 

 wykonuje 

i odwrotnie, ko-

rzystając z wy-

kresów rozpusz-

czalności sub-

stancji 

 wykonuje 

odpowiednie 

obliczenia che-

miczne, a na-

stępnie sporzą-

dza roztwory 

o określonym 

stężeniu pro-

centowym i 

molowym, 

zachowując 

poprawną ko-

lejność 

wykonywanych 

czynności 

 oblicza 

stężenie procen-

towe lub molowe 

roztworu otrzy-

manego przez 

zmieszanie 

dwóch roztwo-

rów o różnych 

stężeniach 

 wykonuje 

obliczenia do-

tyczące przeli-

czania stężeń 

procentowych i 

molowych roz-

tworów 



  obliczenia 

związane z 

pojęciami 

stężenie 

procentowe i 

stężenie mo-

lowe, 

z uwzględnie-

niem gęstości 

roztworu 

 



Stechiometria 

 

Ocena do-

puszczająca 

[1] 

Ocena dostateczna 

[1 + 2] 

Ocena dobra 

[1 + 2 + 3] 

Ocena bardzo 

dobra 

[1 + 2 + 3 + 4] 

Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: 

 definiuje  wyjaśnia  wyjaśnia  porównuje 

pojęcia mol i pojęcie objętość pojęcia liczba gęstości różnych 

masa molowa molowa gazów Avogadra i stała gazów na 

 wykonuje  wykonuje Avogadra podstawie 

bardzo proste proste obliczenia  wykonuje znajomości ich 

obliczenia związane z obliczenia mas molowych 

związane pojęciami: mol, związane z  wykonuje 

z pojęciami mol masa molowa, pojęciami: mol, obliczenia 

i masa molowa objętość molowa masa molowa, stechiometryczn 

 podaje gazów w objętość molowa e dotyczące mas 

treść prawa warunkach gazów, liczba molowych, 

Avogadra normalnych Avogadra (o objętości 

 wykonuje  interpretuj większym molowych, 

proste obliczenia e równania stopniu liczby 

stechiometryczn reakcji trudności) cząsteczek oraz 

e związane z chemicznych na  wyjaśnia niestechiometryc 

pojęciem masy sposób pojęcie znych ilości 

molowej cząsteczkowy, wydajność substratów 

(z zachowaniem molowy, reakcji i produktów (o 

stechiometryczn ilościowo chemicznej znacznym 

ych ilości w masach  oblicza stopniu 

substratów i molowych, skład trudności) 

produktów ilościowo procentowy  wykonuje 

reakcji w objętościach związków obliczenia 

chemicznej) molowych chemicznych związane 
 (gazy) oraz  wyjaśnia z wydajnością 
 ilościowo w różnicę między reakcji 
 liczbach wzorem chemicznych 
 cząsteczek elementarnym  wykonuje 
  wyjaśnia, (empirycznym) a obliczenia 
 na czym wzorem umożliwiające 
 polegają rzeczywistym określenie 
 obliczenia związku wzorów 
 stechiometryczn chemicznego elementarnych 
 e  rozwiązuj i rzeczywistych 
  wykonuje e proste zadania związków 
 proste obliczenia związane chemicznych 

 stechiometryczn z ustaleniem (o znacznym 



 e związane z 

masą molową 

oraz objętością 

molową sub-

stratów i pro-

duktów reakcji 

chemicznej 

wzorów ele-

mentarnych i 

rzeczywistych 

związków 

chemicznych 

stopniu 

trudności) 



Reakcje utleniania-redukcji. 

 

Ocena do-

puszczająca 

[1] 

Ocena dostateczna 

[1 + 2] 

Ocena dobra 

[1 + 2 + 3] 

Ocena bardzo 

dobra 

[1 + 2 + 3 + 4] 

Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: 

 definiuje  oblicza  przewiduj  określa 

pojęcie stopień zgodnie z e typowe stopnie stopnie 

utlenienia regułami stopnie utlenienia utlenienia 

pierwiastka utlenienia pierwiastków pierwiastków 

chemicznego pierwiastków w chemicznych na chemicznych w 

 wymienia cząsteczkach podstawie cząsteczkach i 

reguły związków konfiguracji jonach 

obliczania stopni nieorganicz-
nych, 

elektronowej ich złożonych 

utlenienia organicznych atomów  projektuje 

pierwiastków w oraz jonowych  analizuje doświadczenie 

związkach  wymienia równania reakcji chemiczne 

chemicznych przykłady chemicznych Reakcja miedzi z 

 określa reakcji redoks i określa, które z azotanem(V) 

stopnie oraz wskazuje w nich są srebra(I) 

utlenienia nich utleniacz, reakcjami redoks  projektuje 

pierwiastków reduktor, proces  projektuje doświadczenie 

w cząsteczkach utleniania i doświadczenie chemiczne 

prostych proces redukcji chemiczne Reakcja miedzi 

związków  dobiera Reakcja ze stężonym 

chemicznych współczynniki magnezu z roztworem 

 definiuje stechiometryczn chlorkiem kwasu 

pojęcia: reakcja e metodą bilansu żelaza(III) oraz azotowego(V) 

utleniania- elektronowego zapisuje  zapisuje 

redukcji w prostych odpowiednie równania reakcji 

(redoks), równaniach równanie reakcji miedzi 

utleniacz, reakcji redoks chemicznej z azotanem(V) 

reduktor,  wyjaśnia, i podaje jego srebra(I) oraz 

utlenianie, na czym polega interpretację stężonym 

redukcja otrzymywanie elektronową roztworem 

 zapisuje metali z rud z  dobiera kwasu 

proste schematy zastosowaniem współczynniki azotowego(V) i 

bilansu reakcji redoks stechiometryczn metodą bilansu 

elektronowego  wyjaśnia e metodą bilansu elektronowego 

 wskazuje pojęcia szereg elektronowego w dobiera 

w prostych aktywności równaniach współczynniki 

reakcjach redoks metali reakcji redoks, w stechiometryczn 

utleniacz, i reakcja tym w reakcjach e w obydwu 

reduktor, proces dysproporcjono dysproporcjono reakcjach 



utleniania i 

proces redukcji 

 wymienia 

najważniejsze 

reduktory sto-

sowane w 

przemyśle 

wania wania 

 określa, 

które pierwiastki 

chemiczne w 

stanie wolnym 

lub w związkach 

chemicznych 

mogą być utle-

niaczami, a które 

reduktorami 

 wymienia 

zastosowania 

reakcji redoks w 

przemyśle i w 

procesach bio-

chemicznych 

chemicznych 

 analizuje 

szereg aktyw-

ności metali 

i przewiduje 

przebieg reakcji 

chemicznych 

różnych metali z 

wodą, kwasami i 

solami 



Systematyka związków nieorganicznych 

 

Ocena do-

puszczająca 

[1] 

Ocena dostateczna 

[1 + 2] 

Ocena dobra 

[1 + 2 + 3] 

Ocena bardzo 

dobra 

[1 + 2 + 3 + 4] 

Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: 

 definiuje  wymienia  wskazuje  projektuje 

pojęcia zjawisko różnice między zjawiska doświadczenie 

fizyczne i zjawiskiem fizyczne i chemiczne 

reakcja fizycznym a reakcje Badanie 

chemiczna reakcją chemiczne charakteru 

 wymienia chemiczną wśród podanych chemicznego 

przykłady zjawisk  przeprowa przemian tlenków metali i 

fizycznych dza  określa niemetali oraz 

i reakcji doświadczenie typ reakcji zapisuje 

chemicznych chemiczne chemicznej na odpowiednie 

znanych z życia mające na celu podstawie jej równania reakcji 

codziennego otrzymanie przebiegu chemicznych 

 definiuje prostego  stosuje  projektuje 

pojęcia: związku prawo doświadczenie 

równanie reakcji chemicznego zachowania chemiczne 

chemicznej, (np. FeS), masy i prawo Badanie 

substraty, zapisuje stałości składu działania zasady 

produkty, równanie związku i kwasu na tlenki 

reakcja syntezy, przeprowadzonej chemicznego oraz zapisuje 

reakcja analizy, reakcji  podaje odpowiednie 

reakcja wymiany chemicznej, przykłady równania reakcji 

 zapisuje określa jej typ nadtlenków i ich chemicznych 

równania oraz wskazuje wzory  przewiduj 

prostych reakcji substraty i sumaryczne e charakter 

chemicznych produkty  wymienia chemiczny 

(reakcji syntezy,  zapisuje kryteria podziału tlenków 

analizy wzory i nazwy tlenków i na tej wybranych 

i wymiany) systematyczne podstawie pierwiastków i 

 podaje tlenków dokonuje ich zapisuje 

treść prawa  zapisuje klasyfikacji odpowiednie 

zachowania równianie  dokonuje równania reakcji 

masy i prawa reakcji podziału tlenków chemicznych 

stałości składu otrzymywania na kwasowe,  określa 

związku tlenków zasadowe, charakter 

chemicznego pierwiastków obojętne i chemiczny 

 interpretuj chemicznych o amfoteryczne tlenków 

e równania liczbie atomowej oraz zapisuje pierwiastków 

reakcji Z od 1 do 30 odpowiednie chemicznych o 

chemicznych w  opisuje równania reakcji liczbie atomowej 

aspekcie budowę tlenków chemicznych z Z od 1 do 30 na 

jakościowym i  dokonuje kwasami i podstawie ich 



ilościowym podziału zasadami zachowania 

 definiuje tlenków na  wskazuje wobec wody, 

pojęcia tlenki i kwasowe, w układzie kwasu i zasady; 

nadtlenki zasadowe, okresowym zapisuje 

 zapisuje obojętne i pierwiastki odpowiednie 

wzory i nazwy amfoteryczne chemiczne, które równania reakcji 

systematyczne  zapisuje mogą tworzyć chemicznych 

wybranych równania reakcji tlenki  określa 

tlenków metali i chemicznych i wodorotlenki różnice w 

niemetali tlenków amfoteryczne budowie 

 zapisuje kwasowych i  projektuje cząsteczek 

równanie reakcji zasadowych z doświadczenie tlenków i 

otrzymywania wodą chemiczne nadtlenków 

tlenków co  wymienia Badanie  projektuje 

najmniej jednym przykłady zachowania doświadczenie 

sposobem zastosowania tlenku glinu chemiczne 

 ustala tlenków wobec zasady i Otrzymywanie 

doświadczalnie  zapisuje kwasu oraz wodorotlenku 

charakter wzory i nazwy zapisuje żelaza(III) oraz 

chemiczny systematyczne odpowiednie zapisuje 

danego tlenku wodorotlenków równania reakcji odpowiednie 

 definiuje  opisuje chemicznych, w równanie reakcji 

pojęcia: tlenki budowę postaci chemicznej 

kwasowe, tlenki wodorotlenków cząsteczkowej i  projektuje 

zasadowe, tlenki  zapisuje jonowej i przeprowadza 

obojętne równania reakcji  wymienia doświadczenia 

 definiuje otrzymywania metody chemiczne, w 

pojęcia zasad otrzymywania których wyniku 

wodorotlenki i  wyjaśnia tlenków, można otrzymać 

zasady pojęcia: wodorotlenków i różnymi 

 zapisuje amfoteryczność, kwasów oraz metodami 

wzory i nazwy tlenki zapisuje wodorotlenki 

systematyczne amfoteryczne, odpowiednie trudno 

wybranych wodorotlenki równania reakcji rozpuszczalne w 

wodorotlenków amfoteryczne chemicznych wodzie; zapisuje 

 wyjaśnia  zapisuje  projektuje odpowiednie 

różnicę między równania reakcji doświadczenie równanania 

zasadą chemicznych Reakcja tlenku reakcji 

a wybranych fosforu(V) z chemicznych 

wodorotlenkiem tlenków i wodą i zapisuje  przewiduj 

 zapisuje wodorotlenków odpowiednie e wzór oraz 



równanie reakcji z kwasami i równanie reakcji charakter 

otrzymywania zasadami chemicznej chemiczny 

wybranej zasady  wymienia  omawia tlenku, znając 

 definiuje przykłady typowe produkty reakcji 

pojęcia: zastosowania właściwości chemicznej tego 

amfoteryczność, wodorotlenków chemiczne tlenku z 

tlenki  wymienia kwasów wodorotlenkiem 

amfoteryczne, przykłady (zachowanie sodu i kwasem 

wodorotlenki tlenków wobec metali, chlorowodorowy 

amfoteryczne kwasowych, tlenków metali, m 

 zapisuje zasadowych, wodorotlenków i  analizuje 

wzory i nazwy obojętnych i soli kwasów właściwości 

wybranych amfoterycznych o mniejszej pierwiastków 

tlenków  opisuje mocy) oraz chemicznych 

i wodorotlenków budowę kwasów zapisuje pod względem 

amfoterycznych  dokonuje odpowiednie możliwości 

 definiuje podziału równania reakcji tworzenia 

pojęcia: kwasy, podanych chemicznych tlenków i 

moc kwasu kwasów na  podaje wodorotlenków 

 wymienia tlenowe i nazwy kwasów amfoterycznych 

sposoby beztlenowe nieorganicznych  projektuje 

klasyfikacji  wymienia na podstawie ich doświadczenie 

kwasów metody wzorów chemiczne 

(ze względu na otrzymywania chemicznych Porównanie 

ich skład, moc i kwasów  zapisuje aktywności 

właściwości i zapisuje równania reakcji chemicznej 

utleniające) odpowiednie chemicznych metali oraz 

 zapisuje równania reakcji ilustrujące zapisuje 

wzory i nazwy chemicznych utleniające odpowiednie 

systematyczne  wymienia właściwości równania reakcji 

kwasów przykłady wybranych chemicznych 

 zapisuje zastosowania kwasów  określa 

równania reakcji kwasów  wymienia różnice w 

otrzymywania  opisuje metody budowie 

kwasów budowę soli otrzymywania cząsteczek soli 

 definiuje  zapisuje soli obojętnych, 

pojęcie sole wzory i nazwy  zapisuje hydroksosoli i 

 wymienia systematyczne równania reakcji wodorosoli oraz 

rodzaje soli soli otrzymywania podaje przykłady 

 zapisuje  wyjaśnia wybranej soli co tych związków 

wzory i nazwy pojęcia najmniej chemicznych 

systematyczne wodorosole i pięcioma  określa 

prostych soli hydroksosole sposobami różnice w 

 przeprowa  zapisuje  podaje budowie 



dza doświad-

czenie che-

miczne mające 

na celu otrzy-

manie wybra-

nej soli w re-

akcji zobojęt-

niania oraz za-

pisuje odpo-

wiednie 

równanie reakcji 

chemicznej 

 wymienia 

przykłady soli 

występujących 

w przyrodzie, 

określa ich wła-

ściwości 

i zastosowania 

 definiuje 

pojęcia: wodor-

ki, azotki, wę-

gliki 

równania reakcji 

otrzymywania 

wybranej soli 

trzema sposo-

bami 

 odszukuje 

informacje na 

temat występo-

wania soli w 

przyrodzie 

 wymienia 

zastosowania so-

li w przemyśle 

 

i życiu co-

dziennym 

nazwy i zapisuje 

wzory suma-

ryczne wybra-

nych wodorosoli 

i hydroksosoli 

 odszukuje 

informacje na 

temat występo-

wania w przyro-

dzie tlenków i 

wodorotlenków, 

podaje ich wzory 

i nazwy syste-

matyczne oraz 

zastosowania 

 opisuje 

budowę, wła-

ściwości oraz 

zastosowania 

wodorków, wę-

glików i azot-

ków 

cząsteczek soli 

obojętnych, 

prostych, po-

dwójnych 

i uwodnionych 

 projektuje 

doświadczenie 

chemiczne 

Ogrzewanie 

siarczanu(VI) 

miedzi(II)wo 

da(1/5) oraz za-

pisuje odpo-

wiednie równa-

nie reakcji che-

micznej 

 ustala 

nazwy różnych 

soli na podsta-

wie ich wzo-

rów chemicz-

nych 

 ustala 

wzory soli na 

podstawie ich 

nazw 

 proponuje 

metody, którymi 

można otrzymać 

wybraną sól i 

zapisuje odpo-

wiednie równa-

nia reakcji che-

micznych 

 ocenia, 

które z po-

znanych 

związków 

chemicznych 

mają istotne 

znaczenie 

w przemyśle i 

gospodarce 

 określa 



   typ wiązania che-

micznego wystę-

pującego w azot-

kach 

 zapisuje 

równania reakcji 

chemicznych, 

w których wodor-

ki, węgliki i azotki 

występują jako 

substraty 



Budowa atomu. Układ okresowy pierwiastków chemicznych 

 

