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PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KARCZMISKACH 
 

 

WYMAGANIA EDUKACYJNE 
CHEMIA 

           przedmiot 

 
CELE KSZTAŁCENIA - WYMAGANIA OGÓLNE 

 

I. Pozyskiwanie, przetwarzanie i tworzenie informacji. 

Uczeń pozyskuje i przetwarza informacje z różnorodnych źródeł z wykorzystaniem technologii 
informacyjno-komunikacyjnych. 

II. Rozumowanie i zastosowanie nabytej wiedzy do rozwiązywania problemów. 

Uczeń opisuje właściwości substancji i wyjaśnia przebieg prostych procesów chemicznych; zna związek 
właściwości różnorodnych substancji z ich zastosowaniami i ich wpływ na środowisko naturalne; 
wykonuje proste obliczenia dotyczące praw chemicznych. 

III. Opanowanie czynności praktycznych. 

Uczeń bezpiecznie posługuje się prostym sprzętem laboratoryjnym i podstawowymi odczynnikami 
chemicznymi; projektuje i przeprowadza proste doświadczenia chemiczne. 

 
 

TREŚCI NAUCZANIA - WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE. 
 

1. Substancje i ich właściwości. Uczeń: 

1)   opisuje właściwości substancji będących głównymi składnikami stosowanych na co dzień 
produktów np. soli kamiennej, cukru, mąki, wody, miedzi, żelaza; wykonuje doświadczenia, w których 
bada właściwości wybranych substancji; 

2)   przeprowadza obliczenia z wykorzystaniem pojęć: masa, gęstość i objętość; 

3)   obserwuje mieszanie się substancji; opisuje ziarnistą budowę materii; tłumaczy, na czym polega 
zjawisko dyfuzji, rozpuszczania, mieszania, zmiany stanu skupienia; planuje doświadczenia 
potwierdzające ziarnistość materii; 

4)   wyjaśnia różnice pomiędzy pierwiastkiem a związkiem chemicznym; 

5)   klasyfikuje pierwiastki na metale i niemetale; odróżnia metale od niemetali na podstawie ich 
właściwości; 

6)   posługuje się symbolami (zna i stosuje do zapisywania wzorów) pierwiastków: H, O, N, Cl, S, C, P, 
Si, Na, K, Ca, Mg, Fe, Zn, Cu, Al, Pb, Sn, Ag, Hg; 

7)   opisuje cechy mieszanin jednorodnych i niejednorodnych; 

8)   opisuje proste metody rozdziału mieszanin i wskazuje te różnice między właściwościami fizycznymi 
składników mieszaniny, które umożliwiają ich rozdzielenie; sporządza mieszaniny i rozdziela je na 
składniki (np. wody i piasku, wody i soli kamiennej, kredy i soli kamiennej, siarki i opiłków żelaza, 
wody i oleju jadalnego, wody i atramentu). 
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2. Wewnętrzna budowa materii. Uczeń: 

1)   odczytuje z układu okresowego podstawowe informacje o pierwiastkach (symbol, nazwę, liczbę 
atomową, masę atomową, rodzaj pierwiastka - metal lub niemetal); 

2)   opisuje i charakteryzuje skład atomu (jądro: protony i neutrony, elektrony); definiuje elektrony 
walencyjne; 

3)   ustala liczbę protonów, elektronów i neutronów w atomie danego pierwiastka, gdy dana jest liczba 
atomowa i masowa; 

4)   wyjaśnia związek pomiędzy podobieństwem właściwości pierwiastków zapisanych w tej samej 
grupie układu okresowego a budową atomów i liczbą elektronów walencyjnych; 

5)   definiuje pojęcie izotopu, wymienia dziedziny życia, w których izotopy znalazły zastosowanie; 
wyjaśnia różnice w budowie atomów izotopów wodoru; 

6)   definiuje pojęcie masy atomowej (średnia mas atomów danego pierwiastka, z uwzględnieniem jego 
składu izotopowego); 

7)   opisuje, czym różni się atom od cząsteczki; interpretuje zapisy H2, 2H, 2H2 itp.; 

8)   opisuje rolę elektronów walencyjnych w łączeniu się atomów; 

9)   na przykładzie cząsteczek H2, Cl2, N2, CO2, H2O, HCl, NH3 opisuje powstawanie wiązań 
atomowych (kowalencyjnych); zapisuje wzory sumaryczne i strukturalne tych cząsteczek; 

10) definiuje pojęcie jonów i opisuje, jak powstają; zapisuje elektronowo mechanizm powstawania 
jonów, na przykładzie Na, Mg, Al, Cl, S; opisuje powstawanie wiązania jonowego; 

11) porównuje właściwości związków kowalencyjnych i jonowych (stan skupienia, rozpuszczalność                
w wodzie, temperatury topnienia i wrzenia); 

12) definiuje pojęcie wartościowości jako liczby wiązań, które tworzy atom, łącząc się z atomami 
innych pierwiastków; odczytuje z układu okresowego wartościowość maksymalną dla pierwiastków 
grup: 1., 2., 13., 14., 15., 16. i 17. (względem tlenu i wodoru); 

13) rysuje wzór strukturalny cząsteczki związku dwupierwiastkowego (o wiązaniach kowalencyjnych)    
o znanych wartościowościach pierwiastków; 

14) ustala dla prostych związków dwupierwiastkowych, na przykładzie tlenków: nazwę na podstawie 
wzoru sumarycznego; wzór sumaryczny na podstawie nazwy; wzór sumaryczny na podstawie 
wartościowości. 

3. Reakcje chemiczne. Uczeń: 

1)   opisuje różnice w przebiegu zjawiska fizycznego i reakcji chemicznej; podaje przykłady zjawisk 
fizycznych i reakcji chemicznych zachodzących w otoczeniu człowieka; planuje i wykonuje 
doświadczenia ilustrujące zjawisko fizyczne i reakcję chemiczną; 

2)   opisuje, na czym polega reakcja syntezy., analizy i wymiany; podaje przykłady różnych typów 
reakcji i zapisuje odpowiednie równania; wskazuje substraty i produkty; dobiera współczynniki                      
w równaniach reakcji chemicznych; obserwuje doświadczenia ilustrujące typy reakcji i formułuje 
wnioski; 
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3)   definiuje pojęcia: reakcje egzoenergetyczne (jako reakcje, którym towarzyszy wydzielanie się 
energii do otoczenia, np. procesy spalania) i reakcje endoenergetyczne (do przebiegu których energia 
musi być dostarczona, np. procesy rozkładu - pieczenie ciasta); 

4)   oblicza masy cząsteczkowe prostych związków chemicznych; dokonuje prostych obliczeń 
związanych z zastosowaniem prawa stałości składu i prawa zachowania masy. 

4. Powietrze i inne gazy. Uczeń: 

1)   wykonuje lub obserwuje doświadczenie potwierdzające, że powietrze jest mieszaniną; opisuje skład 
i właściwości powietrza; 

2)   opisuje właściwości fizyczne i chemiczne azotu, tlenu, wodoru, tlenku węgla(IV); odczytuje                       
z układu okresowego pierwiastków i innych źródeł wiedzy informacje o azocie, tlenie i wodorze; 
planuje i wykonuje doświadczenia dotyczące badania właściwości wymienionych gazów; 

3)   wyjaśnia, dlaczego gazy szlachetne są bardzo mało aktywne chemicznie; wymienia ich 
zastosowania; 

4)   pisze równania reakcji otrzymywania: tlenu, wodoru i tlenku węgla(IV) (np. rozkład wody pod 
wpływem prądu elektrycznego, spalanie węgla); 

5)   opisuje, na czym polega powstawanie dziury ozonowej; proponuje sposoby zapobiegania jej 
powiększaniu; 

6)   opisuje obieg tlenu w przyrodzie; 

7)   opisuje rdzewienie żelaza i proponuje sposoby zabezpieczania produktów zawierających w swoim 
składzie żelazo przed rdzewieniem; 

8)   wymienia zastosowania tlenków wapnia, żelaza, glinu; 

9)   planuje i wykonuje doświadczenie pozwalające wykryć CO2 w powietrzu wydychanym z płuc; 

10) wymienia źródła, rodzaje i skutki zanieczyszczeń powietrza; planuje sposób postępowania 
pozwalający chronić powietrze przed zanieczyszczeniami. 

5. Woda i roztwory wodne. Uczeń: 

1)   bada zdolność do rozpuszczania się różnych substancji w wodzie; 

2)   opisuje budowę cząsteczki wody; wyjaśnia, dlaczego woda dla jednych substancji jest 
rozpuszczalnikiem, a dla innych nie; podaje przykłady substancji, które rozpuszczają się w wodzie, 
tworząc roztwory właściwe; podaje przykłady substancji, które nie rozpuszczają się w wodzie, tworząc 
koloidy i zawiesiny; 

3)   planuje i wykonuje doświadczenia wykazujące wpływ różnych czynników na szybkość 
rozpuszczania substancji stałych w wodzie; 

4)   opisuje różnice pomiędzy roztworem rozcieńczonym, stężonym, nasyconym i nienasyconym; 

5)   odczytuje rozpuszczalność substancji z wykresu jej rozpuszczalności, oblicza ilość substancji, którą 
można rozpuścić w określonej ilości wody w podanej temperaturze; 

6)   prowadzi obliczenia z wykorzystaniem pojęć: stężenie procentowe, masa substancji, masa 
rozpuszczalnika, masa roztworu, gęstość; oblicza stężenie procentowe roztworu nasyconego w danej 
temperaturze (z wykorzystaniem wykresu rozpuszczalności); 



 4

7)   proponuje sposoby racjonalnego gospodarowania wodą. 

6. Kwasy i zasady. Uczeń: 

1)   definiuje pojęcia: wodorotlenku, kwasu; rozróżnia pojęcia wodorotlenek i zasada; zapisuje wzory 
sumaryczne najprostszych wodorotlenków: NaOH, KOH, Ca(OH)2, Al(OH)3 i kwasów; HCl, H2SO4, 
H2SO3, HNO3, H2CO3, H3PO4, H2S; 

2)   opisuje budowę wodorotlenków i kwasów; 

3)   planuje i/lub wykonuje doświadczenia, w wyniku których można otrzymać wodorotlenek, kwas 
beztlenowy i tlenowy (np. NaOH, Ca(OH)2, Al(OH)3, HCl, H2SO3); zapisuje odpowiednie równania 
reakcji; 

4)   opisuje właściwości i wynikające z nich zastosowania niektórych wodorotlenków i kwasów; 

5)   wyjaśnia, na czym polega dysocjacja elektrolityczna zasad i kwasów; zapisuje równania dysocjacji 
elektrolitycznej zasad i kwasów; definiuje kwasy i zasady (zgodnie z teorią Arrheniusa); 

6)   wskazuje na zastosowania wskaźników (fenoloftaleiny, wskaźnika uniwersalnego); rozróżnia 
doświadczalnie kwasy i zasady za pomocą wskaźników; 

7)   wymienia rodzaje odczynu roztworu i przyczyny odczynu kwasowego, zasadowego i obojętnego; 

8)   interpretuje wartość pH w ujęciu jakościowym (odczyn kwasowy, zasadowy, obojętny); wykonuje 
doświadczenie, które pozwoli zbadać pH produktów występujących w życiu codziennym człowieka 
(żywność, środki czystości itp.); 

9)   analizuje proces powstawania kwaśnych opadów i skutki ich działania; proponuje sposoby 
ograniczające ich powstawanie. 

