
 

 
Przedmiotowe zasady oceniania z chemii w roku szkolnym 2021/2022 

 Nauczyciel: Remigiusz Zieliński 

 

PRZEDMIOT 
OCENY 

Wymagania i forma oceny 

Przygotowanie 
do zajęć 

Polega na: pamięciowym opanowaniu wiadomości i umiejętności z zakresu ostatnich 
trzech tematów, oraz odrobieniu zadania domowego (jeśli takie było). 
Uczeń ma prawo do dwukrotnego zgłoszenia nieprzygotowania się do lekcji w ciągu 
semestru bez podania przyczyny. Po wykorzystaniu limitu określonego powyżej, uczeń 
otrzymuje za każde nieprzygotowanie ocenę niedostateczną (1). 
Uczeń ma obowiązek zgłosić nieprzygotowanie na początku lekcji. W przeciwnym 
wypadku otrzymuje ocenę niedostateczną. 

Wiedza i 
umiejętności 

Umiejętności i wiedza ucznia są oceniane na podstawie: 
odpowiedzi ustnych, prac pisemnych (np. sprawdziany, kartkówki i inne), pracy w grupie, 
prezentacji, udziału w konkursach i innych. Niepisane sprawdziany i kartkówki ze względu 
na nieobecność, uczeń ma obowiązek zaliczyć na konsultacjach, których termin podaje 
nauczyciel. Uczeń ma obowiązek zapisać datę i dotrzymać terminu. W przypadku 
niezgłoszenia się ucznia w wyznaczonym terminie (a jest obecny w szkole), otrzymuje 
ocenę 1, do której poprawienia przysługuje Mu prawo wg opisanych zasad. 

Poprawianie 
ocen bieżących 

Uczeń ma prawo poprawić oceny 1 i 2 ze sprawdzianów i kartkówek na konsultacjach w 
terminach podanych przez nauczyciela. 

Nadrabianie 
zaległości 

W przypadku dłuższej nieobecności (tydzień lub dłużej), uczeń jest zobowiązany nadrobić 
zaległości związane z nieobecnością w szkole (wraz z zapisem notatki w zeszycie oraz 
odrobieniem zadań domowych), w terminie nie dłuższym niż 2 tygodnie od momentu 
powrotu do szkoły. Po okresie 2 tygodni uczeń za nieuzupełnione wiadomości otrzymuje 
ocenę niedostateczną. W przypadku krótszych nieobecności (np. 1 dzień), uczeń 
uzupełnia zaległości na bieżąco. 

Konsultacje Odbywają się w terminach ustalonych przez nauczyciela 

Stosunek do 
przedmiotu 

Stosunek do przedmiotu oznacza przygotowanie do lekcji, systematyczność i pilność. 
Uczeń może być oceniony poprzez „plusy”, gdy pracuje systematycznie i pilnie na lekcjach. 
5 „plusów” ocena 5 i za brak pracy minusy – 5 minusów na 1. 

Udział i 
osiągnięcia 
w konkursach 

Ocena przysługuje za przygotowanie i udział w konkursie. Specjalnie premiowane są 
sukcesy. Za znaczący wynik w skali szkoły, otrzymuje dodatkową ocenę celującą. 

 



 

Procentowe przeliczenie 
punktów Sprawdziany (waga x 5) Kartkówki (waga x 3) 

0 % - 29 % niedostateczny (1) niedostateczny (1) 

30 % - 35 % dopuszczający minus (2-) dopuszczający minus (2-) 

36 % - 42 % dopuszczający (2) dopuszczający (2) 

43 % - 48 % dopuszczający plus (2+) dopuszczający plus (2+) 

49 % - 54 % dostateczny minus (3-) dostateczny minus (3-) 

55 % - 65 % dostateczny (3) dostateczny (3) 

66 % - 71 % dostateczny plus (3+) dostateczny plus (3+) 

72 % - 77% dobry minus (4-) dobry minus (4-) 

78 % - 83 % dobry (4) dobry (4) 

84 % - 89 % dobry plus (4+) dobry plus (4+) 

90 % - 94 % bardzo dobry minus (5-) bardzo dobry minus (5-) 

95 % - 99 % bardzo dobry (5) 

            bardzo dobry (5) 

100 % celujący (6) 



 

OCENA NA KONIEC SEMESTRU JEST ŚREDNIĄ WAŻONĄ WSZYSTKICH 
OCEN CZĄSTKOWYCH 

 
Sprawdzian – [ocena] x 5 
Poprawa sprawdzianu – [ocena] x 7 
Kartkówka – [ocena] x 3 
Poprawa kartkówki – [ocena] x 5 
Aktywność – [ocena] x 1 
 
 

Wartość średniej ważonej Ocena 
< 2 niedostateczny (1) 

2 – 2,5 dopuszczający (2) 
2,51 – 3,5 dostateczny (3) 
3,51 – 4,5 dobry (4) 
4,51 – 5,51 bardzo dobry (5) 

> 5,51 celujący (6) 
 
 
 
Standardy edukacyjne  
 
Ocena celujący (6)  
Ocenę celujący otrzymuje uczeń, który spełnił kryteria oceny bardzo dobry oraz:   

• uzyskuje oceny co najmniej bardzo dobre ze sprawdzianów,    
• rozwiązuje dodatkowe zadania o znacznym stopniu trudności,   
• proponuje oryginalne rozwiązania problemów i zadań,   
• osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych, 
• wykonuje prace dodatkowe.     