Ocena do-

puszczająca 

[1] 

Ocena dostateczna 

[1 + 2] 

Ocena dobra 

[1 + 2 + 3] 

Ocena bardzo 

dobra 

[1 + 2 + 3 + 4] 

Uczeń: 

 wymienia 
nazwy szkła i 

sprzętu labora-

toryjnego 

 zna i stosuje 
zasady BHP obo-

wiązujące 

w pracowni 

chemicznej 

 wymienia 
nauki zaliczane do 

nauk przyrodni-

czych 

 definiuje 
pojęcia: atom, 

elektron, proton, 

neutron, nukleony, 

elektrony walen-

cyjne 

 oblicza liczbę 
protonów, elektro-

nów 

i neutronów w 

atomie danego 

pierwiastka che-

micznego na pod-

stawie zapisu  

 definiuje po-

jęcia: masa atomo-

wa, liczba atomo-

wa, liczba masowa, 

jednostka masy 

atomowej, masa 

cząsteczkowa 

 podaje masy 
atomowe i liczby 

atomowe pier-

wiastków 

Uczeń: 

 wyjaśnia 

przeznaczenie 

podstawowe-

go szkła

i sprzętu labo-

ratoryjnego 

 bezpiecznie po-

sługuje się pod-

stawowym 

sprzętem labo-

ratoryjnym i od-

czynnikami 

chemicznymi

 wyjaśnia, dla-

czego chemia 

należy do nauk 

przyrodniczych

 wykonuje proste 

obliczenia 

związane

z pojęciami: 

masa atomowa, 

masa cząstecz-

kowa, liczba 

atomowa, liczba 

masowa, jed-

nostka masy 

atomowej 

 podaje treść 
zasady nieoznaczo-

ności Heisenberga, 

reguły Hunda oraz 

zakazu Pauliego

 opisuje typy 

orbitali 

atomowych 

i rysuje ich

Uczeń: 

 wyjaśnia, 

czym zajmuje 

się chemia 

nieorganiczna i 

organiczna 

 wyjaśnia, od 

czego zależy 

ładunek jądra 

atomowego i 

dlaczego atom 

jest elektrycz-

nie obojętny 

 wykonuje obli-

czenia związa-

ne z pojęciami: 

masa atomowa, 

masa cząstecz-

kowa, liczba 

atomowa, liczba 

masowa, jed-

nostka masy 

atomowej (o 

większym stop-

niu trudności) 

 zapisuje konfi-

guracje elektro-

nowe atomów 

pierwiastków 

chemicznych o 

liczbach ato-

mowych Z od 1 

do 36 oraz jo-

nów 

o podanym ła-

dunku, za po-

mocą symboli 

Uczeń: 

 wykonuje 

obliczenia z za-

stosowaniem 

pojęć ładunek i 

masa 

 wyjaśnia, co 

to są siły jądrowe i 

jaki mają wpływ na 

stabilność jądra 

 wyjaśnia, na 

czym polega du-

alizm korpusku-

larno- falowy 

 zapisuje 

konfiguracje elek-

tronowe atomów 

pierwiastków 

chemicznych o 

liczbach atomo-

wych Z od 1 do 36 

oraz jonów wy-

branych pierwiast-

ków chemicznych, 

za pomocą liczb 

kwantowych 

 wyjaśnia, dla-

czego zwykle masa 

atomowa pierwiast-

ka chemicznego nie 

jest liczbą całkowitą 

 wyznacza 

masę izotopu pro-

mieniotwórczeg o 

na podstawie 



chemicznych, 

korzystając 

z układu 

okresowego 

 oblicza masy 
cząsteczkowe pro-

stych związków 

chemicznych, np. 

MgO, CO2

 definiuje 
pojęcia dotyczące 

współczesnego 

modelu budowy 

atomu: orbital 

atomowy, liczby 

kwantowe (n, l, m, 

ms), stan energe-

tyczny, stan kwan-

towy, elektrony 

sparowane

 wyjaśnia, co 
to są izotopy pier-

wiastków che-

micznych na przy-

kładzie atomu wo-

doru

 omawia 
budowę 

współczesnego 

modelu atomu

 definiuje po-

jęcie pierwiastek 

chemiczny

 podaje treść 

prawa okre-

sowości

 omawia 
budowę układu 

okresowego pier-

wiastków che-

micznych (po-

dział na grupy, 

okresy i bloki

kształty 

 zapisuje konfi-

guracje elektro-

nowe atomów 

pierwiastków 

chemicznych o 

liczbie atomowej 

 

Z od 1 do 10 

 definiuje poję-

cia: promienio-

twórcz ość, 

okres półtrwania 

 wymienia zasto-

sowania izoto-

pów pierwiast-

ków promienio-

twórcz ych 

 przedstawia 

ewolucję po-

glądów na te-

mat budowy 

materii od sta-

rożytności do 

czasów współ-

czesnych 

 wyjaśnia bu-

dowę współ-

czesnego ukła-

du okresowego 

pierwiastków 

chemicznych, 

uwzględniając 

podział na blo-

ki s, p, d oraz f 

 wyjaśnia, co 

stanowi pod-

stawę budowy 

współczesne-

go 

podpowłok elek-

tronowych s, p, 

d, f (zapis kon-

figuracji pełny i 

skrócony) lub 

schematu klat-

kowego, korzy-

stając z reguły 

Hunda 

i zakazu 

Pauliego 

 określa stan 

kwantowy elek-

tronów w ato-

mie za pomocą 

czterech liczb 

kwantowych, 

korzystając z 

praw mechaniki 

kwantowej 

 oblicza masę 

atomową pier-

wiastka che-

micznego o 

znanym skła-

dzie izotopo-

wym 

 oblicza 

procento-

wą zawar-

tość izoto-

pów 

w pierwiastku 

chemicznym 

 wymienia na-

zwiska uczo-

nych, którzy 

 

w największym 

stopniu przy-

czynili się do 

zmiany poglą-

dów na budo-

wę materii 

okresu półtrwania 

 analizuje 

zmiany masy izo-

topu promienio-

twórczeg o w za-

leżności od czasu 

 porównuje 

układ okresowy 

pierwiastków che-

micznych opraco-

wany przez Men-

delejewa (XIX w.) 

ze współczesną 

wersją 

 uzasadnia 

przynależność 

pierwiastków 

chemicznych do 

poszczególnych 

bloków energe-

tycznych 

 uzasadnia, 

dlaczego lantanow-

ce znajdują się w 

grupie 3. i okresie 

6., a aktynowce w 

grupie 

3. i okresie 7. 

 wymienia 

nazwy systema-

tyczne super-

ciężkich pier-

wiastków che-

micznych o licz-

bie atomowej 

większej od 100 



konfiguracyjne) 

 wskazuje w 
układzie okreso-

wym pierwiastki 

chemiczne należące 

do bloku s, p, d oraz 

f

 określa 
podstawowe 

właściwości 

pierwiastka 

chemicznego na 

podstawie zna-

jomości jego 

położenia w 

układzie okre-

sowym

 wskazuje w 

układzie okreso-

wym pierwiastki 

chemiczne zali-

czane do nieme-

tali i metali

układu okreso-

wego pier-

wiastków che-

micznych (kon-

figuracja elek-

tronowa wy-

znaczająca po-

dział na bloki s, 

p, d oraz f) 

 wyjaśnia, poda-

jąc przykłady, 

jakich informacji 

na temat pier-

wiastka che-

micznego do-

starcza znajo-

mość jego poło-

żenia w układzie 

okresowym 

 wyjaśnia sposób 

klasyfikacji 

pierwiastków 

chemicznych w 

XIX w. 

 omawia kryte-

rium klasyfika-

cji pierwiastków 

chemicznych 

zastosowane 

przez Dmitrija I. 