7. Sole. Uczeń: 

1)   wykonuje doświadczenie i wyjaśnia przebieg reakcji zobojętniania (np. HCl + NaOH); 

2)   pisze wzory sumaryczne soli: chlorków, siarczanów(VI), azotanów(V), węglanów, fosforanów(V), 
siarczków, tworzy nazwy soli na podstawie wzorów i odwrotnie; 

3)   pisze równania reakcji dysocjacji elektrolitycznej wybranych soli; 

4)   pisze równania reakcji otrzymywania soli (reakcje: kwas + wodorotlenek metalu, kwas + tlenek 
metalu, kwas + metal, wodorotlenek metalu + tlenek niemetalu); 

5)   wyjaśnia pojęcie reakcji strąceniowej; projektuje i wykonuje doświadczenie pozwalające 
otrzymywać sole w reakcjach strąceniowych, pisze odpowiednie równania reakcji w sposób 
cząsteczkowy i jonowy; na podstawie tabeli rozpuszczalności soli i wodorotlenków wnioskuje o wyniku 
reakcji strąceniowej. 

6)   wymienia zastosowania najważniejszych soli: węglanów, azotanów(V), siarczanów(VI), 
fosforanów(V) i chlorków. 

8. Węgiel i jego związki z wodorem. Uczeń: 

1)   wymienia naturalne źródła węglowodorów; 

2)   definiuje pojęcia: węglowodory nasycone i nienasycone; 
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3)   tworzy wzór ogólny szeregu homologicznego alkanów (na podstawie wzorów trzech kolejnych 
alkanów) i układa wzór sumaryczny alkanu o podanej liczbie atomów węgla: rysuje wzory strukturalne                
i półstrukturalne alkanów; 

4)   obserwuje i opisuje właściwości fizyczne i chemiczne (reakcje spalania) alkanów na przykładzie 
metanu i etanu; 

5)   wyjaśnia zależność pomiędzy długością łańcucha węglowego a stanem skupienia alkanu; 

6)   podaje wzory ogólne szeregów homologicznych alkenów i alkinów; podaje zasady tworzenia nazw 
alkenów i alkinów w oparciu o nazwy alkanów; 

7)   opisuje właściwości (spalanie, przyłączanie bromu i wodoru) oraz zastosowania etenu i etynu; 

8)   projektuje doświadczenie pozwalające odróżnić węglowodory nasycone od nienasyconych; 

9)   zapisuje równanie reakcji polimeryzacji etenu; opisuje właściwości i zastosowania polietylenu. 

9. Pochodne węglowodorów. Substancje chemiczne o znaczeniu biologicznym. Uczeń: 

1)   tworzy nazwy prostych alkoholi i pisze ich wzory sumaryczne i strukturalne; 

2)   bada właściwości etanolu; opisuje właściwości i zastosowania metanolu i etanolu; zapisuje równania 
reakcji spalania metanolu i etanolu; opisuje negatywne skutki działania alkoholu etylowego na organizm 
ludzki; 

3)   zapisuje wzór sumaryczny i strukturalny glicerolu; bada i opisuje właściwości glicerolu; wymienia 
jego zastosowania; 

4)   podaje przykłady kwasów organicznych występujących w przyrodzie i wymienia ich zastosowania: 
pisze wzory prostych kwasów karboksylowych i podaje ich nazwy zwyczajowe i systematyczne; 

5)   bada i opisuje właściwości kwasu octowego (reakcja dysocjacji elektrolitycznej, reakcja z zasadami, 
metalami i tlenkami metali); 

6)   wyjaśnia, na czym polega reakcja estryfikacji; zapisuje równania reakcji pomiędzy prostymi 
kwasami karboksylowymi i alkoholami jednowodorotlenowymi; tworzy nazwy estrów pochodzących od 
podanych nazw kwasów i alkoholi; planuje i wykonuje doświadczenie pozwalające otrzymać ester o 
podanej nazwie; 

7)   opisuje właściwości estrów w aspekcie ich zastosowań: 

8)   podaje nazwy wyższych kwasów karboksylowych nasyconych (palmitynowy, stearynowy)                             
i nienasyconych (oleinowy) i zapisuje ich wzory; 

9)   opisuje właściwości długołańcuchowych kwasów karboksylowych; projektuje doświadczenie, które 
pozwoli odróżnić kwas oleinowy od palmitynowego lub stearynowego; 

10) klasyfikuje tłuszcze pod względem pochodzenia, stanu skupienia i charakteru chemicznego; opisuje 
właściwości fizyczne tłuszczów; projektuje doświadczenie pozwalające odróżnić tłuszcz nienasycony od 
nasyconego; 

11) opisuje budowę i właściwości fizyczne i chemiczne pochodnych węglowodorów zawierających azot 
na przykładzie amin (metyloaminy) i aminokwasów (glicyny); 

12) wymienia pierwiastki, których atomy wchodzą w skład cząsteczek białek; definiuje białka jako 
związki powstające z aminokwasów; 
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13) bada zachowanie się białka pod wpływem ogrzewania, stężonego etanolu, kwasów i zasad, soli 
metali ciężkich (np. CuSO4) i soli kuchennej; opisuje różnice w przebiegu denaturacji i koagulacji 
białek; wylicza czynniki, które wywołują te procesy; wykrywa obecność białka w różnych produktach 
spożywczych; 

14) wymienia pierwiastki, których atomy wchodzą w skład cząsteczek cukrów; dokonuje podziału 
cukrów na proste i złożone; 

15) podaje wzór sumaryczny glukozy i fruktozy; bada i opisuje właściwości fizyczne glukozy; wskazuje 
na jej zastosowania; 

16) podaje wzór sumaryczny sacharozy; bada i opisuje właściwości fizyczne sacharozy; wskazuje na jej 
zastosowania; zapisuje równanie reakcji sacharozy z wodą (za pomocą wzorów sumarycznych); 

17)     opisuje występowanie skrobi i celulozy w przyrodzie; podaje wzory sumaryczne tych związków; 
wymienia różnice w ich właściwościach; opisuje znaczenie i zastosowania tych cukrów; wykrywa 
obecność skrobi w różnych produktach spożywczych. 

 
 
 

ZALECANE WARUNKI I SPOSÓB REALIZACJI 

W nauczaniu chemii na III etapie edukacyjnym nauczyciele powinni wygospodarować czas na 
eksperymentowanie, metody aktywizujące i realizowanie projektów edukacyjnych oraz wycieczki 
dydaktyczne. 

Na zajęciach uczeń powinien mieć szanse obserwowania, badania, dociekania, odkrywania praw i 
zależności, osiągania satysfakcji i radości z samodzielnego zdobywania wiedzy. Aby edukacja w 
zakresie chemii była skuteczna, zalecane jest prowadzenie zajęć w niezbyt licznych grupach, w salach 
wyposażonych w niezbędne sprzęty i odczynniki chemiczne. Nauczyciele powinni w doświadczeniach 
wykorzystywać substancje z życia codziennego (np. esencję herbacianą, sok z czerwonej kapusty, ocet, 
mąkę, cukier). 

Na IV etapie edukacyjnym uczeń uzupełnia podstawowe wiadomości i umiejętności o zagadnienia 
dotyczące obecności chemii w naszym życiu codziennym. Dobór treści pozwala na rozbudzenie 
zainteresowania chemią nawet tych uczniów, dla których do tej pory była ona dziedziną trudną, 
nieprzydatną, oderwaną od rzeczywistości. 

Zakres treści nauczania stwarza wiele możliwości pracy metodą projektu edukacyjnego (szczególnie o 
charakterze badawczym), metodą eksperymentu chemicznego lub innymi metodami aktywizującymi, co 
pozwoli uczniom na pozyskiwanie i przetwarzanie informacji na różne sposoby i z różnych źródeł. 
Samodzielna obserwacja ucznia jest podstawą do przeżywania, wnioskowania, analizowania i 
uogólniania zjawisk, stąd bardzo duża rola eksperymentu w realizacji powyższych treści. 
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WYMAGANIA EDUKACYJNE SĄ DZIELONE NA ZAKRES  
PODSTAWOWY I PONADPODSTAWOWY: 

Wymagania edukacyjne z zakresu podstawowego obejmują wiadomości i umiejętności, które można 
zaklasyfikować jako bardzo łatwe i łatwe, praktyczne, przydatne życiowo, bazowe, to jest niezbędne  
w dalszej nauce, ułatwiające uczniowi uczenie się innych przedmiotów, interdyscyplinarne, pewne  
i wdrożone w praktyce. Za przyswojenie wiedzy i umiejętności z tego zakresu uczeń otrzymuje ocenę 
dostateczną. Słabe opanowanie zakresu programu ocenia się na ocenę dopuszczającą, a nie opanowanie 
programowych wymagań na ocenę niedostateczną, 

Wymagania z zakresu ponadpodstawowego obejmują wiadomości i umiejętności trudniejsze, takie 
które rozszerzają podstawy przedmiotu, pogłębiają interdyscyplinarność lub swoistość przedmiotu, mają 
także charakter hipotez i są problematyczne. W zależności od stopnia opanowania wymagań z tego 
zakresu uczeń otrzymuje ocenę dobrą, jeśli jest potrzebne wsparcie pomoc nauczyciela, albo bardzo 
dobrą, jeśli uczeń samodzielnie operuje zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami. Ocenę celującą 
otrzymuje uczeń, którego wiedza i umiejętności wykraczają poza wymagania zakresu 
ponadpodstawowego. 
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OSIĄGNIĘCIA UCZNIA/WYMAGANIA KLASA I Z CHEMII 

Nr 

DZIAŁU 

DZIAŁ 

PROGRAMU 

TREŚCI 

NAUCZANIA 

OSIĄGNIĘCIA UCZNIA/WYMAGANIA/Świat chemii 

podstawowe ponadpodstawowe 
Propozycje/przykłady 

na ocenę celującą 

I.  Rodzaje 

i przemiany 

materii 

1. wymienia powtarzające się elementy 

podręcznika i wskazuje rolę, jaką odgrywają; 

2. wskazuje w swoim najbliższym otoczeniu 

produkty przemysłu chemicznego; 

3. wymienia różne dziedziny chemii oraz 

wskazuje przedmiot ich zainteresowań; 

4. wymienia najważniejsze zasady, których 

należy przestrzegać na lekcjach chemii; 

5. podaje nazwy najczęściej używanych 

sprzętów i szkła laboratoryjnego, wskazuje ich 

zastosowanie; 

6. wykonuje proste czynności laboratoryjne: 

przelewanie cieczy, ogrzewanie w probówce 

i zlewce, sączenie. 