 
Ocena bardzo dobry (5)   
Ocenę bardzo dobry otrzymuje uczeń, który spełnił kryteria oceny dobry oraz:   

• opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania 
• uzyskuje co najmniej oceny dobre ze sprawdzianów, 
• pracuje systematycznie, 
• wykazuje się aktywnością i samodzielnością, 
• potrafi samodzielnie zdobywać wiadomości korzystając z różnych źródeł  

informacji, 
• wykonuje wszystkie zadania zaplanowane w toku lekcji i zajęć domowych, 
• potrafi zastosować swoją wiedzę i umiejętności do rozwiązywania nowych  

zadań i problemów w nowych sytuacjach.     
 

Ocena dobry (4)   
Ocenę dobry otrzymuje uczeń, który spełnił kryteria oceny dostateczny oraz: 

• nie opanował w pełni wiadomości i umiejętności określonych programem  
nauczania, 

• uzyskuje w większości oceny dobre ze sprawdzianów, 
• nie zawsze pracuje systematycznie, 



 

• jest w miarę aktywny w czasie lekcji, 
• potrafi korzystać z poznanych źródeł informacji, 
• wykonuje wszystkie zaplanowane zadania przy niewielkiej pomocy kolegów  

czy nauczyciela, 
• poprawnie stosuje zdobyte wiadomości w sytuacjach typowych wg wzorów 

znanych z lekcji, podręczników lub z inspiracji nauczyciela.     
 

Ocena dostateczny (3)   
Ocenę dostateczny otrzymuje uczeń, który spełnił kryteria oceny dopuszczający oraz: 

• opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w  
stopniu dostatecznym, pozwalającym mu na zrozumienie najważniejszych  
zagadnień, 

• sprawdziany pisze w większości na oceny dostateczne, 
• pracuje na lekcjach w miarę systematycznie,  
• w czasie lekcji wykazuje się małą aktywnością,  
• zaplanowane zadania wykonuje korzystając z pomocy nauczyciela i kolegów,  
• wyjaśnia ważniejsze zjawiska i rozwiązuje typowe zadania o średnim stopniu  

trudności z pomocą nauczyciela.     
 
 Ocena dopuszczający (2)   
 Ocenę dopuszczający otrzymuje uczeń, który:  

• bardzo słabo opanował wiadomości i umiejętności określone programem  
nauczania, 

• ze sprawdzianów uzyskuje oceny poniżej dostatecznych, 
• nie pracuje na lekcjach systematycznie,  
• w czasie lekcji wykazuje się bardzo małą aktywnością,  
• wykonuje zadania teoretyczne i praktyczne typowe o bardzo małym stopniu  

trudności z pomocą nauczyciela, ale stara się.  
 

 Ocena niedostateczny (1)  
 Ocenę niedostateczny otrzymuje uczeń, który:   

• nie opanował wiadomości i umiejętności wynikających z wymagań  
koniecznych,  

• pracuje niesystematycznie, 
• w czasie lekcji nie wykazuje aktywności,  
• nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi wykonać prostych zadań, 
• braki w wiedzy i umiejętnościach uniemożliwiają mu dalsze zdobywanie  

wiedzy z chemii, 
• nie jest w stanie rozwiązać zadań o elementarnym stopniu trudności, 
• lekceważy obowiązki szkolne.      
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Plan wynikowy

Nr Temat lekcji

Wymagania na ocen!

dopuszczaj"c" dostateczn" dobr" bardzo dobr" celuj"c"

Ucze#:

Dzia$ 1. Substancje

1 Zasady 
bezpiecze!stwa na 
lekcjach chemii

 – okre"la, co to jest chemia;
 – rozpoznaje piktogramy 
na etykietach opakowa! 
substancji;
 – wymienia podstawowe 
szk#o laboratoryjne.

 – okre"la, czym si$ zajmuj% 
chemicy;
 – podaje przyk#ady 
piktogramów;
 – wymienia podstawowe 
szk#o i sprz$t laboratoryjny;
 – wymienia zasady 
bezpiecznej pracy 
w pracowni chemicznej;
 – wymienia podstawowe 
elementy opisu 
do"wiadczenia.

 – stosuje zasady bezpiecznej 
pracy w pracowni 
chemicznej;
 – opisuje, do czego s#u&% 
karty charakterystyk 
i potrafi je wyszuka' 
w internecie;
 – interpretuje piktogramy 
umieszczone na 
etykietach;
 – wyja"nia, jak formu#owa' 
obserwacje dotycz%ce 
do"wiadczenia.

 – wymienia podstawowe 
szk#o i sprz$t laboratoryjny 
oraz podaje ich 
zastosowanie;
 – wyszukuje potrzebne 
informacje w kartach 
charakterystyk;
 – wyja"nia, jak powinno si$ 
formu#owa' obserwacje 
i wnioski.

 – omawia zasady 
bezpiecznego korzystania 
z substancji;
 – odró&nia obserwacje od 
wniosków.

2 Substancje i ich 
w#a"ciwo"ci

 – wyja"nia, co to jest 
substancja;
 – podaje przyk#ady 
w#a"ciwo"ci fizycznych 
i w#a"ciwo"ci chemicznych;
 – wymienia stany skupienia;
 – wymienia nazwy zmiany 
stanów skupienia.