Mendelejewa 

 analizuje 

zmienność 

charakteru 

chemicznego 

pierwiastków 

grup głównych 

zależnie od ich 

położenia w 

układzie okre-

sowym 

 wykazuje za-

leżność między 

położeniem 

pierwiastka 

chemicznego w 

danej grupie 

i bloku energe-

tycznym a konfi-

guracją elektro-

nową powłoki 

walencyjnej 

 



Wiązania chemiczne 

 

Ocena do-

puszczająca 

[1] 

Ocena dostateczna 

[1 + 2] 

Ocena dobra 

[1 + 2 + 3] 

Ocena bardzo 

dobra 

[1 + 2 + 3 + 4] 

Uczeń: 

 definiuje 

pojęcie elektro-

ujemność 

 wymienia 

nazwy pier-

wiastków elek-

trododatnich i 

elektroujemnych 

, korzystając z 

tabeli elektro-

ujemności 

 wymienia 

przykłady czą-

steczek pier-

wiastków che-

micznych (np. 

O2, H2) i 

związków che-

micznych (np. 

H2O, HCl) 

 definiuje 

pojęcia: wiąza-

nie chemiczne, 

wartościowość, 

polaryzacja 

wiązania, dipol 

 wymienia 

i charakteryzuje 

rodzaje wiązań 

chemicznych 

(jonowe, kowa-

lencyjne, kowa-

lencyjne spola-

ryzowane) 

 podaje 

zależność 

Uczeń: 

 omawia 

zmienność elek-

troujemności 

pierwiastków 

chemicznych w 

układzie okre-

sowym 

 wyjaśnia 

regułę dubletu 

elektronowego 

i oktetu elek-

tronowego 

 przewiduj 

e na podstawie 

różnicy elektro-

ujemności pier-

wiastków che-

micznych rodzaj 

wiązania che-

micznego 

 wyjaśnia 

sposób powsta-

wania wiązań 

kowalencyjnych, 

kowalencyjnych 

spolaryzowanyc 

h, jonowych i 

metalicznych 

 wymienia 

przykłady i 

określa właści-

wości substan-

cji, w których 

występują wią-

zania metalicz-

ne, 

Uczeń: 

 analizuje 

zmienność elek-

troujemności 

 

i charakteru che-

micznego pier-

wiastków che-

micznych w 

układzie okreso-

wym 

 zapisuje 

wzory elektro-

nowe (wzory 

kropkowe) i 

kreskowe czą-

steczek, w któ-

rych występu-

ją wiązania 

kowalencyjne, 

jonowe oraz 

koordynacyjne 

 wyjaśnia, 

dlaczego wią-

zanie koordy-

nacyjne nazy-

wane jest też 

wiązaniem do-

norowo- 

-akceptorowym 

 wyjaśnia 

pojęcie energia 

jonizacji 

 omawia 

sposób w jaki 

atomy pier-

wiastków 

Uczeń: 

 wyjaśnia 

zależność mię-

dzy długością 

wiązania a jego 

energią 

 porównuje 

wiązanie koor-

dynacyjne 

z wiązaniem 

kowalencyjnym 

 proponuje 

wzory elektro-

nowe (wzory 

kropkowe) i 

kreskowe dla 

cząsteczek lub 

jonów, w któ-

rych występują 

wiązania koor-

dynacyjne 

 określa 

typ wiązań (σ i 

π) 

w prostych 

cząsteczkach 

(np. CO2, N2) 

 określa 

rodzaje oddzia-

ływań między 

atomami a czą-

steczkami na 

podstawie wzoru 

chemicznego lub 

informacji o 

między różnicą wodorowe, chemicznych oddziaływaniu 

elektroujemności kowalencyjne, bloku s i p  analizuje 

w cząsteczce jonowe osiągają trwałe mechanizm 



a rodzajem  wyjaśnia konfiguracje przewodzenia 

wiązania właściwości elektronowe prądu 

 wymienia metali na (tworzenie elektrycznego 

przykłady podstawie jonów) przez metale i 

cząsteczek, w znajomości  charaktery stopione sole 

których natury wiązania -zuje wiązanie  wyjaśnia 

występuje metalicznego metaliczne wpływ rodzaju 

wiązanie  wyjaśnia i wodorowe oraz wiązania na 

jonowe, różnicę miedzy podaje przykłady właściwości 

kowalencyjne orbitalem ich powstawania fizyczne 

i kowalencyjne atomowym a  zapisuje substancji 

spolaryzowane orbitalem równania reakcji  przewiduj 

 definiuje cząsteczkowym powstawania e typ 

pojęcia: orbital (molekularnym) jonów i hybrydyzacji 

molekularny  wyjaśnia tworzenia w cząsteczkach 

(cząsteczkowy), pojęcia: stan wiązania (np. CH4, BF3) 

wiązanie σ, podstawowy jonowego  udowadni 

wiązanie π, atomu, stan  przedstawi a zależność 

wiązanie wzbudzony a graficznie między typem 

metaliczne, atomu tworzenie się hybrydyzacji a 

wiązanie  podaje wiązań typu σ i kształtem 

wodorowe, warunek π cząsteczki 

wiązanie wystąpienia  określa  określa 

koordynacyjne, hybrydyzacji wpływ wiązania wpływ wolnych 

donor pary orbitali wodorowego na par 

elektronowej, atomowych nietypowe elektronowych 

akceptor pary  przedstawi właściwości na geometrię 

elektronowej a przykład wody cząsteczki 

 opisuje przestrzennego  wyjaśnia  

budowę rozmieszczenia pojęcie siły van  

wewnętrzną wiązań w der Waalsa  

metali cząsteczkach  porównuje  

 definiuje (np. CH4, BF3) właściwości  

pojęcie  definiuje substancji  

hybrydyzacja pojęcia: atom jonowych,  

orbitali centralny, ligand, cząsteczkowych,  

atomowych liczba kowalencyjnych,  

 podaje, od koordynacyjna metalicznych  

czego zależy  oraz substancji o  

kształt  wiązaniach  

cząsteczki  wodorowych  



(rodzaj   opisuje  

hybrydyzacji) typy 
 hybrydyzacji 
 orbitali 
 atomowych (sp, 

 sp
2
, sp

3
) 



Chemia organiczna jako chemia związków węgla 

 

Ocena do-

puszczająca 

[1] 

Ocena dostateczna 

[1 + 2] 

Ocena dobra 

[1 + 2 + 3] 

Ocena bardzo 

dobra 

[1 + 2 + 3 + 4] 

Uczeń: 

 definiuje pojęcie 

chemii orga-

nicznej 

 wymienia 

pierwiastki 

chemiczne 

wchodzące w 

skład związków 

organicznych 

 określa naj-

ważniejsze 

właściwości 

atomu węgla na 

podstawie po-

łożenia tego 

pierwiastka 

chemicznego w 

układzie okre-

sowym pier-

wiastków 

 wymienia 

odmiany 

alotropowe 

węgla 

 definiuje pojęcie 

hybrydyzacji 

orbitali atomo-

wych 

Uczeń: 

 wyjaśnia pojęcie 

chemii orga-

nicznej 

 określa wła-

ściwości węgla 

na podstawie 

położenia tego 

pierwiastka 

chemicznego w 

układzie okre-

sowym pier-

wiastków 

 omawia wy-

stępowanie 

węgla w przy-

rodzie 

 wymienia 

odmiany 

alotropowe 

węgla i ich 

właściwości 

 wyjaśnia, dla-

czego atom 

węgla w 

większości 

związków 

chemicznych 

tworzy cztery 

wiązania ko-

walencyjne 

Uczeń: 

 porównuje hi-

storyczną defi-

nicję chemii or-

ganicznej z de-

finicją współ-

czesną 

 wyjaśnia przy-

czynę różnic 

między właści-

wościami od-

mian alotropo-

wych węgla 

 wymienia przy-

kłady nieorga-

nicznych związ-

ków węgla i 

przedstawia ich 

właściwości 

 charakteryzuje 

hybrydyzację 

jako operację 

matematyczną, a 

nie proces fi-

zyczny 

Uczeń: 

 przedstawia 

rozwój chemii 

organicznej 

 ocenia znaczenie 

związków orga-

nicznych i ich 

różnorodność 

 analizuje spo-

soby otrzy-

mywania fu-

lerenów i 

wymienia ich 

rodzaje 

 wykrywa obec-

ność węgla, 

wodoru, tlenu, 

azotu i siarki w 

związkach or-

ganicznych 

 proponuje wzór 

empiryczny 

(elementarny) i 

rzeczywisty 

(sumaryczny) 

danego związku 

organicznego 



Węglowodory 

 