7. obserwuje mieszanie się substancji; 

8. opisuje ziarnistą budowę materii; 

9. planuje doświadczenia potwierdzające 

ziarnistość materii; 

10. opisuje właściwości substancji będących 

głównymi składnikami stosowanych na co dzień 

produktów, np. soli kamiennej, cukru, mąki, 

wody, miedzi, żelaza; 

11. wykonuje, na podstawie opisu, 

doświadczenia, w których bada właściwości 

wybranych substancji; 

12. odczytuje z układu okresowego lub tablic 

chemicznych gęstość, temperaturę topnienia 

i wrzenia wskazanych substancji; 

13. przeprowadza obliczenia z wykorzystaniem 

1. wskazuje inne przykładowe źródła wiedzy; 

2. odnajduje Portal Ucznia w serwisie 

chemia.zamkor.pl i wymienia kategorie, 

według których gromadzone są tam materiały 

dla ucznia; 

3. na podstawie umieszczonych na opakowaniach 

oznaczeń wskazuje substancje niebezpieczne 

w swoim otoczeniu; 

4. wymienia chemików polskiego pochodzenia, 

którzy wnieśli istotny wkład w rozwój chemii; 

5. interpretuje podstawowe piktogramy 

umieszczane na opakowaniach; 

6. opisuje zasady postępowania w razie 

nieprzewidzianych zdarzeń mających miejsce 

w pracowni chemicznej; 

7. opisuje eksperymenty chemiczne, rysuje proste 

schematy, formułuje obserwacje; 

8. interpretuje proste schematy doświadczeń 

chemicznych. 

9. tłumaczy, na czym polegają zjawiska: dyfuzji, 

rozpuszczania, mieszania, zmiany stanu 

skupienia; 

10. projektuje doświadczenia pokazujące różną 

szybkość procesu dyfuzji; 

11. wyjaśnia, jaki wpływ na szybkość procesu 

dyfuzji ma stan skupienia stykających się ciał; 

12. projektuje i wykonuje doświadczenia, 

w których bada właściwości wybranych 

substancji; 

Rozwiązuje zadania  

z konkursów chemicznych. 
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pojęć: masa, gęstość i objętość; 

14. posługuje się pojęciami: substancja prosta 

(pierwiastek chemiczny) oraz substancja 

złożona (związek chemiczny); 

15. podaje przykłady pierwiastków – metali 

i niemetali oraz związków chemicznych; 

16. podaje wspólne właściwości metali; 

17. porównuje właściwości metali i niemetali; 

18. posługuje się symbolami pierwiastków: H, O, 

N, Cl, S, C, P, Si, Na, K, Ca, Mg, Fe, Zn, Cu, 

Al, Pb, Sn, Ag, Hg; 

19. podaje wzory chemiczne związków: CO2, 

H2O, NaCl; 

20. wymienia molekuły, z których zbudowane są 

pierwiastki i związki chemiczne; 

21. wymienia niemetale, które w warunkach 

normalnych występują w postaci 

cząsteczkowej; 

22. opisuje różnice w przebiegu zjawiska 

fizycznego i reakcji chemicznej; 

23. podaje przykłady zjawisk fizycznych i reakcji 

chemicznych zachodzących w otoczeniu 

człowieka; 

24. definiuje pojęcie mieszaniny chemicznej; 

25. odróżnia mieszaninę jednorodną od 

niejednorodnej; 

26. wymienia przykłady mieszanin jednorodnych 

i niejednorodnych; 

27. opisuje cechy mieszanin jednorodnych 

i niejednorodnych; 

28. opisuje proste metody rozdziału mieszanin; 

29. sporządza mieszaniny i rozdziela je na 

składniki (np. wody i piasku, wody i soli 

kamiennej, kredy i soli kamiennej, siarki 

i opiłków; żelaza, wody i oleju jadalnego, 

wody i atramentu). 

13. porównuje właściwości różnych substancji; 

14. analizuje i porównuje odczytane z układu 

okresowego lub tablic chemicznych informacje 

na temat właściwości fizycznych różnych 

substancji; 

15. dokonuje pomiarów objętości, masy lub 

odczytuje informacje z rysunku lub zdjęcia 

oraz wykonuje obliczenia z wykorzystaniem 

pojęć: masa, gęstość i objętość; 

16. odróżnia metale od niemetali na podstawie ich 

właściwości, klasyfikuje pierwiastki jako 

metale i niemetale; 

17. podaje kryterium podziału substancji; 

18. wyjaśnia różnicę pomiędzy pierwiastkiem 

a związkiem chemicznym; 

19. podaje przykłady związków chemicznych, 

zarówno tych zbudowanych z cząsteczek, jak 

i zbudowanych z jonów; 

20. tłumaczy, skąd pochodzą symbole 

pierwiastków chemicznych, podaje przykłady; 

21. zapisuje wzory sumaryczne pierwiastków 

występujących w postaci cząsteczkowej; 

22. planuje i wykonuje doświadczenia ilustrujące 

zjawisko fizyczne i reakcję chemiczną; 

23. podaje kryteria podziału mieszanin; 

24. wskazuje te różnice między właściwościami 

fizycznymi składników mieszaniny, które 

umożliwiają ich rozdzielenie; 

25. wyjaśnia, w jaki sposób skład mieszaniny 

wpływa na jej właściwości; 

26. porównuje mieszaniny i związki chemiczne 

(sposób otrzymywania, rozdziału, skład 

jakościowy, ilościowy, zachowywanie 

właściwości składników); 

27. przewiduje właściwości stopu na podstawie 

właściwości jego składników. 
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II.  Budowa materii 30. zdaje sobie sprawę, że poglądy na temat 

budowy materii zmieniały się na przestrzeni 

dziejów; 

31. odczytuje z układu okresowego podstawowe 

informacje o pierwiastkach (symbol, nazwę, 

liczbę atomową, masę atomową, rodzaj 

pierwiastka – metal lub niemetal); 

32. opisuje i charakteryzuje skład atomu (jądro: 

protony i neutrony, elektrony); 

33. ustala liczbę protonów, elektronów 

i neutronów w atomie danego pierwiastka, gdy 

dane są liczby atomowa i masowa; 

34. zapisuje symbolicznie informacje na temat 

budowy atomu w postaci 
A
ZE; 

35. interpretuje zapis 
A
ZE; 

36. definiuje elektrony walencyjne; 

37. wskazuje liczbę elektronów walencyjnych dla 

pierwiastków grup: 1, 2, 13–18; 

38. wyjaśnia związek pomiędzy podobieństwem 

właściwości pierwiastków zapisanych w tej 

samej grupie układu okresowego a budową 

atomów i liczbą elektronów walencyjnych; 

39. definiuje pojęcie izotopu; 

40. wyjaśnia różnice w budowie atomów izotopów 

wodoru; 

41. wymienia dziedziny życia, w których izotopy 

znalazły zastosowanie; 

42. definiuje pojęcie masy atomowej (średnia mas 

atomów danego pierwiastka z uwzględnieniem 

jego składu izotopowego). 

28. opisuje, w jaki sposób zmieniały się poglądy na 

temat budowy materii, w sposób 

chronologiczny podaje nazwiska uczonych, 

którzy przyczynili się do tego rozwoju; 

29. przelicza masę atomową wyrażoną 

w atomowych jednostkach masy (u) na gramy, 

wyniki podaje w notacji wykładniczej; 

30. zdaje sobie sprawę, że protony i neutrony nie są 

najmniejszymi cząstkami materii, że nie należy 

nazywać ich cząstkami elementarnymi; 

31. wymienia oddziaływania utrzymujące atom 

w całości; 

32. porównuje aktywność chemiczną pierwiastków 

należących do tej samej grupy na przykładzie 

litowców i fluorowców oraz należących do 

tego samego okresu na przykładzie okresu 

trzeciego; 

33. podaje przykłady pierwiastków posiadających 

odmiany izotopowe; 

34. określa skład jądra atomowego izotopu 

opisanego liczbami: atomową i masową; 

35. określa znaczenie badań Marii Skłodowskiej-

Curie dla rozwoju wiedzy na temat zjawiska 

promieniotwórczości; 

36. wyjaśnia zjawiska promieniotwórczości 

naturalnej i sztucznej; 

37. rozróżnia rodzaje promieniowania; 

38. omawia sposoby wykorzystywania zjawiska 

promieniotwórczości; 

39. opisuje wpływ pierwiastków 

promieniotwórczych na organizmy żywe; 

40. zapisuje równania rozpadu α i β− ;  

41. oblicza masę atomową wskazanego pierwiastka 

na podstawie liczb masowych i zawartości 

procentowej w przyrodzie trwałych izotopów; 

42. oblicza zawartość procentową izotopów 

Rozwiązuje zadania z konkursów 

chemicznych. 
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w przyrodzie na podstawie masy atomowej 

pierwiastka i liczb masowych trwałych 

izotopów. 

III.  Wiązania i 

reakcje 

chemiczne 

43. definiuje pojęcie jonów; 

44. opisuje, jak powstają jony; 

45. zapisuje elektronowo mechanizm 

powstawania jonów na przykładzie Na, Mg, 

Al, Cl, S; 

46. opisuje powstawanie wiązania jonowego; 

47. opisuje, czym różni się atom od cząsteczki; 

48. interpretuje zapisy H2, 2H, 2H2 itp.; 

49. opisuje rolę elektronów walencyjnych 

w łączeniu się atomów; 

50. na przykładzie cząsteczek H2, Cl2, N2, CO2, 

H2O, HCl, NH3 opisuje powstawanie wiązań 

atomowych (kowalencyjnych), zapisuje wzory 

sumaryczne i strukturalne tych cząsteczek; 

51. porównuje właściwości związków 

kowalencyjnych i jonowych (stan skupienia, 

rozpuszczalność w wodzie, temperatury 

topnienia i wrzenia); 

52. definiuje pojęcie wartościowości jako liczby 

wiązań, które tworzy atom, łącząc się 

z atomami innych pierwiastków;  

53. odczytuje z układu okresowego 

wartościowość maksymalną dla pierwiastków 

grup 1., 2., 13., 14., 15., 16. i 17. (względem 

tlenu i wodoru); 

54. rysuje wzór strukturalny cząsteczki związku 

dwupierwiastkowego (o wiązaniach 

kowalencyjnych) o znanych 

wartościowościach pierwiastków; 

55. na przykładzie tlenków dla prostych związków 

dwupierwiastkowych ustala: nazwę na 

podstawie wzoru sumarycznego, wzór 

sumaryczny na podstawie nazwy, wzór 

43. wyjaśnia różnice pomiędzy molekułami: 

atomem, cząsteczką, jonem: kationem 

i anionem; 

44. ilustruje graficznie powstawanie wiązań 

jonowych; 

45. przewiduje rodzaj wiązania pomiędzy 

atomami; 

46. ilustruje graficznie powstawanie wiązań 

kowalencyjnych; 

47. odróżnia wzory elektronowe, kreskowe, 

strukturalne; 

48. wskazuje związki, w których występuje 

wiązanie kowalencyjne spolaryzowane;  

49. wyjaśnia, w jaki sposób polaryzacja wiązania 

wpływa na właściwości związku; 

50. przewiduje właściwości związku na podstawie 

rodzaju wiązań i weryfikuje przewidywania, 

korzystając z różnorodnych źródeł wiedzy; 

51. ustala wzory sumaryczne chlorków 

i siarczków oraz strukturalne związków 

kowalencyjnych; 

52. wyjaśnia, dlaczego nie we wszystkich 

przypadkach związków może rysować wzory 

strukturalne; 

Rozwiązuje zadania                          

z konkursów chemicznych. 