 – bada niektóre w#a"ciwo"ci 
wybranych substancji;
 – opisuje stany skupienia 
i wskazuje ich przyk#ady.

 – opisuje w#a"ciwo"ci 
wybranych substancji;
 – rozró&nia w#a"ciwo"ci 
fizyczne od chemicznych;
 – t#umaczy, na czym polega 
zmiana stanów skupienia.

 – identyfikuje substancje na 
podstawie ich w#a"ciwo"ci;
 – bezb#$dnie odró&nia 
w#a"ciwo"ci fizyczne od 
w#a"ciwo"ci chemicznych.

 – projektuje do"wiadczenie 
pozwalaj%ce zbada' 
w#a"ciwo"ci wybranych 
substancji b$d%cych 
g#ównymi sk#adnikami 
u&ywanych codziennie 
produktów.

3 Reakcja chemiczna 
a zjawisko fizyczne

 – definiuje poj$cie: zjawisko 
fizyczne;
 – definiuje poj$cie: reakcja 
chemiczna;
 – podaje przyk#ad zjawiska 
fizycznego i reakcji 
chemicznej zachodz%cych 
w otoczeniu cz#owieka.

 – opisuje zjawisko fizyczne 
i reakcj$ chemiczn%;
 – podaje kilka przyk#adów 
zjawisk fizycznych 
i reakcji chemicznych 
zachodz%cych w otoczeniu 
cz#owieka.

 – porównuje zjawisko 
fizyczne i reakcj$ 
chemiczn%;
 – opisuje ró&nice pomi$dzy 
zjawiskiem fizycznym 
a reakcj% chemiczn%;
 – wskazuje w podanych przy-
k#adach reakcj$ chemiczn% 
i zjawisko fizyczne.

 – klasyfikuje przemiany 
jako reakcje chemiczne 
i zjawiska fizyczne, na 
podstawie obserwacji.

 – projektuje i przeprowadza 
do"wiadczenia ilustruj%ce 
zjawisko fizyczne i reakcj$ 
chemiczn%;
 – zapisuje obserwacje 
wykonanych do"wiadcze!.

4 G$sto"' substancji  – zapisuje wzór na g$sto"';
 – wyja"nia, co oznaczaj% 
symbole wyst$puj%ce we 
wzorze na g$sto"';
 – definiuje poj$cie: g$sto"'.

 – podaje przyk#ady nazwy 
substancji o ró&nej 
g$sto"ci;
 – wymienia jednostki 
g$sto"ci;

 – przeprowadza obliczenia 
z wykorzystaniem poj$': 
masa, g$sto"', obj$to"'; 
 – przelicza jednostki.

 – przeprowadza obliczenia 
z wykorzystaniem poj$': 
masa, g$sto"', obj$to"', 
do których odczytuje 
informacje z tabel lub 
wykresów.

 – projektuje do"wiadczenie 
pozwalaj%ce porówna' 
g$sto"' ró&nych 
substancji. 
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 – podstawia dane do wzoru 
na g!sto"# substancji;
 – przeprowadza proste 
obliczenia z wykorzysta-
niem poj!#: masa, g!sto"#, 
obj!to"#;
 – odczytuje warto"# g!sto"ci 
z tabeli.

5, 6 Sporz$dzanie 
i rozdzielanie 
mieszanin

 – podaje definicj! 
mieszaniny;
 – wskazuje przyk%ady 
mieszanin;
 – sporz$dza mieszaniny;
 – definiuje poj!cia: s$czenie, 
destylacja, rozdzielanie 
w rozdzielaczu, 
odparowanie, dekantacja, 
sedymentacja.

 – wskazuje przyk%ady 
mieszanin jednorodnych 
i niejednorodnych;
 – odró&nia mieszanin! 
jednorodn$ od 
niejednorodnej oraz 
wymienia ich cechy;
 – wymienia przyk%adowe 
metody rozdzia%u mieszanin;
 – wyja"nia, na czym pole-
gaj$: s$czenie, destylacja, 
rozdzielanie w rozdzielaczu, 
odparowanie, dekantacja, 
sedymentacja.

 – dobiera odpowiedni$ 
metod! rozdzia%u do 
mieszaniny;
 – wskazuje w%a"ciwo"ci 
fizyczne decyduj$ce 
o skuteczno"ci rozdzielania 
mieszaniny;
 – montuje zestaw do 
s$czenia;
 – t%umaczy, na czym polega 
destylacja, podaje kilka 
zastosowa' tej metody 
rozdzia%u.

 – konstruuje zestaw do 
rozdzielania danego typu 
mieszaniny;
 – planuje i przeprowadza 
proste do"wiadczenia 
pozwalaj$ce 
rozdzieli# mieszanin! 
dwusk%adnikow$.

 – planuje i przeprowadza 
proste do"wiadczenia 
pozwalaj$ce 
rozdzieli# mieszanin! 
trójsk%adnikow$.

7 Substancje proste, 
substancje z%o&one 
a mieszaniny

 – definiuje poj!cia: 
substancja prosta 
(pierwiastek chemiczny), 
substancja z%o&ona 
(zwi$zek chemiczny);
 – podaje przyk%ady 
pierwiastków chemicznych;
 – podaje proste przyk%ady 
zwi$zków chemicznych;
 – zna symbole pierwiastków: 
H, C, N, O, Na, Mg, Al, Si, P, 
S, Cl, K, Ca, Fe, Cu, Zn, Br, 
Ag, Sn, I, Ba, Au, Hg, Pb.