Ocena do-

puszczająca 

[1] 

Ocena dostateczna 

[1 + 2] 

Ocena dobra 

[1 + 2 + 3] 

Ocena bardzo 

dobra 

[1 + 2 + 3 + 4] 

Uczeń: 

 definiuje poję-

cia: węglowo-

dory, alkany, 

alkeny, alkiny, 

szereg homolo-

giczny węglo-

wodorów, gru-

pa alkilowa, re-

akcje podsta-

wiania (substy-

tucji), przyłą-

czania (addy-

cji), polimery-

zacji, spalania, 

rzędowość 

atomów węgla, 

izomeria poło-

żeniowa 

i łańcuchowa 

 definiuje poję-

cia: stan podsta-

wowy, stan 

wzbudzony, wią-

zania typu σ i π 

rodnik, izomeria 

 podaje kryterium 

podziału węglo-

wodorów ze 

względu na ro-

dzaj wiązania 

między atomami 

węgla w czą-

steczce 

 zapisuje wzory 

ogólne alkanów, 

alkenów, 

Uczeń: 

 wyjaśnia pojęcia: 

węglowodory, 

alkany, cykloal-

kany, alkeny, al-

kiny, grupa alki-

lowa, areny wy-

jaśnia pojęcia: 

stan podstawo-

wy, stan wzbu-

dzony, wiązania 

typu σ i π reakcja 

substytucji, rod-

nik, izomeria 

  zapisuje 

konfigurację 

elektronową 

atomu węgla 

w stanie pod-

stawowym i 

wzbudzonym 

  zapisuje 

wzory ogólne al-

kanów, alkenów 

i alkinów na 

podstawie wzo-

rów czterech 

pierwszych 

członów ich sze-

regów homolo-

gicznych 

  przedstawia 

sposoby otrzy-

mywania: me-

tanu, etenu i 

etynu oraz 

Uczeń: 

 określa przyna-

leżność węglo-

wodoru do da-

nego szeregu 

homologicznego 

na podstawie 

jego wzoru su-

marycznego 

 charakteryzuje 

zmianę wła-

ściwości wę-

glowodorów w 

zależności od 

długości łańcu-

cha węglowego 

 określa zależ-

ność między ro-

dzajem wiązania 

(pojedyncze, 

podwójne, po-

trójne) a typem 

hybrydyzacji 

 otrzymuje me-

tan, eten i etyn 

oraz zapisuje 

odpowiednie 

równania reakcji 

chemicznych 

 wyjaśnia, w ja-

ki sposób two-

rzą się w etenie 

i etynie wiąza-

nia typu σ i π 

 wyjaśnia, na 

Uczeń: 

 przewiduje 

kształt czą-

steczki, zna-

jąc typ hy-

brydyzacji 

 wyjaśnia na 

dowolnych 

przykładach 

mechanizmy re-

akcji: substytu-

cji, addycji i 

eliminacji oraz 

przegrupowania 

wewnątrzczą-

stec zkowego 

 proponuje 

kolejne etapy 

substytucji i 

zapisuje je 

na przykła-

dzie chloro-

wania etanu 

 zapisuje me-

chanizm reak-

cji addycji na 

przykładzie 

reakcji etenu 

z chlorem 

 zapisuje wzory 

strukturalne 

dowolnych wę-

glowodorów 

(izomerów) 

oraz określa typ 

izomerii 

 projektuje i 

doświadczal-

nie 



alkinów i na ich 

podstawie wy-

prowadza wzo-

ry sumaryczne 

węglowodorów 

 zapisuje wzory 

sumaryczne 

i strukturalne 

oraz podaje na-

zwy systema-

tyczne węglo-

wodorów nasy-

conych i niena-

syconych o licz-

bie atomów wę-

gla od 1 do 4 

 zapisuje wzory 

przedstawicieli 

poszczególnych 

szeregów homo-

logicznych wę-

glowodorów 

oraz podaje ich 

nazwy, właści-

wości i zasto-

sowania 

 zapisuje równa-

nia reakcji spa-

lania i bromo-

wania metanu 

 zapisuje równa-

nia reakcji spa-

lania, uwodor-

niania oraz po-

limeryzac ji ete-

nu i etynu 

 wymienia 

przykłady wę-

glowodorów 

aromatycznych 

(wzór, nazwa, 

zastosowanie) 

zapisuje odpo-

wiednie równa-

nia reakcji che-

micznych 

  przedstawia 

właściwości me-

tanu, etenu i 

etynu oraz zapi-

suje równania 

reakcji chemicz-

nych, którym 

ulegają 

  podaje na-

zwy systema-

tyczne izome-

rów na podsta-

wie wzorów 

półstrukturalnyc 

h 

  stosuje zasa-

dy nazewnictwa 

systematycznego 

alkanów (proste 

przykłady) 

  zapisuje 

równania reakcji 

spalania całko-

witego i niecał-

kowitego wę-

glowodorów 

  zapisuje 

równania reakcji 

bromowania, 

uwodorniania 

oraz polimeryzac 

ji etenu i etynu 

  określa 

rzędowość do-

wolnego atomu 

węgla w czą-

steczce wę-

glowodoru 

czym polega 

izomeria 

konstytucyjna 

i podaje jej 

przykłady 

 podaje nazwę 

systematyczną 

izomeru na pod-

stawie wzoru 

półstrukturalneg 

o i odwrotnie 

(przykłady o 

średnim stopniu 

trudności) 

 określa typy 

reakcji che-

micznych, 

którym ulega 

dany węglo-

wodór  i za-

pisuje ich 

równania 

 zapisuje me-

chanizm re-

akcji substy-

tucji na przy-

kładzie bro-

mowania me-

tanu 

 odróżnia do-

świadczalnie 

węglowodory 

nasycone od 

nienasyconych 

 wyjaśnia budo-

wę pierścienia 

benzenowego 

(aromatycz-

ność) 

 bada wła-

ściwości 

benzenu, 

zachowując 

szczególne 

identyfikuje 

produkty cał-

kowitego spa-

lania węglo-

wodorów 

 zapisuje równa-

nia reakcji spa-

lania węglowo-

dorów z zasto-

sowaniem wzo-

rów ogólnych 

węglowodorów 

 udowadnia, że 

dwa węglowo-

dory o takim 

samym składzie 

procentowym 

mogą należeć 

do dwóch róż-

nych szeregów 

homologicz-

nych 

 projektuje do-

świadczenia 

chemiczne do-

wodzące różnic 

we właściwo-

ściach węglo-

wodorów nasy-

conych, niena-

syconych i 

aromatycznych 



 wymienia ro-

dzaje izomerii 

 wymienia źródła 

występowania 

węglowodorów 

w przyrodzie 

  wyjaśnia 

pojęcie aroma-

tyczności na 

przykładzie 

benzenu 

  wymienia 

reakcje, którym 

ulega benzen 

(spalanie, bro-

mowanie z 

użyciem kata-

lizatora, uwo-

dornianie, ni-

trowanie i sul-

fonowanie) 

  wymienia 

przykłady 

(wzory i nazwy) 

homologów 

benzenu 

  wymienia 

przykłady (wzo-

ry i nazwy) are-

nów wielopier-

ścienio wych 

  wyjaśnia po-

jęcia: izomeria 

łańcuchowa, po-

łożeniowa, funk-

cyjna, cis- trans 

  wymienia 

przykłady izo-

merów cis i 

trans oraz wyja-

śnia różnice 

między nimi 

środki 

ostrożności 

 zapisuje równa-

nia reakcji che-

micznych, któ-

rym ulega ben-

zen (spalanie, 

bromowanie 

z użyciem ka-

talizatora i 

bez, uwodor-

nianie, nitro-

wanie 

i sulfonowanie) 

 wyjaśnia, na 

czym polega 

kierujący wpływ 

podstawników 

 omawia kierują-

cy wpływ pod-

stawników i za-

pisuje równania 

reakcji che-

micznych 

 charakteryzuje 

areny wielopier-

ścienio we, za-

pisuje ich wzory 

i podaje nazwy 

 bada wła-

ściwości 

naftalenu 

 podaje nazwy 

izomerów cis- 

trans węglowo-

dorów o kilku 

atomach węgla 

 