53. wykonuje różnorodne obliczenia, np. 

pozwalające ustalać wzory sumaryczne 

związków o podanym stosunku masowym, 

wyznacza indeksy stechiometryczne dla 

związków o znanej masie atomowej itp. 

54. samodzielnie formułuje obserwacje i wnioski; 

55. wskazuje reakcje egzoenergetyczne 

i endoenergetyczne w swoim otoczeniu; 



 12

sumaryczny na podstawie wartościowości; 

56. oblicza masy cząsteczkowe prostych 

związków chemicznych, dokonuje prostych 

obliczeń związanych z zastosowaniem prawa 

stałości składu.  

57. obserwuje doświadczenia, z pomocą formułuje 

obserwacje i wnioski; 

58. definiuje pojęcia: reakcje egzoenergetyczne 

i reakcje endoenergetyczne;  

59. zapisuje proste równania reakcji na podstawie 

zapisu słownego; 

60. wskazuje substraty i produkty, określa typ 

reakcji; 

61. opisuje, na czym polega reakcja syntezy, 

analizy i wymiany; 

62. dobiera współczynniki w równaniach reakcji 

chemicznych; 

63. dokonuje prostych obliczeń związanych 

z zastosowaniem prawa zachowania masy. 

56. zapisuje równania reakcji o większym stopniu 

trudności; 

57. podaje przykłady różnych typów reakcji;  

58. rozwiązuje chemografy; 

59. korzystając z proporcji, wykonuje obliczenia 

dotyczące równań reakcji. 

IV.  Gazy 64. wykonuje lub obserwuje doświadczenie 

potwierdzające, że powietrze jest mieszaniną; 

65. opisuje, na czym polega powstawanie dziury 

ozonowej;  

66. opisuje skład i właściwości powietrza; 

67. wymienia źródła, rodzaje i skutki 

zanieczyszczeń powietrza; 

68. odczytuje z układu okresowego i innych źródeł 

informacje o azocie, helu, argonie, tlenie 

i wodorze;  

69. opisuje właściwości fizyczne i chemiczne 

azotu, tlenu, wodoru, tlenku węgla(IV); 

70. pisze równania reakcji otrzymywania: tlenu, 

wodoru i tlenku węgla(IV) (np. rozkład wody 

pod wpływem prądu elektrycznego, spalanie 

węgla); 

71. planuje i wykonuje doświadczenie pozwalające 

60. projektuje doświadczenia potwierdzające skład 

powietrza; 

61. opisuje rolę atmosfery ziemskiej; 

62. wskazuje i porównuje źródła i wielkość emisji 

zanieczyszczeń do atmosfery;  

63. przewiduje skutki działalności człowieka 

i opisuje przewidywane zmiany atmosfery;  

64. analizuje dane statystyczne dotyczące emisji 

i obecności szkodliwych substancji 

w atmosferze; 

65. wyciąga wnioski na podstawie 

przeanalizowanych danych;  

66. projektuje działania na rzecz ochrony 

atmosfery; 

67. proponuje sposoby zapobiegania powiększaniu 

się dziury ozonowej; 

68. na podstawie mas atomowych helowców i mas 

Rozwiązuje zadania z konkursów 

chemicznych 
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wykryć CO2 w powietrzu wydychanym z płuc; 

72. opisuje obieg tlenu i wody w przyrodzie; 

73. wyjaśnia, dlaczego gazy szlachetne są bardzo 

mało aktywne chemicznie; wymienia ich 

zastosowanie; 

74. opisuje proces rdzewienie żelaza, wymienia 

jego przyczyny; 

75. proponuje sposoby zabezpieczania przed 

rdzewieniem produktów zawierających 

w swoim składzie żelazo;  

76. wymienia zastosowanie tlenków wapnia, 

żelaza, glinu; 

77. wskazuje sposób pozyskiwania tych tlenków 

z zasobów naturalnych;  

78. ustala wzory sumaryczne tlenków i podaje ich 

nazwy; 

79. oblicza masy cząsteczkowe tlenków;  

80. wykonuje proste obliczenia wykorzystujące 

prawo stałości składu;  

81. dokonuje prostych obliczeń związanych 

z prawem zachowania masy. 

cząsteczkowych innych składników powietrza 

przewiduje różnice w gęstości składników 

powietrza w stosunku do powietrza; 

69. planuje i/lub wykonuje doświadczenia 

dotyczące badania właściwości wymienionych 

gazów; 

70. porównuje właściwości poznanych gazów; 

71. projektuje doświadczenia pozwalające wykryć 

tlen, wodór, tlenek węgla(IV);  

72. opisuje obieg azotu w przyrodzie; 

73. opisuje właściwości gazów powstających 

w procesach gnilnych;  

74. na podstawie właściwości proponuje sposób 

odbierania gazów; 

75. tłumaczy na przykładach zależności pomiędzy 

właściwościami substancji a jej 

zastosowaniem; 

76. wskazuje czynniki przyspieszające proces 

rdzewienia; 

77. projektuje doświadczenia pozwalające ocenić 

wpływ wilgoci w powietrzu na przebieg 

korozji;  

78. porównuje skuteczność różnych sposobów 

zabezpieczania żelaza i jego stopów przed 

rdzewieniem; 

79. opisuje i porównuje proces pasywacji 

i patynowania oraz wskazuje metale, których 

te procesy dotyczą; 

80. wymienia i opisuje najbardziej 

rozpowszechnione tlenki w przyrodzie; 

81. porównuje zawartość procentową np. węgla 

w tlenkach węgla(II) i (IV); 

82. korzystając z proporcji, wykonuje obliczenia na 

podstawie ilościowej interpretacji równań 

reakcji; 

83. oblicza wartość masy atomowej pierwiastków, 
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np. azotu, tlenu, na podstawie zawartości 

procentowej izotopów w przyrodzie, 

84. na podstawie wartości masy atomowej oraz 

liczb masowych izotopów przewiduje, którego 

z izotopów w przyrodzie jest najwięcej. 

V.  Woda i roztwory 

wodne 

82. opisuje obieg wody w przyrodzie; 

83. podaje nazwy procesów fizycznych 

zachodzących podczas zmiany stanu skupienia 

wody; 

84. opisuje wpływ działalności człowieka na 

zanieczyszczenie wód; 

85. wskazuje punkt poboru wody dla najbliższej 

mu okolicy, stację uzdatniania wody 

i oczyszczalnię ścieków; 

86. wymienia etapy oczyszczania ścieków; 

87. opisuje budowę cząsteczki wody;  

88. bada zdolność do rozpuszczania się różnych 

substancji w wodzie; 

89. podaje przykłady substancji, które 

rozpuszczają się w wodzie, tworząc roztwory 

właściwe;  

90. podaje przykłady substancji, które nie 

rozpuszczają się w wodzie, tworząc koloidy 

i zawiesiny; 

91. wymienia czynniki wpływające na szybkość 

rozpuszczania substancji stałych w wodzie; 

92. definiuje wielkość fizyczną – rozpuszczalność; 

podaje jednostkę, w jakiej jest wyrażona, oraz 

parametry (temperaturę i ciśnienie dla gazów, 

temperaturę dla substancji stałych i ciekłych); 

93. rysuje i interpretuje krzywe rozpuszczalności;  

94. charakteryzuje roztwór nasycony, nienasycony 

i przesycony, wskazuje odpowiadające im na 

wykresie rozpuszczalności punkty;  

95. wykonuje proste obliczenia dotyczące ilości 

substancji, jaką można rozpuścić w określonej 

85. wskazuje różnice pomiędzy wodą destylowaną, 

wodociągową i mineralną; 

86. wyjaśnia, jaką rolę spełnia woda w życiu 

organizmów żywych, rolnictwie i procesach 

produkcyjnych; 

87. analizuje zużycie wody w swoim domu 

i proponuje sposoby racjonalnego nią 

gospodarowania; 

88. wskazuje, co należy zrobić, aby poprawić 

czystość wód naturalnych w najbliższym 

otoczeniu; 

89. wymienia i charakteryzuje klasy czystości 

wody; 

90. wyjaśnia, dlaczego woda dla jednych substancji 

jest rozpuszczalnikiem a dla innych nie; 

91. planuje i wykonuje doświadczenia wykazujące 

wpływ różnych czynników na szybkość 

rozpuszczania substancji stałych w wodzie; 

92. opisuje, w jaki sposób można odróżnić 

roztwory właściwe o koloidów; 

93. porównuje zależności rozpuszczalności ciał 

stałych i gazowych od temperatury; 

94. wyjaśnia, w jaki sposób z roztworu nasyconego 

można otrzymać roztwór nienasycony 

i odwrotnie; 

95. wykonuje obliczenia dotyczące ilości 

substancji, jaka może się wytrącić po 

oziębieniu roztworu nasycanego;  

96. oblicza stężenie procentowe roztworu 

powstałego w wyniku rozcieńczenia lub 

zatężenia roztworu; 

Rozwiązuje zadania z konkursów 

chemicznych 
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ilości wody we wskazanej temperaturze; 

96. wymienia wielkości charakteryzujące roztwór 

oraz podaje ich symboliczne oznaczenie;  

97. interpretuje treść zadania: odczytuje i zapisuje 

podane i szukane wielkości; 

98. rozwiązuje proste zadania polegające na 

wyznaczeniu jednej z wielkości ms, mr, mrozp. 

lub cp, mając pozostałe dane; 

99. oblicza stężenie procentowe roztworu 

nasyconego w danej temperaturze 

(z wykorzystaniem wykresu rozpuszczalności); 

100. wyjaśnia, na czym polega proces rozcieńczania 

i zatężania roztworu. 