 – wymienia przyk%ady 
substancji prostych 
i z%o&onych;
 – wskazuje w uk%adzie 
okresowym pierwiastków 
symbole wybranych 
pierwiastków;
 – podaje wzory chemiczne 
wody i tlenku w!gla(IV).

 – opisuje ró&nice mi!dzy 
zwi$zkiem chemicznym 
a pierwiastkiem;
 – podaje przyk%ady 
mieszanin i zwi$zków 
chemicznych;
 – odró&nia symbole 
chemiczne od wzorów 
chemicznych.

 – opisuje ró&nice mi!dzy 
mieszanin$ a zwi$zkiem 
chemicznym;
 – t%umaczy, dlaczego 
mieszanina nie ma wzoru 
chemicznego.

 – wskazuje spo"ród 
przyk%adów mieszanin!, 
zwi$zek chemiczny lub 
pierwiastek.

8 Metale i niemetale  – klasyfikuje pierwiastki jako 
metale i niemetale;
 – podaje kilka przyk%adów 
przedmiotów wykonanych 
z metali;
 – podaje po kilka 
przyk%adów niemetali 
i metali.

 – wymienia podstawowe 
ró&nice pomi!dzy 
metalami a niemetalami;
 – odró&nia metal od 
niemetalu na podstawie 
przedstawionych 
w%a"ciwo"ci;
 – podaje wspólne 
w%a"ciwo"ci metali;
 – wymienia w%a"ciwo"ci 
niemetali.

 – bada w%a"ciwo"ci 
wybranych metali 
i niemetali;
 – podaje w%a"ciwo"ci metali 
i niemetali;
 – odczytuje z tabeli dane 
dotycz$ce temperatur 
wrzenia i topnienia 
pierwiastków chemicznych.

 – porównuje w%a"ciwo"ci 
metali i niemetali;
 – wyja"nia, do czego 
mo&na zastosowa# 
metale, uwzgl!dniaj$c ich 
w%a"ciwo"ci.

 – projektuje do"wiadczenie 
pozwalaj$ce zbada# 
w%a"ciwo"ci metali 
i niemetali;
 – formu%uje poprawne 
obserwacje i wnioski.

9 Podsumowanie dzia%u 1

10 Sprawdzian
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 – podstawia dane do wzoru 
na g!sto"# substancji;
 – przeprowadza proste 
obliczenia z wykorzysta-
niem poj!#: masa, g!sto"#, 
obj!to"#;
 – odczytuje warto"# g!sto"ci 
z tabeli.

5, 6 Sporz$dzanie 
i rozdzielanie 
mieszanin

 – podaje definicj! 
mieszaniny;
 – wskazuje przyk%ady 
mieszanin;
 – sporz$dza mieszaniny;
 – definiuje poj!cia: s$czenie, 
destylacja, rozdzielanie 
w rozdzielaczu, 
odparowanie, dekantacja, 
sedymentacja.

 – wskazuje przyk%ady 
mieszanin jednorodnych 
i niejednorodnych;
 – odró&nia mieszanin! 
jednorodn$ od 
niejednorodnej oraz 
wymienia ich cechy;
 – wymienia przyk%adowe 
metody rozdzia%u mieszanin;
 – wyja"nia, na czym pole-
gaj$: s$czenie, destylacja, 
rozdzielanie w rozdzielaczu, 
odparowanie, dekantacja, 
sedymentacja.

 – dobiera odpowiedni$ 
metod! rozdzia%u do 
mieszaniny;
 – wskazuje w%a"ciwo"ci 
fizyczne decyduj$ce 
o skuteczno"ci rozdzielania 
mieszaniny;
 – montuje zestaw do 
s$czenia;
 – t%umaczy, na czym polega 
destylacja, podaje kilka 
zastosowa' tej metody 
rozdzia%u.

 – konstruuje zestaw do 
rozdzielania danego typu 
mieszaniny;
 – planuje i przeprowadza 
proste do"wiadczenia 
pozwalaj$ce 
rozdzieli# mieszanin! 
dwusk%adnikow$.

 – planuje i przeprowadza 
proste do"wiadczenia 
pozwalaj$ce 
rozdzieli# mieszanin! 
trójsk%adnikow$.

7 Substancje proste, 
substancje z%o&one 
a mieszaniny

 – definiuje poj!cia: 
substancja prosta 
(pierwiastek chemiczny), 
substancja z%o&ona 
(zwi$zek chemiczny);
 – podaje przyk%ady 
pierwiastków chemicznych;
 – podaje proste przyk%ady 
zwi$zków chemicznych;
 – zna symbole pierwiastków: 
H, C, N, O, Na, Mg, Al, Si, P, 
S, Cl, K, Ca, Fe, Cu, Zn, Br, 
Ag, Sn, I, Ba, Au, Hg, Pb.

 – wymienia przyk%ady 
substancji prostych 
i z%o&onych;
 – wskazuje w uk%adzie 
okresowym pierwiastków 
symbole wybranych 
pierwiastków;
 – podaje wzory chemiczne 
wody i tlenku w!gla(IV).