Jednofunkcyjne pochodne węglowodorów 

 

Ocena do-

puszczająca 

[1] 

Ocena dostateczna 

[1 + 2] 

Ocena dobra 

[1 + 2 + 3] 

Ocena bardzo 

dobra 

[1 + 2 + 3 + 4] 

Uczeń: 

 definiuje poję-

cia: grupa funk-

cyjna, fluorow-

copocho dne, 

alkohole mono- 

i polihydroksylo 

we, fenole, al-

dehydy, ketony, 

kwasy karbok-

sylowe, estry, 

aminy, amidy 

 zapisuje wzory i 

podaje nazwy 

grup funkcyj-

nych, które wy-

stępują w 

związkach or-

ganicznych 

 zapisuje wzory i 

nazwy wybra-

nych fluorow-

copocho dnych 

 zapisuje wzory 

metanolu 

i etanolu, podaje 

ich właściwości 

oraz wpływ na 

organizm czło-

wieka 

 podaje zasady 

nazewnictwa 

systematycznego 

fluorowcopocho 

dnych, alkoholi 

monohydroksylo 

Uczeń: 

 wyjaśnia poję-

cia: grupa funk-

cyjna, fluorow-

copocho dne, 

alkohole mono-i 

polihydr oksy-

lowe, fenole, al-

dehydy, ketony, 

kwasy karbok-

sylowe, estry, 

aminy, amidy 

 omawia metody 

otrzymywania i 

zastosowania 

fluorowcopo-

cho dnych wę-

glowodorów 

 wyjaśnia pojęcie 

rzędowości al-

koholi i amin 

 zapisuje wzory 

4 pierwszych al-

koholi w szere-

gu homologicz-

nym i podaje ich 

nazwy systema-

tyczne 

 wyprowadza 

wzór ogólny al-

koholi monohy-

droksylo wych 

na podstawie 

wzorów czte-

rech pierwszych 

członów szeregu 

Uczeń: 

 omawia wła-

ściwości flu-

orowcopocho 

dnych węglo-

wodorów 

 porównuje wła-

ściwości alkoho-

li monohydrok-

sylo wych o łań-

cuchach węglo-

wych różnej 

długości 

 bada doświad-

czalnie wła-

ściwości eta-

nolu 

i zapisuje odpo-

wiednie równa-

nia reakcji che-

micznych (roz-

puszczalność w 

wodzie, palność, 

reakcja z sodem, 

odczyn, działa-

nie na białko ja-

ja, reakcja 

z chlorowodore 

m) 

 wykrywa obec-

ność etanolu 

 bada doświad-

czalnie właści-

wości glicerolu 

(rozpuszczalność 

Uczeń: 

 wyjaśnia prze-

bieg reakcji po-

limeryzacji flu-

orowcopocho 

dnych 

 porównuje do-

świadczalnie 

charakter che-

miczny alkoholi 

mono- i polihy-

droksylo wych 

na przykładzie 

etanolu 

i glicerolu 

 wyjaśnia 

zjawisko 

kontrakcji 

etanolu 

 ocenia wpływ 

pierścienia ben-

zenowego na 

charakter che-

miczny fenolu 

 wykrywa obec-

ność fenolu 

 porównuje bu-

dowę cząste-

czek oraz wła-

ściwości alko-

holi i fenoli 

 proponuje różne 

metody otrzy-

mywania alko-

holi i fenoli oraz 

zapisuje odpo-

wiednie 



wych i polihy-

droksylow ych, 

aldehydów, ke-

tonów, estrów, 

amin, amidów i 

kwasów karbok-

sylowych 

 zapisuje wzory 

ogólne alkoholi 

monohydroksylo 

wych, aldehy-

dów, ketonów, 

kwasów karbok-

sylowych, es-

trów, amin i 

amidów 

 zapisuje wzory 

półstrukturalne i 

sumaryczne 

czterech pierw-

szych członów 

szeregu homo-

logicznego al-

koholi 

 określa, na czym 

polega proces 

fermentacji al-

koholowej 

 zapisuje wzór 

glicerolu, podaje 

jego nazwę sys-

tematyczną, 

właściwości i 

zastosowania 

 zapisuje wzór 

fenolu, podaje 

jego nazwę 

systematyczną, 

właściwości i 

zastosowania 

 zapisuje wzory 

aldehydów 

mrówkowego 

homologicznego 

tych związków 

chemicznych 

 podaje nazwy 

systematycz-

ne alkoholi 

metylowego i 

etylowego 

 zapisuje równa-

nia reakcji che-

micznych, któ-

rym ulegają flu-

orowcopocho 

dne (spalanie, 

reakcje z sodem 

i z chlorowodo-

re m) 

 zapisuje równa-

nie reakcji fer-

mentacji alko-

holowej 

i wyjaśnia 

złożoność tego 

procesu 

 zapisuje wzór 

glikolu, podaje 

jego nazwę 

systematycz-

ną, właściwo-

ści 

i zastosowania 

 zapisuje równa-

nie reakcji spa-

lania glicerolu 

oraz równanie 

reakcji glicerolu 

z sodem 

 zapisuje wzór 

ogólny fenoli, 

podaje źródła 

występowania, 

otrzymywanie 

i właściwości 

fenolu 

w wodzie, pal-

ność, reakcja gli-

cerolu 

z sodem) 

 bada doświad-

czalnie charak-

ter chemiczny 

fenolu w reak-

cji z wodoro-

tlenkie m sodu 

i zapisuje od-

powiednie rów-

nanie reakcji 

chemicznej 

 omawia kierują-

cy wpływ pod-

stawników oraz 

zapisuje równa-

nia reakcji bro-

mowania 

i nitrowania 

fenolu 

 przeprowadza 

próby Tollensa 

i Trommera dla 

aldehydu 

octowego 

 zapisuje równa-

nia reakcji 

przedstawiające 

próby Tollensa i 

Trommera dla 

aldehydów 

mrówkowego 

i octowego 

 wyjaśnia, na 

czym polega 

próba jodofor-

mowa i u jakich 

ketonów zacho-

dzi 

 bada doświad-

czalnie 

równania reakcji 

chemicznych 

 wykazuje, że 

aldehydy można 

otrzymać w wy-

niku utleniania 

alkoholi 

I-rzędowych, za-

pisuje odpowied-

nie równania re-

akcji chemicz-

nych 

 udowadnia, że 

aldehydy mają 

właściwości re-

dukujące, prze-

prowadza odpo-

wiednie do-

świadczenia i 

zapisuje równa-

nia reakcji che-

micznych 

 przeprowadza 

reakcję poli-

kondensacji 

formaldehydu z 

fenolem, zapi-

suje jej równa-

nie 

i wyjaśnia, czym 

różni się ona od 

reakcji polime-

ryzacji 

 proponuje różne 

metody otrzy-

mywania alde-

hydów oraz za-

pisuje odpo-

wiednie równa-

nia reakcji che-

micznych 

 wyjaśnia, 

dlaczego 



i octowego, 

podaje ich na-

zwy systema-

tyczne 

 omawia metodę 

otrzymywania 

metanalu 

i etanalu 

 wymienia reak-

cje charaktery-

styczn e aldehy-

dów 

 zapisuje wzór i 

określa wła-

ściwości ace-

tonu jako naj-

prostszego ke-

tonu 

 zapisuje wzory 

kwasu mrów-

kowego i 

octowego, po-

daje ich nazwy 

systematyczne, 

właściwości 

i zastosowania 

 omawia, na 

czym polega 

proces fer-

mentacji 

octowej 

 podaje przykład 

kwasu tłusz-

czowego 

 określa, co to są 

mydła i podaje 

sposób ich 

otrzymywania 

 zapisuje do-

wolny przykład 

reakcji zmydla-

nia 

 omawia metodę 

(benzenolu) 