97. posługuje się pojęciem gęstości 

rozpuszczalnika lub roztworu w celu 

wyznaczenia masy rozpuszczalnika lub masy 

roztworu; 

98. oblicza stężenie procentowe roztworu 

powstałego w wyniku zmieszania określonych 

ilości roztworów o znanym stężeniu; 

99. oblicza rozpuszczalność substancji w danej 

temperaturze, znając stężenie procentowe jej 

roztworu nasyconego w tej temperaturze. 
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OSIĄGNIĘCIA UCZNIA/WYMAGANIA KLASA II  Z CHEMII 

Nr 
DZIAŁU 

DZIAŁ 
PROGRAMU 

TREŚCI 
NAUCZANIA 

OSIĄGNIĘCIA UCZNIA/WYMAGANIA  klasa II / Świat chemii 

podstawowe ponadpodstawowe 
propozycje/ przykłady  

na ocenę celującą 

VI Kwasy i 
zasady 

1. wymienia kwasy znane z życia 

codziennego;  

2. opisuje budowę kwasów, wskazuje resztę 

kwasową oraz jej wartościowość; 

3. zapisuje wzory sumaryczne i strukturalne, 

wykonuje modele najprostszych kwasów: 

HCl, H2SO4, H2SO3, HNO3, H2CO3, 

H3PO4, H2S; 

4. dokonuje podziału kwasów na tlenowe 

i beztlenowe; 

5. opisuje zabarwienie wskaźników 

(wyciągu z czerwonej kapusty, oranżu 

metylowego, fenoloftaleiny, papierka 

uniwersalnego) w obecności kwasów; 

6. planuje i/lub wykonuje doświadczenia, 

w wyniku których można otrzymać kwas 

beztlenowy i tlenowy HCl, H2SO3; 

zapisuje odpowiednie równania reakcji; 

7. opisuje właściwości i wynikające z nich 

zastosowania niektórych kwasów; 

8. wyjaśnia, na czym polega proces 

dysocjacji elektrolitycznej kwasów; 

zapisuje równania dysocjacji 

elektrolitycznej kwasów, nazywa 

powstałe jony; 

9. definiuje kwasy (zgodnie z teorią 

Arrheniusa); 

10. operuje pojęciami: elektrolit, jon, kation, 

anion; 

11. wymienia związki, których obecność 

w atmosferze powoduje powstawanie 

1. tłumaczy różnicę pomiędzy 

chlorowodorem a kwasem solnym 

i siarkowodorem a kwasem 

siarkowodorowym; 

2. planuje doświadczenia, w wyniku których 

można otrzymać kwas siarkowy(VI), 

azotowy(V), fosforowy(V), zapisuje 

odpowiednie równania reakcji;  

3. opisuje sposób postępowania ze stężonymi 

kwasami, w szczególności z kwasem 

siarkowym(VI); 

4. wyjaśnia pojęcie higroskopijności (podaje 

przykłady związków higroskopijnych);  

5. zna kryteria podziału kwasów na mocne 

i słabe, wymienia kwasy mocne; 

6. wyjaśnia na przykładzie kwasu węglowego, 

co oznacza sformułowanie kwas nietrwały;  

7. w zapisie procesu dysocjacji odróżnia 

kwasy mocne od słabych; 

8. analizuje proces powstawania kwaśnych 

opadów i skutki ich działania; proponuje 

sposoby ograniczające ich powstawanie; 

9. planuje i/lub wykonuje doświadczenia, 

w wyniku których można otrzymać 

wodorotlenki nierozpuszczalne w wodzie, 

np. Al(OH)3, zapisuje odpowiednie 

równania reakcji; 

10. rozróżnia pojęcia wodorotlenku i zasady;  

11. w zapisie procesu dysocjacji wyróżnia 

mocne zasady; 

12. dostrzega zależność pomiędzy 

Rozwiązuje zadania 
 z konkursów chemicznych 



 17

kwaśnych opadów; 

12. wymienia skutki działania kwaśnych 

opadów; 

13. definiuje pojęcie wodorotlenku;  

14. opisuje budowę wodorotlenków; 

15. zapisuje wzory sumaryczne najprostszych 

wodorotlenków: NaOH, KOH, Ca(OH)2, 

Al(OH)3 i podaje ich nazwy; 

16. opisuje właściwości poznanych 

wodorotlenków; 

17. planuje i/lub wykonuje doświadczenia, 

w wyniku których można otrzymać 

wodorotlenek, np. NaOH, Ca(OH)2, 

zapisuje odpowiednie równania reakcji; 

18. wyjaśnia, na czym polega dysocjacja 

elektrolityczna zasad; zapisuje równania 

dysocjacji elektrolitycznej zasad;  

19. opisuje zabarwienie wskaźników 

(wyciągu z czerwonej kapusty, oranżu 

metylowego, fenoloftaleiny, papierka 

uniwersalnego) w obecności zasad; 

20. zapisuje proces dysocjacji jonowej zasad 

i nazywa powstałe jony; 

21. definiuje zasady (zgodnie z teorią 

Arrheniusa); 

22. rozróżnia doświadczalnie kwasy i zasady 

za pomocą wskaźników; 

23. wymienia rodzaje odczynu roztworu 

i przyczyny odczynu kwasowego, 

zasadowego i obojętnego; 

24. interpretuje wartość pH w ujęciu 

jakościowym (odczyn kwasowy, 

zasadowy, obojętny);  

25. wykonuje doświadczenie, które pozwoli 

zbadać pH produktów występujących 

w życiu codziennym człowieka (żywność, 

właściwościami a zastosowaniem 

niektórych wodorotlenków; 

13. wskazuje na zastosowania wskaźników 

(fenoloftaleiny, wskaźnika uniwersalnego). 
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środki czystości itp.). 

VII Sole 
 

26. opisuje budowę soli; 

27. pisze wzory sumaryczne soli: chlorków, 

siarczanów(VI), azotanów(V), węglanów, 

fosforanów(V), siarczków;  

28. tworzy nazwy soli na podstawie wzorów 
i odwrotnie; 

29. na podstawie tablicy rozpuszczalności 

przewiduje rozpuszczalność soli 

w wodzie i wymienia sole rozpuszczalne 

i nierozpuszczalne w wodzie; 

30. pisze równania procesu dysocjacji 
elektrolitycznej wybranych soli; 

31. wykonuje doświadczenie i wyjaśnia 

przebieg reakcji zobojętniania kwasu 

solnego zasadą sodową; 

32. zapisuje równania reakcji zobojętniania; 
33. pisze równania reakcji otrzymywania soli 

(reakcje: kwas + wodorotlenek metalu, 
kwas + tlenek metalu, kwas + metal, 
wodorotlenek metalu + tlenek niemetalu); 

34. zapisuje równania reakcji soli z kwasami, 

zasadami i innymi solami; 

35. wyjaśnia pojęcie reakcji strąceniowej; 
36. podaje nazwy zwyczajowe wybranych 

soli; 

37. wymienia zastosowanie najważniejszych 
soli: węglanów, azotanów(V), 
siarczanów(VI), fosforanów(V) 
i chlorków. 

14. wymienia najbardziej rozpowszechnione 

sole w przyrodzie; 

15. stosuje poprawną nomenklaturę soli; 

16. wyjaśnia sposób powstawania wiązań 

jonowych np. w NaCl, K2S; 

17. stosuje poprawną nomenklaturę jonów 

pochodzących z dysocjacji soli; 

18. zapisuje równania reakcji zobojętniania 

w postaci cząsteczkowej, jonowej i jonowej 

skróconej; 

19. przewiduje odczyn soli; 

20. projektuje i wykonuje doświadczenia 

ilustrujące przebieg reakcji zobojętniania; 

21. podaje przykłady metali, które reagując 

z kwasem, powodują powstawanie wodoru, 

oraz takich, których przebieg reakcji 

z kwasem jest inny; 

22. proponuje różne metody otrzymania 

wybranej soli, zapisuje odpowiednie 

równania reakcji; 

23. na podstawie tablicy rozpuszczalności 

przewiduje przebieg reakcji soli z kwasem, 

zasadą lub inną solą albo stwierdza, że 

reakcja nie zachodzi; 

24. zapisuje równania reakcji strąceniowych 

w postaci cząsteczkowej, jonowej i jonowej 

skróconej; 

25. wymienia zastosowanie reakcji 

strąceniowych; 

26. dostrzega i wyjaśnia zależność pomiędzy 

właściwościami wybranych soli a ich 

zastosowaniem; 

27. wymienia sole niebezpieczne dla zdrowia. 
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OSIĄGNIĘCIA UCZNIA/WYMAGANIA KLASA III Z CHEMII 

Nr 
DZIAŁU 

DZIAŁ 
PROGRAMU 

TREŚCI 
NAUCZANIA 

OSIĄGNIĘCIA UCZNIA/WYMAGANIA  / Ciekawa chemia 

podstawowe ponadpodstawowe 
propozycje/ przykłady  

na ocenę celującą 

IX   Węglowodory 1. wskazuje, w jakiej postaci 
występuje węgiel w przy- 
rodzie; 

2. wyjaśnia, które związki 
chemiczne nazywa się 
związkami organicznymi; 

3. pisze wzory sumaryczne, 
strukturalne i półstrukturalne  

4. oraz zna nazwy dziesięciu 
początkowych węglowodorów 
 nasyconych; 

5. wyjaśnia pojęcie: szereg 
homologiczny; 

6. pisze ogólny wzór alkanów. 
7. wie, jakie niebezpieczeństwo 

stwarza brak wystarczającej 
ilości powietrza podczas 
spalania węglowodorów 
nasyconych; 

8. wie, jakie właściwości 
fizyczne mają cztery 
początkowe węglowodory 
nasycone. 

9. wskazuje źródło 
występowania etenu 
w przyrodzie; 

10. pisze ogólny wzór alkenów 
i zna zasady ich nazewnictwa; 

11. pisze wzór sumaryczny 
etenu; 

12. opisuje właściwości fizyczne 
i bada właściwości chemiczne 
etenu; 

13. podaje przykłady przedmiotów 
 wykonanych z polietylenu 
i innych tworzyw sztucznych 

1. podaje przykład doświadczenia 
wykazującego obecność 
węgla w związkach organicznych; 

2. tłumaczy, dlaczego węgiel 
tworzy dużo związków 
chemicznych. 

3. wyjaśnia, w jaki sposób 
właściwości fizyczne alkanów 
zależą od liczby atomów 
węgla w ich cząsteczkach; 

4. pisze równania reakcji 
spalania węglowodorów 
nasyconych przy pełnym 
i ograniczonym dostępie 
tlenu; 

5. bada właściwości chemiczne 
alkanów; 

6. uzasadnia nazwę: 
węglowodory nasycone. 