 – opisuje ró&nice mi!dzy 
zwi$zkiem chemicznym 
a pierwiastkiem;
 – podaje przyk%ady 
mieszanin i zwi$zków 
chemicznych;
 – odró&nia symbole 
chemiczne od wzorów 
chemicznych.

 – opisuje ró&nice mi!dzy 
mieszanin$ a zwi$zkiem 
chemicznym;
 – t%umaczy, dlaczego 
mieszanina nie ma wzoru 
chemicznego.

 – wskazuje spo"ród 
przyk%adów mieszanin!, 
zwi$zek chemiczny lub 
pierwiastek.

8 Metale i niemetale  – klasyfikuje pierwiastki jako 
metale i niemetale;
 – podaje kilka przyk%adów 
przedmiotów wykonanych 
z metali;
 – podaje po kilka 
przyk%adów niemetali 
i metali.

 – wymienia podstawowe 
ró&nice pomi!dzy 
metalami a niemetalami;
 – odró&nia metal od 
niemetalu na podstawie 
przedstawionych 
w%a"ciwo"ci;
 – podaje wspólne 
w%a"ciwo"ci metali;
 – wymienia w%a"ciwo"ci 
niemetali.

 – bada w%a"ciwo"ci 
wybranych metali 
i niemetali;
 – podaje w%a"ciwo"ci metali 
i niemetali;
 – odczytuje z tabeli dane 
dotycz$ce temperatur 
wrzenia i topnienia 
pierwiastków chemicznych.

 – porównuje w%a"ciwo"ci 
metali i niemetali;
 – wyja"nia, do czego 
mo&na zastosowa# 
metale, uwzgl!dniaj$c ich 
w%a"ciwo"ci.

 – projektuje do"wiadczenie 
pozwalaj$ce zbada# 
w%a"ciwo"ci metali 
i niemetali;
 – formu%uje poprawne 
obserwacje i wnioski.

9 Podsumowanie dzia%u 1

10 Sprawdzian

881395_chem
ia7_m

etodyka.indb   23
881395_chem

ia7_m
etodyka.indb   23

03.07.2020   11:42:04
03.07.2020   11:42:04



Plan wynikowy 4

Nr Temat lekcji

Wymagania na ocen!

dopuszczaj"c" dostateczn" dobr" bardzo dobr" celuj"c"

Ucze#:

Dzia$ 2. %wiat okiem chemika

11 Atomy i cz!steczki  – definiuje poj"cie: dyfuzja;
 – definiuje poj"cie: atom;
 – wie, #e substancje sk$adaj! 
si" z atomów;
 – definiuje poj"cie: 
cz!steczka.

 – podaje kilka przyk$adów 
zjawiska dyfuzji, 
obserwowanych w #yciu 
codziennym;
 – t$umaczy, na czym polega 
zjawisko dyfuzji;
 – opisuje, czym si" ró#ni 
atom od cz!steczki.

 – wyja%nia, jak zachodzi 
zjawisko dyfuzji, podaje 
kilka jego przyk$adów;
 – odró#nia zapis 
przedstawiaj!cy atom od 
zapisu przedstawiaj!cego 
cz!steczk".

 – projektuje do%wiadczenie 
potwierdzaj!ce ziarnisto%& 
materii;
 – przeprowadza 
do%wiadczenie b"d!ce 
dowodem na ziarnisto%& 
materii;
 – podaje kilka przyk$adów 
cz!steczek.

 – projektuje do%wiadczenie 
obrazuj!ce ró#n! szybko%& 
procesu dyfuzji.

12 Uk$ad okresowy 
pierwiastków 
chemicznych – 
wprowadzenie

 – opisuje, czym jest uk$ad 
okresowy pierwiastków;
 – zna twórc" uk$adu 
okresowego pierwiastków;
 – wskazuje grupy i okresy na 
uk$adzie okresowym;
 – definiuje liczb" atomow! 
jako liczb" porz!dkow!.

 – pos$uguje si" uk$adem 
okresowym pierwiastków 
w celu odczytania 
po$o#enia danego 
pierwiastka;
 – wskazuje grupy g$ówne 
i poboczne w uk$adzie 
okresowym;
 – odczytuje informacje 
o atomie danego 
pierwiastka ' liczba 
atomowa.

 – wskazuje w uk$adzie 
okresowym pierwiastków 
po$o#enie metali 
i niemetali;
 – porz!dkuje podane 
pierwiastki wed$ug 
rosn!cej liczby atomowej;
 – okre%la po$o#enie symbolu 
pierwiastka w uk$adzie 
okresowym (proste 
przyk$ady).

 – podaje po$o#enie 
pierwiastka w uk$adzie 
okresowym, okre%la 
przynale#no%& do metali 
lub niemetali oraz 
odczytuje warto%& liczby 
atomowej.

13 Masa 
atomowa, masa 
cz!steczkowa

 – definiuje poj"cie: masa 
atomowa;
 – opisuje, czym si" ró#ni 
atom od cz!steczki;
 – definiuje poj"cie: masa 
cz!steczkowa.

 – wskazuje jednostk" masy 
atomowej;
 – odró#nia zapis 
przedstawiaj!cy atom od 
zapisu przedstawiaj!cego 
cz!steczk";
 – na podstawie symbolu 
odczytuje mas" atomow! 
wybranego pierwiastka.