 zapisuje wzory 

czterech 

pierwszych al-

dehydów 

w szeregu ho-

mologicznym i 

podaje ich na-

zwy systema-

tyczne 

 zapisuje równa-

nie reakcji 

otrzymywania 

aldehydu octo-

wego z etanolu 

 wyjaśnia prze-

bieg reakcji cha-

rakterystyczn 

ych aldehydów 

na przykładzie 

aldehydu mrów-

kowego (próba 

Tollensa i próba 

Trommera) 

 wyjaśnia zasady 

nazewnictwa 

systematycznego 

ketonów 

 omawia metody 

otrzymywania 

ketonów 

 zapisuje wzory 

czterech pierw-

szych kwasów 

karboksylowych 

w szeregu ho-

mologicznym i 

podaje ich na-

zwy systema-

tyczne 

 zapisuje 

właściwości 

acetonu 

i wykazuje, że 

ketony nie mają 

właściwości re-

dukujących 

 bada doświad-

czalnie właści-

wości kwasu 

octowego oraz 

zapisuje odpo-

wiednie równa-

nia reakcji che-

micznych (pal-

ność, odczyn, 

reakcje z ma-

gnezem, tlen-

kiem miedzi(II) 

i wodorotlen-

kiem sodu) 

 bada doświad-

czalnie wła-

ściwości kwa-

su stearyno-

wego i oleino-

wego (reakcje 

z wodorotlenkie 

m sodu 

oraz z wodą 

bromową) 

i zapisuje od-

powiednie rów-

nania reakcji 

chemicznych 

 porównuje wła-

ściwości kwa-

sów karboksy-

lowych zmie-

niające się w 

zależności od 

długości łańcu-

cha 

w wyniku 

utleniania 

alkoholi I- 

rzędowych 

powstają al-

dehydy, na-

tomiast II- 

rzędowych 

– ketony 

 analizuje i po-

równuje budo-

wę cząsteczek 

oraz właściwo-

ści aldehydów 

i ketonów 

 udowadnia, że 

aldehydy i keto-

ny o tej samej 

liczbie atomów 

węgla są wzglę-

dem siebie izo-

merami 

 dokonuje klasy-

fikacji kwasów 

karboksylowych 

ze względu na 

długość łańcucha 

węglowego, cha-

rakter grupy wę-

glowodorowe j 

oraz liczbę grup 

karboksylowych 

 porównuje wła-

ściwości kwa-

sów nieorga-

nicznych i kar-

boksylowyc h 

na wybranych 

przykładach 

 ocenia wpływ 

wiązania 



otrzymywania 

estrów, podaje 

ich właściwości 

i zastosowania 

 definiuje 

tłuszcze jako 

specyficzny 

rodzaj estrów 

 podaje, jakie 

właściwości 

mają tłuszcze i 

jaką funkcję 

pełnią 

w organizmie 

człowieka 

 dzieli tłuszcze na 

proste i złożone 

oraz wymienia 

przykłady takich 

tłuszczów 

 zapisuje wzór 

metyloaminy 

i określa jej 

właściwości 

 zapisuje wzór 

mocznika i 

określa jego 

właściwości 

równanie reakcji 

fermentacji 

octowej jako 

jednej z metod 

otrzymywania 

kwasu octowego 

 omawia właści-

wości kwasów 

mrówkowego i 

octowego (od-

czyn, palność, 

reakcje z meta-

lami, tlenkami 

metali i zasada-

mi); zapisuje 

odpowiednie 

równania reakcji 

chemicznych 

 omawia zasto-

sowania kwasu 

octowego 

 zapisuje wzory 

trzech kwasów 

tłuszczowych, 

podaje ich na-

zwy 

i wyjaśnia, dla-

czego są zali-

czane do wyż-

szych kwasów 

karboksylowych 

 otrzymuje mydło 

sodowe (steary-

nian sodu), bada 

jego właściwości 

i zapisuje rów-

nanie reakcji 

chemicznej 

 wyjaśnia, na 

czym polega 

węglowego 

 wyjaśnia 

mechanizm 

reakcji es-

tryfikacji 

 przeprowadza 

hydrolizę octanu 

etylu i zapisuje 

równanie reakcji 

chemicznej 

 proponuje spo-

sób otrzymywa-

nia estru kwasu 

nieorganicznego, 

zapisuje odpo-

wiednie równa-

nie reakcji che-

micznej 

 przeprowadza 

reakcję zmydla-

nia tłuszczu i 

zapisuje równa-

nie reakcji che-

micznej 

 zapisuje równa-

nie reakcji hy-

drolizy tłuszczu 

 bada doświad-

czalnie zasado-

wy odczyn ani-

liny oraz zapisu-

je odpowiednie 

równanie reakcji 

chemicznej 

 bada wła-

ściwości 

amidów 

 zapisuje równa-

nie reakcji hy-

drolizy 

podwójnego 

w cząsteczce na 

właściwości 

kwasów tłusz-

czowych 

 proponuje różne 

metody otrzy-

mywania kwa-

sów karboksy-

lowych oraz za-

pisuje odpo-

wiednie równa-

nia reakcji che-

micznych 

 zapisuje równa-

nia reakcji po-

wstawania es-

trów różnymi 

sposobami 

i podaje ich 

nazwy syste-

matyczne 

 udowadnia, że 

estry o takim 

samym wzorze 

sumarycznym 

mogą mieć różne 

wzory struktu-

ralne i na zwy 

 projektuje 

i wykonuje 

doświadczenie 

wykazujące nie-

nasycony charak-

ter oleju roślin-

nego 

 udowadnia, że 

aminy są po-

chodnymi za-

równo amo-

niaku, jak 

i węglowodorów 

 udowadnia na 



 reakcja es-

tryfikacji 

 zapisuje wzór 

ogólny estru 

 zapisuje równa-

nie reakcji 

otrzymywania 

octanu etylu 

i omawia wa-

runki, w jakich 

zachodzi ta re-

akcja chemiczna 

 przeprowadza 

reakcję 

otrzymywania 

octanu etylu 

i bada jego 

właściwości 

 omawia miejsca 

występowania 

i zastosowania 

estrów 

 dzieli tłuszcze ze 

względu na po-

chodzenie 

i stan skupienia 

 wyjaśnia, na 

czym polega 

reakcja 

zmydlania 

tłuszczów 

 podaje kryterium 

podziału tłusz-

czów na proste i 

złożone 

 omawia ogólne 

właściwości li-

pidów oraz ich 

podział 

 wyjaśnia budo-

wę cząsteczek 

amin, ich rzę-

dowość 

acetamidu 

 bada doświad-

czalnie wła-

ściwości 

mocznika jako 

pochodnej 

kwasu węglo-

wego 

 przeprowadza 

reakcję hy-

drolizy mocz-

nika i zapisu-

je równanie 

tej reakcji 

 zapisuje równa-

nie reakcji kon-

densacji mocz-

nika i wskazuje 

wiązanie pepty-

dowe w czą-

steczce powsta-

łego związku 

chemicznego 

dowolnych 

przykładach, na 

czym polega 

różnica w rzę-

dowości alko-

holi i amin 

 wyjaśnia przy-

czynę zasado-

wych właściwo-

ści amoniaku i 

amin 

 porównuje prze-

bieg reakcji hy-

drolizy acetami-

du w środowisku 

kwasu siarko-

wego(VI) i wo-

dorotlenku sodu 



 i nazewnictwo 

systematyczne 

 wyjaśnia 

budowę 

cząsteczek 

amidów 

 omawia 

właściwości 

oraz zastosowani 

a amin i amidów 

  