7. buduje model cząsteczki 
i pisze wzór sumaryczny 
i strukturalny etenu; 

8. podaje przykład doświadczenia, w którym 
można w warunkach laboratoryjnych 
otrzymać eten; 

9. wykazuje różnice we właściwościach 
węglowodorów nasyconych i 
nienasyconych; 

10. pisze równania reakcji spalania 
 alkenów oraz reakcji przyłączania 
wodoru i bromu; 

11. wyjaśnia, na czym polega 
reakcja polimeryzacji i potrafi 
 zapisać jej przebieg 
na przykładzie tworzenia się 
polietylenu; 

Rozwiązuje zadania  
z konkursów chemicznych 
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14. pisze ogólny wzór alkinów 
i zna zasady ich nazewnictwa; 

15. opisuje właściwości fizyczne 
acetylenu; 

16. pisze wzór sumaryczny etynu 
(acetylenu); 

17. zna zastosowanie acetylenu; 
18. wskazuje źródła węglowodorów 

 w przyrodzie; 
19. zna pochodzenie ropy 

naftowej i gazu ziemnego. 

12. uzasadnia potrzebę zagospodarowania 
odpadów tworzyw sztucznych; 

13. omawia znaczenie tworzyw 
sztucznych dla gospodarki 
człowieka. 

14. buduje model cząsteczki 
i pisze wzór sumaryczny 
i strukturalny acetylenu; 

15. opisuje metodę otrzymywania 
 acetylenu z karbidu; 

16. bada właściwości chemiczne 
acetylenu; 

17. pisze równania reakcji 
spalania alkinów oraz 
reakcji przyłączania wodoru 
i bromu; 

18. wskazuje podobieństwa 
we właściwościach alkenów 
i alkinów; 

19. zna właściwości gazu 
ziemnego i ropy naftowej; 

20. wyjaśnia rolę ropy naftowej 
i gazu ziemnego we współczesnym 
świecie. 

 

X Pochodne 
węglowodorów 

20. definiuje alkohol i podaje 
ogólny wzór alkoholi 
jednowodorotlenowych; 

21. pisze wzory sumaryczne 
i strukturalne alkoholi 
o krótkich łańcuchach; 

22. wymienia właściwości 
alkoholu metylowego 
i alkoholu etylowego 

23. zapisuje wzór grupy 
karboksylowej; 

24. wyjaśnia pojęcia: grupa 
karboksylowa i kwas 
karboksylowy; 

25. pisze wzory i omawia właściwości 
kwasu octowego 
i kwasu mrówkowego; 

21. wyjaśnia pojęcie: grupa 
funkcyjna; 

22. wyjaśnia proces fermentacji 
alkoholowej; 

23. omawia właściwości alkoholu 
metylowego i etylowego; 

24. pisze równania reakcji spalania 
 alkoholi; 

25. omawia trujące działanie 
alkoholu metylowego i szkodliwe 
 działanie alkoholu etylowego 
 na organizm człowieka; 

26. podaje przykłady alkoholi 
wielowodorotlenowych 
– glicerolu (gliceryny, propanotriolu) 
oraz glikolu etylenowego 
 (etanodiolu) ; 

Rozwiązuje zadania  
z konkursów chemicznych 
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26. pisze wzory wybranych 
kwasów karboksylowych. 

27. podaje przykłady nasyconych 
i nienasyconych kwasów 
tłuszczowych i pisze ich 
wzory; 

28. wymienia właściwości 
kwasów tłuszczowych. 

29. wymienia zastosowanie 
soli niższych kwasów 
karboksylowych; 

30. wie, że sole kwasów 
tłuszczowych to mydła. 

31. wymienia zastosowanie soli 
kwasów tłuszczowych. 

32. definiuje ester jako produkt 
reakcji kwasu z alkoholem; 

33. wie, jaką grupę funkcyjną 
mają estry; 

34. omawia właściwości fizyczne 
estrów. 

35. zna wzór grupy aminowej; 
36. wie, co to są aminy; 
37. wie, co to są aminokwasy; 
38. opisuje budowę cząsteczek 

aminokwasów. 

 

27. pisze wzory sumaryczne 
i strukturalne alkoholi 
wielowodorotlenowych; 

28. omawia właściwości fizyczne 
alkoholi wielowodorotlenowych 
 i podaje przykłady ich 
zastosowania. 

29. omawia właściwości 
kwasu octowego i kwasu 
mrówkowego; 

30. bada właściwości rozcieńczone- 
go roztworu kwasu octowego; 

31. pisze równania reakcji spa- 
lania i dysocjacji elektrolitycznej 
 (jonowej) kwasów: 
mrówkowego i octowego; 

32. pisze w formie cząsteczkowej 
równania reakcji kwasów 
karboksylowych (mrówkowego 
i octowego) z metalami 
 tlenkami metali i z zasadami; 

33. wyprowadza ogólny wzór 
kwasów karboksylowych. 

34. bada właściwości kwasów 
tłuszczowych; 

35. pisze równania reakcji 
spalania kwasów 
tłuszczowych; 

36. wyjaśnia, czym różnią się 
tłuszczowe kwasy nasycone 
od nienasyconych; 

37. pisze równania reakcji kwasu 
oleinowego z wodorem 
i z bromem. 

38. omawia warunki reakcji 
kwasów tłuszczowych 
z wodorotlenkami i pisze 
równania tych reakcji; 

39. omawia przyczyny i skutki 
twardości wody. 

40. opisuje doświadczenie 
otrzymywania estrów 
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w warunkach szkolnej 
pracowni chemicznej; 

41. wskazuje występowanie 
estrów; 

42. omawia właściwości fizyczne 
estrów; 

43. pisze wzory, równania reakcji 
otrzymywania i stosuje 
prawidłowe nazewnictwo 
estrów; 

44. pisze równania reakcji 
hydrolizy estrów; 

45. wymienia przykłady zastosowania 
wybranych estrów. 

46. opisuje właściwości fizyczne 
i chemiczne metyloaminy; 

47. opisuje właściwości fizyczne 
i chemiczne glicyny; 

48. wyjaśnia, w jaki sposób 
obecność grup funkcyjnych 
wpływa na właściwości 
związku. 

XI Substancje 
chemiczne o 
znaczeniu 
biologicznym 

39. definiuje tłuszcze; 
40. podaje przykłady występowania 

 tłuszczów w przyrodzie; 
41. omawia pochodzenie 

tłuszczów i ich właściwości 
fizyczne; 

42. odróżnia tłuszcze roślinne 
od zwierzęcych oraz tłuszcze 
stałe od ciekłych; 

43. pisze wzór cząsteczki tłuszczu 
 i omawia jego budowę. 

44. zna proces produkcji 
margaryny; 

45. wie, jak odróżnić tłuszcz 
od oleju mineralnego. 

46. wie, że aminokwasy są 
podstawowymi jednostkami 
budulcowymi białek; 

47. omawia rolę białek w budowaniu 
organizmów; 

49. wykazuje doświadczalnie 
nienasycony charakter oleju 
roślinnego; 

50. wyjaśnia rolę tłuszczów 
w żywieniu. 

51. tłumaczy proces utwardzania 
tłuszczu; 

52. wyjaśnia, na czym polega 
próba akroleinowa; 

53. tłumaczy pojęcie: reakcja 
charakterystyczna 
(rozpoznawcza). 

54. doświadczalnie sprawdza 
skład pierwiastkowy białek; 

55. wyjaśnia rolę aminokwasów 
w budowaniu białka; 

56. wyjaśnia, na czym polega 
wiązanie peptydowe; 

57. wyjaśnia przemiany, jakim 
ulega spożyte białko w organizmach; 

Rozwiązuje zadania  
z konkursów chemicznych 
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48. podaje skład pierwiastkowy 
białek; 

49. zna normy spożycia białka. 
50. omawia właściwości fizyczne 

białek; 
51. omawia reakcję ksantoproteinową 

 jako reakcję charakterystyczną 
 dla białek. 

52. zna i pisze ogólny wzór 
cukrów; 

53. pisze równanie reakcji 
otrzymywania glukozy 
w procesie fotosyntezy; 

54. wyjaśnia pojęcia: cukier 
i węglowodany; 

55. podaje przykłady cukrów 
prostych i pisze ich wzory 
sumaryczne. 

56. wyjaśnia, z jakich surowców 
roślinnych otrzymuje się 
sacharozę; 

57. pisze wzór sumaryczny 
sacharozy. 

58. omawia występowanie i rolę 
skrobi w organizmach roślinnych; 

59. pisze wzór sumaryczny 
skrobi. 

60. omawia rolę celulozy 
w organizmach roślinnych; 

61. wyjaśnia budowę cząsteczki 
celulozy; 

62. omawia właściwości celulozy; 
63. omawia zastosowania 

celulozy. 
64. wymienia rośliny 

będące źródłem włókien 
celulozowych; 

65. wskazuje zastosowanie 
włókien celulozowych; 

66. omawia pochodzenie 
i rodzaje włókien 
białkowych; 

67. omawia wady i zalety 

58. bada działanie temperatury 
i różnych substancji chemicznych 
 na białka; 

59. wyjaśnia pojęcia: koagulacja i 
denaturacja białka; 

60. wykrywa białko w produktach 
spożywczych, stosując 
reakcje charakterystyczne 
(ksantoproteinową i biuretowa); 

61. bada właściwości glukozy; 
62. pisze równanie reakcji 

spalania glukozy i omawia 
znaczenie tego procesu 
w życiu organizmów; 

63. wykrywa glukozę w owocach 
i warzywach za pomocą 
reakcji charakterystycznej 
(rozpoznawczej) – próby 
Trommera. 

64. bada właściwości sacharozy; 
65. pisze równanie hydrolizy sacharozy 

 i omawia znaczenie 
tej reakcji dla organizmów. 

66. bada właściwości skrobi; 
67. przeprowadza reakcję 

charakterystyczną 
(rozpoznawczą) dla skrobi 
i wykrywa skrobię 
w produktach spożywczych. 

68. proponuje doświadczenie 
pozwalające zbadać właściwości 
celulozy; 

69. porównuje właściwości 
skrobi i celulozy 

70. wymienia zastosowania celulozy. 
71. identyfikuje włókna 

celulozowe; 
72. identyfikuje włókna białkowe; 
73. tłumaczy wady i zalety 

włókien naturalnych 
na podstawie ich składu 
chemicznego. 