 – odczytuje masy atomowe 
z uk$adu okresowego 
pierwiastków;
 – na podstawie prostych 
wzorów chemicznych 
oblicza mas" 
cz!steczkow! cz!steczek 
i wybranych zwi!zków 
chemicznych.

 – na podstawie wzoru 
chemicznego oblicza mas" 
cz!steczkow! cz!steczek 
i wybranych zwi!zków 
chemicznych;
 – wyja%nia, dlaczego masy 
atomów i cz!steczek 
podaje si" w jednostkach 
masy atomowej.

 – oblicza masy 
cz!steczkowe dla 
skomplikowanych 
zwi!zków chemicznych;
 – rozwi!zuje zadania 
problemowe 
z wykorzystaniem 
znajomo%ci masy 
cz!steczkowej i masy 
atomowej.

14 Budowa atomu – 
protony, neutrony 
i elektrony

 – opisuje sk$ad atomu: j!dro 
(protony i neutrony) oraz 
elektrony;
 – definiuje poj"cie 
pierwiastka chemicznego 
jako zbioru atomów 
o takiej samej liczbie 
atomowej (Z).

 – stosuje zapis A
ZE i go 

interpretuje;
 – opisuje protony, neutrony 
i elektrony (podaje 
symbole, masy, $adunki);
 – ustala liczb" protonów, 
elektronów i neutronów 
w atomie na podstawie 
liczby atomowej i masowej.

 – swobodnie korzysta 
z informacji zawartych 
w uk$adzie okresowym 
do ustalania liczby 
cz!stek (protonów, 
elektronów i neutronów) 
w atomie przyk$adowego 
pierwiastka.
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15, 16 Budowa atomu 
pierwiastka 
chemicznego 
a jego po!o"enie 
w uk!adzie 
okresowym

 – definiuje poj#cie: pow!oka 
elektronowa;
 – definiuje poj#cie: elektrony 
walencyjne.

 – okre$la na podstawie 
po!o"enia pierwiastka 
w uk!adzie okresowym 
liczb# pow!ok 
elektronowych w atomie; 
 – okre$la na podstawie 
po!o"enia pierwiastka 
w uk!adzie okresowym 
liczb# elektronów 
zewn#trznej pow!oki 
elektronowej dla 
pierwiastków grup 
g!ównych (1–2 i 13–18);
 – rysuje uproszczony model 
budowy atomu (pierwiastki 
1 i 2 okresu).

 – rysuje uproszczony model 
atomu;
 – zapisuje konfiguracj# 
elektronow% atomów dla 
prostych przyk!adów;
 – wskazuje w!a$ciwo$ci 
pierwiastków chemicznych 
wynikaj%ce z ich po!o"enia 
w uk!adzie okresowym;
 – opisuje, jak si# zmienia 
charakter chemiczny 
pierwiastków grup 
g!ównych.

 – zapisuje konfiguracj# 
elektronow% atomów 
dla pierwiastków grup 
g!ównych;
 – podaje informacje na 
temat budowy wybranego 
pierwiastka na podstawie 
po!o"enia w uk!adzie 
okresowym pierwiastków;
 – wyja$nia znaczenie 
elektronów walencyjnych.

 – rysuje modele budowy 
atomów !%cznie 
z zapisem konfiguracji 
dla pierwiastków grup 
g!ównych;
 – projektuje do$wiadczenia 
wskazuj%ce w!a$ciwo$ci 
pierwiastków chemicznych 
wynikaj%ce z ich po!o"enia 
w uk!adzie okresowym;
 – omawia, jak si# zmienia 
aktywno$& metali 
i niemetali w grupach 
i okresach.

17 Izotopy  – wyja$nia poj#cie: izotop;
 – klasyfikuje izotopy jako 
naturalne i sztuczne;
 – definiuje poj#cie masy 
atomowej jako u$rednionej 
warto$ci mas atomowych 
wszystkich izotopów 
danego pierwiastka.

 – wymienia izotopy wodoru 
i je nazywa;
 – opisuje ró"nice w budowie 
izotopów na przyk!adzie 
izotopów wodoru;
 – wymienia zastosowanie 
wybranych izotopów.

 – wyró"nia izotopy tego 
samego pierwiastka 
spo$ród podanych 
przyk!adów;
 – okre$la sk!ad j%dra 
atomowego izotopu;
 – opisuje sposób wyliczania 
masy atomowej.

 – wyja$nia ró"nice 
w budowie izotopów;
 – obja$nia poj#cie masy 
atomowej jako u$rednionej 
warto$ci mas atomowych 
wszystkich izotopów 
danego pierwiastka;
 – projektuje model j%der 
atomowych podanych 
izotopów.

 – wyja$nia, dlaczego 
warto$& masy atomowej 
nie jest ca!kowita;
 – oblicza mas# atomow% 
wskazanego pierwiastka 
na podstawie liczb 
masowych i sk!adu 
procentowego izotopów.

18 Podsumowanie dzia!u 2

19 Sprawdzian

Dzia! 3. Jak to jest po!"czone?