Wielofunkcyjne pochodne węglowodorów 
 

 
 

Ocena do-

puszczająca 

[1] 

Ocena dostateczna 

[1 + 2] 

Ocena dobra 

[1 + 2 + 3] 

Ocena bar-

dzo do-

bra 

[1 + 2 + 3 + 4] 

Uczeń: 

 definiuje po-

jęcia: czyn-

ność optycz-

na, chiral-

ność, asyme-

tryczny atom 

węgla, izo-

meria 

optyczna, 

enancjomery 

 definiuje poję-

cia: hydroksy-

kwasy 

, aminokwasy, 

białka, węglo-

wodany, reak-

cje charaktery-

stycz ne 

 zapisuje wzór 

najprostszego 

hydroksykwasu 

i podaje jego 

nazwę 

 zapisuje wzór 

najprostszego 

aminokwasu i 

podaje jego 

nazwę 

 omawia rolę 

białka 

w organizmie 

 podaje sposób, 

w jaki można 

wykryć obec-

ność białka 

Uczeń: 

 wyjaśnia po-

jęcia: czyn-

ność optycz-

na, chiral-

ność, asyme-

tryczny atom 

węgla, izo-

meria 

optyczna, 

enancjomery 

 konstruuje mo-

del cząsteczki 

chiralnej 

 wyjaśnia 

pojęcia: ko-

agulacja, 

wysalanie, 

peptyzacja, 

denaturacja 

białka, fer-

mentacja 

alkoholo-

wa, foto-

synteza, 

hydroliza 

 wyjaśnia, czym 

są: reakcje biu-

retowa i ksanto-

proteinow a 

 wyjaśnia pojęcie 

dwufunkcyjne 

pochodne wę-

glowodorów 

 wymienia 

miejsca wy-

stępowania 

oraz 

Uczeń: 

 analizuje wzory 

strukturalne 

substancji pod 

kątem czynno-

ści optycznej 

 omawia sposo-

by otrzymywa-

nia i właściwo-

ści hydroksy-

kwasó w 

 wyjaśnia, co to 

jest aspiryna 

 bada doświad-

czalnie glicynę 

i wykazuje jej 

właściwości 

amfoteryczne 

 zapisuje 

równania re-

akcji po-

wstawania 

di- 

i tripeptydów z 

różnych ami-

nokwasów 

oraz zaznacza 

wiązania pep-

tydowe 

 wyjaśnia, co to 

są aminokwasy 

kwasowe, za-

sadowe i obo-

jętne oraz po-

daje 

Uczeń: 

 analizuje sche-

mat i zasadę 

działania pola-

rymetru 

 zapisuje wzory 

perspektywicz-

ne i projekcyjne 

wybranych 

związków che-

micznych 

 oblicza liczbę 

stereoizome-

rów na pod-

stawie wzoru 

strukturalnego 

związku che-

micznego 

 zapisuje równa-

nia reakcji che-

micznych po-

twierdzającyc h 

obecność grup 

funkcyjnych w 

hydroksykwa-

sac h 

 wyjaśnia pojęcia 

diastereoizome-

ry 

, mieszani-

na race-

miczna 

 udowadnia wła-

ściwości amfo-

teryczne ami-

nokwasów oraz 

zapisuje odpo-

wiednie równa-

nia reakcji che-

micznych 



 dokonuje po-

działu wę-

glowodanó w 

na proste 

i złożone, po-

daje po jed-

nym przykła-

dzie każdego z 

nich (nazwa, 

wzór suma-

ryczny) 

 omawia rolę 

węglowodanó 

w w organi-

zmie czło-

wieka 

 określa wła-

ściwości glu-

kozy, sacharo-

zy, skrobi i ce-

lulozy oraz 

wymienia źró-

dła występo-

wania tych 

substancji w 

przyrodzie 

 zapisuje rów-

nania reakcji 

charakterystycz 

nych glukozy 

i skrobi 

zastosowania 

kwasów 

mlekowego i 

salicylowego 

 zapisuje równa-

nie reakcji kon-

densacji dwóch 

cząsteczek gli-

cyny i wskazuje 

wiązanie pepty-

dowe 

 zapisuje wzór 

ogólny węglo-

wodanów oraz 

dzieli je na cu-

kry proste, 

dwucukry 

i wielocukry 

 wie, że glukoza 

jest aldehydem 

polihydroksy-

low ym i wyja-

śnia tego konse-

kwencje, z api-

suje wzór linio-

wy cząsteczki 

glukozy 

  omawia reak-

cje charaktery-

styczn e glukozy 

  wyjaśnia zna-

czenie reakcji 

fotosyntezy w 

przyrodzie oraz 

zapisuje równa-

nie tej reakcji 

chemicznej 

  zapisuje rów-

nania reakcji 

odpowiednie 

przykłady 

 wskazuje 

asymetryczne 

atomy węgla 

we wzorach 

związków 

chemicznych 

 bada skład 

pierwiastkowy 

białek 

 przeprowadza 

doświadczenia: 

koagulacji, 

peptyzacji oraz 

denaturacji bia-

łek 

 bada wpływ 

różnych 

czynników na 

białko jaja 

 przeprowadza 

reakcje charak-

terystycz ne 

białek 

 bada skład 

pierwiastkowy 

węglowodanów 

 bada wła-

ściwości 

glukozy 

i przeprowadza 

reakcje charak-

terystycz ne z 

jej udziałem 

 bada wła-

ściwości sa-

charozy 

i wykazuje, że 

jej cząsteczka 

nie zawiera 

grupy aldehy-

dowej 

 analizuje two-

rzenie się wią-

zań peptydo-

wych na wy-

branym przy-

kładzie 

 podaje przykłady 

aminokwasów 

białkowych oraz 

ich skrócone na-

zwy trzyliterowe 

 zapisuje równa-

nie reakcji po-

wstawania tri-

peptydu, np. 

Ala-Gly-Ala, 

na podstawie 

znajomości bu-

dowy tego 

związku che-

micznego 

 analizuje białka 

jako związki 

wielkoczą-

steczk owe, 

opisuje ich 

struktury 

 analizuje eta-

py syntezy 

białka 

 projektuje do-

świadczenie 

wykazujące 

właściwości 

redukcyjne 

glukozy 

 doświadczalnie 

odróżnia glukozę 

od fruktozy 

 zapisuje i in-

terpretuje wzo-

ry glukozy: 

sumaryczny, 

liniowy 

i pierścieniowy 



 hydrolizy sa-

charozy i 

skrobi oraz 

podaje nazwy 

produktów 

  wymienia 

różnice w bu-

dowie cząste-

czek skrobi i ce-

lulozy 

  potrafi wykryć 

obecność skrobi 

w badanej sub-

stancji 

  omawia 

miejsca wystę-

powania i za-

stosowania sa-

charydów 

 bada wła-

ściwości 

skrobi 

 wyjaśnia 

znaczenie 

biologiczne 

sacharydów 

 zapisuje wzory 

taflowe i łań-

cuchowe glu-

kozy i frukto-

zy, wskazuje 

wiązanie póła-

cetalowe 

 zapisuje wzory 

taflowe sacha-

rozy i maltozy, 

wskazuje wią-

zanie półaceta-

lowe i wiąza-

nie O- gliko-

zydowe 

 przeprowadza 

hydrolizę sacha-

rozy i bada wła-

ściwości redu-

kujące produk-

tów tej reakcji 

chemicznej 

 analizuje wła-

ściwości skrobi 

i celulozy wyni-

kające 

z różnicy w 

budowie ich 

cząsteczek 

 analizuje proces 

hydrolizy skrobi 

i wykazuje zło-

żoność tego 

procesu 

 proponuje do-

świadczenia 

umożliwiające 

wykrycie róż-

nych grup 

funkcyjnych 



 