74. analizuje etykiety artykułów 
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włókien białkowych. 
68. podaje przykładowe barwniki 

stosowane w przemyśle 
spożywczym;  

69. podaje przykłady substancji 
zapachowych stosowanych 
w produkcji żywności;  

70. podaje przykłady środków 
zagęszczających i ich oznaczenia 
 wymienia produkty 
spożywcze; w których są stosowane ; 

71. wymienia sposoby konserwowania 
 żywności;  

72. podaje przykłady środków 
konserwujących żywność.; 

73. wymienia co najmniej 
trzy przykłady substancji 
uzależniających;  

74. wskazuje miejsce występowania 
 substancji uzależniających; 

75. wymienia podstawowe skutki 
użycia substancji uzależniających; 

76. zna przyczyny, dla których 
ludzie sięgają po substancje 
uzależniające. 

spożywczych i wskazuje 
zawarte w nich barwniki, 
przeciwutleniacze, środki 
zapachowe, zagęszczające 
konserwujące;  

75. wie, jaka jest pierwsza 
litera oznaczeń barwników, 
przeciwutleniaczy, środków 
zagęszczających i konserwantów. 

76. wymienia kilka przykładów 
substancji uzależniających, 
wskazując ich miejsce występowania 
 i skutki po zażyciu;  

77. zna społeczne, kulturowe 
i psychologiczne źródła sięgania 
 po środki uzależniające;  

78. tłumaczy, w jaki sposób 
niektóre substancje wpływają 
na organizm człowieka 
i co powoduje, że człowiek 
sięga po nie kolejny raz.  
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1. KRYTERIA OCENY I METODY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA 

2. Kryteria oceny śródrocznej/rocznej: 
1.  Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który posiada wiadomości i umiejętności wykraczające 
poza wymagania programowe, wykorzystuje treści i wiadomości powiązane ze sobą, rozumie 
zgodne z nauką uogólnienia i związki między nimi, oraz wyjaśnia zjawiska bez jakiejkolwiek 
pomocy z zewnątrz, samodzielnie i sprawnie posługuje się wiedzą do celów teoretycznych 
i praktycznych, przekazując wiadomości stosuje poprawny język, styl, swobodnie posługuje się 
terminologią naukową, jego wypowiedź cechuje wysoki stopień spójności, z powodu 
szczególnych predyspozycji lub wytężonej pracy osiąga wyniki znacznie wykraczające poza 
sformułowane wymagania, uczestniczy w kołach zainteresowań, reprezentuje szkołę 
w turniejach, konkursach. 
2. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który wyczerpująco opanował cały materiał 
programowy, posiada wiadomości powiązane ze sobą w logiczny układ, właściwie rozumie 
uogólnienia i związki między nimi oraz wyjaśnia zjawiska bez pomocy nauczyciela, 
samodzielnie, umiejętnie wykorzystuje wiadomości w teorii i praktyce, stosuje poprawny język, 
styl, poprawnie posługuje się terminologią naukową, jego wypowiedź cechuje spójność 
i zgodność z wymaganiami. 
3. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który opanował materiał programowy, posiada wiadomości 
powiązane związkami logicznymi, poprawnie rozumie uogólnienia i związki między nimi oraz 
wyjaśnia zjawiska wspomagany przez nauczyciela, stosuje wiedzę w sytuacjach teoretycznych 
i praktycznych pod kierunkiem nauczyciela, w swojej wypowiedzi nie popełnia błędów 
językowych, może popełnić nieliczne usterki stylistyczne, podstawowe pojęcia i prawa ujmuje 
w terminach naukowych. 
4. Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który opanował ograniczony do treści podstawowych 
z danego przedmiotu zakres materiału programowego, jego podstawowe wiadomości są 
połączone związkami logicznymi, poprawnie rozumie większość podstawowych uogólnień oraz 
wyjaśnia ważniejsze zjawiska z pomocą nauczyciela, stosuje wiadomości do celów praktycznych 
i teoretycznych przy pomocy nauczyciela, popełnia niewielkie i nieliczne błędy językowe, 
definicje i terminy naukowe wyjaśnia językiem potocznym. 
5. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który wykazuje liczne braki w opanowaniu 
podstawowego materiału programowego, posiada wiadomości luźno zestawione, nie rozumie 
podstawowych uogólnień, nie potrafi wyjaśnić zjawisk, nie umie stosować wiedzy bez pomocy 
nauczyciela, popełnia liczne błędy językowe, jego styl wypowiedzi jest nieporadny, 
ma trudności w wysławianiu się. 
6. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który wykazuje brak wiadomości i umiejętności 
programowych z zakresu podstawowego, nie rozumie uogólnień oraz nie potrafi wyjaśnić 
zjawisk, popełnia liczne błędy językowe i merytoryczne, ma duże trudności w wypowiadaniu 
się, mimo zastosowanych środków zaradczych nie wywiązuje się z obowiązków. 

3. Stosowane formy oceniania to: odpowiedź ustna, pisemny sprawdzian wiadomości 
i umiejętności, kartkówka, egzamin próbny, udział w dyskusji, praca zespołowa, stosowanie 
wiedzy w praktyce, twórcze myślenie, prezentacja,  pokaz, praca projektowa, opracowanie 
referatu, opracowanie i wykonanie pomocy dydaktycznych, praca z podręcznikiem i tekstem 
źródłowym, przygotowanie do lekcji, aktywność na lekcjach, praca domowa, prowadzenie 
zeszytu, praca pozalekcyjna (np.: udział w konkursach,  aktywność w kołach zainteresowań) 

4. Ocenianie bieżące: 
Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie 
uczniowi informacji o jego osiągnięciach 

a) edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i 
jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć. 
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b) Sprawdzanie osiągnięć uczniów uwzględnia specyfikę zajęć edukacyjnych i odbywa 
się w formach zapewniających rzetelność rozpoznania poziomu osiągnięć ucznia. 

c) Oceny bieżące muszą być wystawiane za różne, zależne od specyfiki przedmiotu 
formy aktywności ucznia, nauczyciel musi stosować różnorodne metody sprawdzania 
wiadomości ucznia. 

d) Przedmiotem oceny bieżącej ucznia są: 
- wiadomości egzekwowane w czasie odpowiedzi ustnych, sprawdzianów 
jednogodzinnych lub dwugodzinnych, kartkówek, testów śródrocznych i rocznych, 
egzaminów próbnych, prac domowych, ćwiczeń i zadań wykonywanych na lekcji, 
- umiejętności stosowania wiedzy w praktyce, twórczego myślenia, korzystania 
z różnych źródeł informacji, posługiwania się technologią informacyjną, prezentacji 
dłuższych wypowiedzi, udziału w dyskusjach (waga argumentów, estetyka i kultura 
wypowiedzi, dokumentowanie tez), prezentowania pracy grupy, prezentacji własnego 
punktu widzenia, poprawnego posługiwania się językiem ojczystym, jakości 
wykonywanych prac,  
- uczestnictwo w zajęciach, a w tym: sumienność, systematyczność, współpraca 
w grupie, aktywność i udział w wykonywaniu zadań na lekcji, przygotowanie do lekcji 
(przynoszenie pomocy naukowych), samodzielność wykonywanej pracy, dokładność, 
jakość wykonywanych prac, pomysłowość i inwencja twórcza, nowatorstwo, 
zaangażowanie oraz wkład pracy, estetyka pracy, poprawność stosowanych 
rozwiązań, postępy ucznia, kreatywność w sytuacjach nowych, prowadzenie zeszytu 
przedmiotowego (systematyczność i poprawność zapisu, odrabianie zadań domowych, 
estetyka), 
- aktywność pozalekcyjna, a w tym: udział i osiągane lokaty w konkursach, 
dodatkowe prace związane z przedmiotem, np. przygotowanie referatu, folderu, 
wykonanie pomocy naukowej, dodatkowych materiałów do lekcji i drobnych pomocy 
dydaktycznych,  wykonanie pracy długoterminowej (obowiązkowej lub dla chętnych), 
udział w projektach edukacyjnych, prezentowanie efektów rozwoju własnych 
zdolności i zainteresowań, aktywność w kołach zainteresowań, zaangażowanie w 
przygotowanie i aktywny udział w uroczystościach i imprezach szkolnych, działania 
wiążące się z programem nauczania, jak i wykraczające poza program lekcji np.: 
przygotowanie materiału do nowej lekcji, zorganizowanie wystawy, konkursu, itp. 

2) Ocenianie odpowiedzi ustnej: 
1. Przy ocenianiu odpowiedzi ustnych zwraca się uwagę na: 
1) formę: zdania krótkie, proste, myśli chronologicznie ułożone, uporządkowane, 

płynność w przechodzeniu z myśli do myśli, przejrzystość, 
2) język: zrozumiały i komunikatywny, żywy i barwny, bez błędów gramatycznych, 
3) argumentację: logiczna i jasna, argumenty wiarygodne odwołujące się do innych 

przykładów i źródeł, 
4) sposoby prezentacji: głos pewny, wyraźny, kontakt wzrokowy ze słuchaczem, 

zwrócenie uwagi na reakcję słuchaczy, oszczędna gestykulacja i mimika, postawa 
swobodna, ale wyrażająca szacunek dla słuchacza, dobra dykcja, intonacja, wymowa 
(z wyjątkiem dzieci z deficytami wymowy, słuchu), wyważone tempo mówienia, 
podkreślanie w wypowiedzi tego na co należy zwrócić szczególną uwagę, 
samodzielność odpowiedzi, zgodność z tematem. 

2. Przyjmuje się następujące kryteria oceny wypowiedzi ustnej:  
1) ocena celująca: Odpowiedź ucznia wskazuje na szczególne zainteresowanie 

przedmiotem, wykracza poza obowiązujące treści, zawiera pojęcia i fakty zaczerpnięte 
z literatury popularno-naukowej. Uczeń wypowiada własne przemyślane oceny 
i opinie. 

2) ocena bardzo dobra: Odpowiedź ucznia jest wyczerpująca pod względem 
merytorycznym, swobodnie operuje pojęciami, dostrzega związki przyczynowo- 
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skutkowe, wyciąga wnioski, dokonuje samodzielnej oceny, wyczerpuje zagadnienie, 
używa poprawnego języka. 

3) ocena dobra: Uczeń wypowiada się samodzielnie, zna większość wymaganych treści, 
używa poprawnego języka. Błędy merytoryczne są nieliczne, drugorzędne z punktu 
widzenia tematu.  

4) ocena dostateczna: Uczeń zna najważniejsze fakty i potrafi je zinterpretować. 
Nauczyciel ukierunkowuje jego wypowiedź. W wypowiedzi mogą wystąpić błędy 
rzeczowe i językowe. Nie wyczerpuje zagadnienia. 

5) ocena dopuszczająca: Uczeń posiada elementarną wiedzę z przedmiotu. Podczas 
wypowiedzi popełnia błędy językowe, które jednak nie zaburzają rozumienia sensu 
jego wypowiedzi. Przy pomocy nauczyciela udziela odpowiedzi. 

6) ocena niedostateczna: Uczeń nie potrafi się wypowiedzieć, nie zna zakresu 
wymaganych treści, pomimo pomocy nauczyciela wypowiada się nie na temat. 