20, 21 Wi%zania 
kowalencyjne

 – definiuje poj#cie: wi%zanie 
chemiczne;
 – zna poj#cie: wi%zanie 
kowalencyjne 
(niespolaryzowane 
i spolaryzowane);
 – zna poj#cia: dublet 
elektronowy, oktet 
elektronowy;
 – opisuje funkcj# elektronów 
zewn#trznej pow!oki 
w !%czeniu si# atomów;
 – podaje przyk!ady 
substancji o wi%zaniach 
kowalencyjnych 
(niespolaryzowanych 
i spolaryzowanych).

 – opisuje na przyk!adzie 
cz%steczek H2, Cl2, N2 
powstawanie wi%za' 
chemicznych;
 – okre$la, kiedy powstaj% 
wi%zania kowalencyjne 
niespolaryzowane 
i spolaryzowane na 
podstawie ró"nicy 
elektroujemno$ci;
 – odró"nia wzór sumaryczny 
od wzoru strukturalnego;
 – odczytuje ze wzoru 
chemicznego, z jakich 
pierwiastków i z ilu 
atomów sk!ada si# dana 
cz%steczka.

 – t!umaczy regu!y dubletu 
i oktetu;
 – stosuje poj#cie 
elektroujemno$ci do 
okre$lania rodzaju wi%za' 
(kowalencyjne, jonowe) 
w podanych substancjach;
 – pos!uguje si# symbolami 
pierwiastków i stosuje je 
do zapisywania wzorów 
chemicznych;
 – opisuje na przyk!adzie 
cz%steczek: CO2, H2O, HCl, 
NH3, CH4 powstawanie 
wi%za' chemicznych;
 – ilustruje graficznie 
powstawanie wi%za' 
kowalencyjnych.

 – uzasadnia, dlaczego 
w danej cz%steczce 
wyst#puje okre$lony rodzaj 
wi%zania;
 – wyja$nia, na czym polega 
polaryzacja wi%zania.

 – spo$ród podanych 
przyk!adów cz%steczek 
klasyfikuje rodzaj wi%zania 
w nich wyst#puj%cy;
 – wyja$nia mechanizm 
tworzenia wi%za' 
kowalencyjnych.
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Plan wynikowy 5

15, 16 Budowa atomu 
pierwiastka 
chemicznego 
a jego po!o"enie 
w uk!adzie 
okresowym

 – definiuje poj#cie: pow!oka 
elektronowa;
 – definiuje poj#cie: elektrony 
walencyjne.

 – okre$la na podstawie 
po!o"enia pierwiastka 
w uk!adzie okresowym 
liczb# pow!ok 
elektronowych w atomie; 
 – okre$la na podstawie 
po!o"enia pierwiastka 
w uk!adzie okresowym 
liczb# elektronów 
zewn#trznej pow!oki 
elektronowej dla 
pierwiastków grup 
g!ównych (1–2 i 13–18);
 – rysuje uproszczony model 
budowy atomu (pierwiastki 
1 i 2 okresu).

 – rysuje uproszczony model 
atomu;
 – zapisuje konfiguracj# 
elektronow% atomów dla 
prostych przyk!adów;
 – wskazuje w!a$ciwo$ci 
pierwiastków chemicznych 
wynikaj%ce z ich po!o"enia 
w uk!adzie okresowym;
 – opisuje, jak si# zmienia 
charakter chemiczny 
pierwiastków grup 
g!ównych.

 – zapisuje konfiguracj# 
elektronow% atomów 
dla pierwiastków grup 
g!ównych;
 – podaje informacje na 
temat budowy wybranego 
pierwiastka na podstawie 
po!o"enia w uk!adzie 
okresowym pierwiastków;
 – wyja$nia znaczenie 
elektronów walencyjnych.

 – rysuje modele budowy 
atomów !%cznie 
z zapisem konfiguracji 
dla pierwiastków grup 
g!ównych;
 – projektuje do$wiadczenia 
wskazuj%ce w!a$ciwo$ci 
pierwiastków chemicznych 
wynikaj%ce z ich po!o"enia 
w uk!adzie okresowym;
 – omawia, jak si# zmienia 
aktywno$& metali 
i niemetali w grupach 
i okresach.

17 Izotopy  – wyja$nia poj#cie: izotop;
 – klasyfikuje izotopy jako 
naturalne i sztuczne;
 – definiuje poj#cie masy 
atomowej jako u$rednionej 
warto$ci mas atomowych 
wszystkich izotopów 
danego pierwiastka.

 – wymienia izotopy wodoru 
i je nazywa;
 – opisuje ró"nice w budowie 
izotopów na przyk!adzie 
izotopów wodoru;
 – wymienia zastosowanie 
wybranych izotopów.

 – wyró"nia izotopy tego 
samego pierwiastka 
spo$ród podanych 
przyk!adów;
 – okre$la sk!ad j%dra 
atomowego izotopu;
 – opisuje sposób wyliczania 
masy atomowej.

 – wyja$nia ró"nice 
w budowie izotopów;
 – obja$nia poj#cie masy 
atomowej jako u$rednionej 
warto$ci mas atomowych 
wszystkich izotopów 
danego pierwiastka;
 – projektuje model j%der 
atomowych podanych 
izotopów.

 – wyja$nia, dlaczego 
warto$& masy atomowej 
nie jest ca!kowita;
 – oblicza mas# atomow% 
wskazanego pierwiastka 
na podstawie liczb 
masowych i sk!adu 
procentowego izotopów.