3. Odmowa odpowiedzi ustnej przez ucznia jest równoznaczna z wystawieniem mu 
oceny niedostatecznej. 

3) Kartkówki: 
1. Kartkówka jest formą bieżącej kontroli wiadomości, obejmującą zakres treściowy 
od jednego do trzech ostatnich tematów. Czas przeznaczony na kartkówkę nie może 
przekraczać 1/3 lekcji. 
2. Nauczyciele mają prawo do stosowania formy kartkówki w dowolny sposób, bez 
uprzedzenia o niej uczniów, gdyż niczym nie różni się ta forma kontroli wiadomości 
od innych form bieżącego kontrolowania, przygotowania się uczniów do zajęć, 
3. Ucieczka z kartkówki przez ucznia traktowana jest jako odmowa odpowiedzi w formie 
pisemnej i równoznaczna z wystawieniem mu oceny niedostatecznej. 

4) Sprawdziany pisemne: 
1. Oceniając wypowiedzi pisemne (zadania otwarte) należy brać pod uwagę: 
1) zrozumienie tematu, 
2) zakres jego rozwinięcia, 
3) zaprezentowaną wiedzę, 
4) samodzielność i oryginalność ujęcia, 
5) umiejętność wnioskowania i uogólniania, 
6) styl (zharmonizowanie z treścią i komunikatywność), 
7) słownictwo, 
8) poprawność gramatyczną, ortograficzną i interpunkcyjną, 
9) estetykę pracy, 
10) zgodność z tematem. 
2. W przypadku oceny wypowiedzi pisemnej stosuje się następujące kryteria: 
1) ocena celująca: Praca w pełni wyczerpuje temat. Zawiera treści wykraczające poza 
obowiązkowy zakres wiedzy. Uczeń sprawnie posługuje się terminami i pojęciami 
właściwymi dla przedmiotu. Formułuje własne opinie na temat omawianych zagadnień. 
Uzasadnia swoje sądy. Treść jest logicznie uporządkowana, spójna. Tekst nienaganny 
pod względem językowym, ortograficznym i interpunkcyjnym. Przejrzysta kompozycja 
graficzna, czytelne pismo (w pracy domowej dopuszcza się wydruk komputerowy), 
wysoka estetyka pracy. Tekst wzbogacają zdjęcia, tabele, wykresy itp. Praca samodzielna. 
Jeśli jest to zadanie wykonane w domu do pracy dołączona bibliografia. 
2) ocena bardzo dobra: Temat właściwie rozwinięty. Przemyślany dobór i selekcja 
materiału rzeczowego z obowiązującego zakresu wiedzy. Uczeń wykazuje się 
znajomością i trafnym stosowaniem pojęć i terminów właściwych dla tematu. Prezentuje 
swoją opinię na dany temat. Treść jest logicznie uporządkowana, spójna. Tekst poprawny 
pod względem językowym, ortograficznym i interpunkcyjnym (dopuszczalne pojedyncze 
uchybienia). Przejrzysta kompozycja graficzna, czytelne pismo (w pracy domowej 
dopuszcza się wydruk komputerowy). 
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3) ocena dobra: Uczeń wykazuje się znajomością tematu, wystarczająco go rozwija. 
Wykazuje się wystarczającą znajomością pojęć i terminów dla omówienia tematu. 
Widoczny logiczny porządek treści. Uczeń dba o estetykę pracy, stosuje akapity. Praca 
poprawna pod względem językowym, ortograficzny i interpunkcyjnym (dopuszczalne 
nieliczne usterki językowe, drobne błędy ortograficzne i interpunkcyjne. 
4) ocena dostateczna: Uczeń zrozumiał temat, wykazał się zadowalającą znajomością 
materiału rzeczowego, ale jego dobór jest zbyt ograniczony (dopuszczalne nieścisłości 
rzeczowe), a analiza powierzchowna. Uczeń stara się zachować pewien logiczny porządek 
treści. Praca komunikatywna, ale zawierająca błędy językowe oraz ortograficzne 
i interpunkcyjne. Pismo czytelne. 
5) ocena dopuszczająca: Uczeń nie w pełni zrozumiał temat, częściowo go rozwija, 
nie zawsze trafnie dobiera materiał rzeczowy i nieumiejętnie go wykorzystuje, występuje 
brak logicznego uporządkowania tekstu, brak akapitów, niestaranne pismo, liczne 
skreślenia i poprawki, zauważa się spore odstępstwa od norm językowych, 
ortograficznych i interpunkcyjnych pozwalające jednak na zrozumienie tekstu. 
6) ocena niedostateczna: Uczeń nie rozumie tematu i pisze pracę nie na temat lub uczeń 
częściowo zrozumiał temat, ale rażąca jest nieznajomość materiału rzeczowego, myli 
pojęcia, treść jest chaotyczna, pismo niestaranne, miejscami nieczytelne, praca 
nieestetyczna (kartka zniszczona, zamazania, plamy), duże odstępstwa od norm 
językowych powodujące miejscami niezrozumiałość tekstu, liczne błędy ortograficzne 
i interpunkcyjne lub udowodniono uczniowi niesamodzielność pracy (plagiat). 
3. Przy zastosowaniu punktacji w czasie oceniania pracy pisemnej stosuje się następującą 
skalę procentową:  
100% p.           – cel 
99% - 90% p.  – bdb 
89% - 75% p.  – db 
74% - 51% p.  - dst 
50% - 30% p.  – dop 
29% p. i mniej – ndst 
4. Przy ocenianiu prac pisemnych uczniów mających obniżone kryteria oceniania 
nauczyciel stosuje następujące zasady przeliczania punktów na ocenę: 
100%  - 90p.   – cel 
89% - 71% p.  – bdb 
70% - 55% p.  – db 
54% - 40% p.  - dst 
39% - 20% p.  – dop 
19% p. i mniej – ndst 
5. Ucieczka ze sprawdzianu przez ucznia traktowana jest jako odmowa odpowiedzi 
w formie pisemnej i równoznaczna z wystawieniem mu oceny niedostatecznej.    
6. Za zgodą nauczyciela na sprawdzianie uczniowie mogą korzystać ze wskazanych przez 
nauczyciela pomocy naukowych. 
 

    7) Pisemna praca domowa:  
Pisemna praca domowa powinna podlegać ocenie w aspektach: 
1) kompletności treści, 
2) logiki wywodu, 
3) staranności językowej, 
4) staranności wykonania, 
5) korzystania z różnych źródeł wiedzy, 
6) zgodności z tematem. 
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KODEKS PRZEDMIOTOWY:  
1. Na początku roku szkolnego wychowawca klasy informuje uczniów o zasadach 
zachowania się w czasie lekcji. 
2. Po dzwonku na lekcje, uczniowie ustawiają się przed klasą w dwóch rzędach (w jednym 
dziewczęta, w drugim chłopcy). 
3. Po otworzeniu drzwi sali lekcyjnej przez nauczyciela, do klasy wchodzą dziewczęta, 
a następnie chłopcy. 
4. Plecaki (torby) ze względów bezpieczeństwa oraz estetyki uczniowie powinni umieszczać 
pod ławką. 
5. Po wejściu do klasy uczniowie ustawiają się przy ławkach (przydzielonych 
przez nauczyciela na początku roku szkolnego) i witają nauczyciela w pozycji stojącej, 
po czym siadają w ławkach. 
6. W razie potrzeby dyżurny przygotowuje tablicę – wyciera ją, płucze gąbkę. 
7. Nauczyciel sprawdza listę obecności uczniów. Wyczytany uczeń w tym czasie potwierdza 
swoją obecność słowem „jestem”. 
8. W czasie odczytania przez nauczyciela listy obecności, uczniowie unosząc rękę do góry 
i wstając z miejsca, zgłaszają nauczycielowi wszelkie problemy związane ze swoim 
przygotowaniem do lekcji lub nie przygotowanie się do lekcji. 
9. Uczniowie dbają o mienie szkoły. Na początku lekcji zgłaszają nauczycielowi wszelkie 
zniszczenia w sprzęcie szkolnym, gdy tego nie zrobią ponoszą odpowiedzialność  za jego 
zniszczenie. 
10. Nauczyciel odnajduje osoby, które mogłyby dokonać zniszczenia i zgłasza ten fakt 
do wychowawcy lub nauczycielowi mającemu poprzednią lekcję w danej sali. 
11. Wychowawca lub nauczyciel klasy, która dokonała zniszczenia informuje dyrekcję 
o zaistniałej szkodzie oraz o sprawcy zdarzenia. Dyrekcja ustala sposób usunięcia (naprawy) 
szkody. 
12. W czasie lekcji uczniowie, chęć zabrania głosu zgłaszają przez podniesienie ręki do góry. 
13. Uczniowie odpowiadają na stojąco . 
14. W przypadku, gdy do sali lekcyjnej wchodzi inna osoba dorosła, uczniowie wstają 
z miejsc. 
15. Z pomocy dydaktycznych uczniowie korzystają tylko na polecenie nauczyciela. 
16. Pomoce dydaktyczne rozdaje dyżurny na początku lekcji lub w jej trakcie na polecenie 
nauczyciela. 
17. Wstając z miejsca uczniowie przesuwają krzesło jednocześnie je unosząc. 
18. Podczas lekcji uczniowie zachowują spokój i stosują się do poleceń nauczyciela. 
19. Uczniowie nie wychodzą podczas zajęć lekcyjnych z sali lekcyjnej. 
20. W sali lekcyjnej uczniowie mogą przebywać tylko w obecności nauczyciela. 
21. Podczas zajęć lekcyjnych uczniowie nie spożywają posiłków, nie żują gumy. 
22. Po zakończonej lekcji uczniowie pozostawiają po sobie porządek, podsuwają krzesła 
do stolików, śmieci wyrzucają do kosza, dyżurni sprzątają pomoce naukowe i ścierają tablicę. 
23. Na polecenie nauczyciela, po zakończeniu zajęć lekcyjnych danego dnia w sali lekcyjnej, 
uczniowie zakładają krzesła na stoliki. 
24. Uczniowie opuszczają salę lekcyjną powoli i spokojnie, za zgodą nauczyciela. 
25. Nie przestrzeganie przez ucznia zasad zachowania się, wpływa na ocenę jego zachowania. 
26. Spóźnienie ucznia: 

1) za spóźnienie ucznia uważa się jego przybycie do sali lekcyjnej do 15 minut 
po dzwonku na lekcję, po dłuższym czasie jest uważane za nieobecność, 

2) uczeń spóźniony, po wejściu do sali lekcyjnej wyjaśnia przyczynę spóźnienia, 
3) nauczyciel na bieżąco odznacza spóźnienie ucznia w dzienniku elektronicznym, 
4) uczniowie przybywający do sali lekcyjnej później niż 15 minut, są zobowiązani 

uczestniczyć w dalszej części lekcji oraz brać w niej czynny udział (mimo 
zaznaczonej nieobecności), 

5) nagminne przypadki spóźnień na dany przedmiot, mają wpływ na ocenę zachowania  
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