18 Podsumowanie dzia!u 2

19 Sprawdzian

Dzia! 3. Jak to jest po!"czone?

20, 21 Wi%zania 
kowalencyjne

 – definiuje poj#cie: wi%zanie 
chemiczne;
 – zna poj#cie: wi%zanie 
kowalencyjne 
(niespolaryzowane 
i spolaryzowane);
 – zna poj#cia: dublet 
elektronowy, oktet 
elektronowy;
 – opisuje funkcj# elektronów 
zewn#trznej pow!oki 
w !%czeniu si# atomów;
 – podaje przyk!ady 
substancji o wi%zaniach 
kowalencyjnych 
(niespolaryzowanych 
i spolaryzowanych).

 – opisuje na przyk!adzie 
cz%steczek H2, Cl2, N2 
powstawanie wi%za' 
chemicznych;
 – okre$la, kiedy powstaj% 
wi%zania kowalencyjne 
niespolaryzowane 
i spolaryzowane na 
podstawie ró"nicy 
elektroujemno$ci;
 – odró"nia wzór sumaryczny 
od wzoru strukturalnego;
 – odczytuje ze wzoru 
chemicznego, z jakich 
pierwiastków i z ilu 
atomów sk!ada si# dana 
cz%steczka.

 – t!umaczy regu!y dubletu 
i oktetu;
 – stosuje poj#cie 
elektroujemno$ci do 
okre$lania rodzaju wi%za' 
(kowalencyjne, jonowe) 
w podanych substancjach;
 – pos!uguje si# symbolami 
pierwiastków i stosuje je 
do zapisywania wzorów 
chemicznych;
 – opisuje na przyk!adzie 
cz%steczek: CO2, H2O, HCl, 
NH3, CH4 powstawanie 
wi%za' chemicznych;
 – ilustruje graficznie 
powstawanie wi%za' 
kowalencyjnych.

 – uzasadnia, dlaczego 
w danej cz%steczce 
wyst#puje okre$lony rodzaj 
wi%zania;
 – wyja$nia, na czym polega 
polaryzacja wi%zania.

 – spo$ród podanych 
przyk!adów cz%steczek 
klasyfikuje rodzaj wi%zania 
w nich wyst#puj%cy;
 – wyja$nia mechanizm 
tworzenia wi%za' 
kowalencyjnych.
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Nr Temat lekcji

Wymagania na ocen!

dopuszczaj"c" dostateczn" dobr" bardzo dobr" celuj"c"

Ucze#:

22 Wi!zania jonowe  – definiuje poj"cie: wi!zanie 
jonowe;
 – stosuje poj"cie jonu (kation 
i anion);
 – definiuje poj"cie: 
elektroujemno#$;
 – podaje przyk%ady 
substancji o wi!zaniu 
jonowym.

 – opisuje funkcj" elektronów 
zewn"trznej pow%oki 
w %!czeniu si" atomów 
w wi!zaniu jonowym;
 – okre#la %adunek jonów 
metali oraz niemetali;
 – stosuje poj"cie elektro-
ujemno#ci do okre#lania 
rodzaju wi!za& jonowych 
w podanych substancjach;
 – przedstawia uogólniony 
schemat powstawania 
wi!zania jonowego.

 – t%umaczy, jak powstaj! 
jony;
 – opisuje powstawanie 
wi!za& jonowych 
(np. NaCl, CaO);
 – zapisuje mechanizm 
powstania prostych jonów.

 – wyja#nia ró'nice pomi"dzy 
atomem, cz!steczk! 
a jonem;
 – przedstawia w sposób 
modelowy powstawanie 
wi!zania jonowego;
 – w zbiorze substancji 
wskazuje zwi!zki 
o budowie jonowej.

 – zapisuje, jak powstaj! jony 
pierwiastków (Na, Mg, Al, 
O, S, Cl);
 – przedstawia mechanizm 
powstawania wi!zania 
jonowego dla zwi!zków 
chemicznych (CaO, MgO, 
NaCl, MgCl2);
 – wyja#nia ró'nice mi"dzy 
sposobem powstawania 
wi!za& kowalencyjnych 
a wi!za& jonowych.

23 Rodzaj wi!zania 
a w%a#ciwo#ci 
zwi!zku 
chemicznego

 – zna poj"cia: przewodnik, 
izolator;
 – t%umaczy, czym s! zwi!zki 
kowalencyjne, a czym – 
zwi!zki jonowe;
 – t%umaczy, na czym polega 
przewodnictwo elektryczne 
i przewodnictwo cieplne 
substancji.

 – przeprowadza pomiar 
przewodnictwa 
elektrycznego badanych 
substancji;
 – wskazuje podstawowe 
ró'nice we w%a#ciwo#ciach 
pomi"dzy zwi!zkami 
o ró'nej budowie;
 – okre#la rodzaj wi!zania 
w zwi!zku chemicznym.

 – porównuje w%a#ciwo#ci 
zwi!zków kowalencyjnych 
i jonowych (stan skupienia, 
rozpuszczalno#$ 
w wodzie, temperatur" 
topnienia i temperatur" 
wrzenia, przewodnictwo 
ciep%a i przewodnictwo 
elektryczno#ci);
 – przeprowadza pomiar 
przewodnictwa 
elektrycznego badanych 
substancji oraz zapisuje 
obserwacje i wnioski.

 – korzysta z materia%ów 
(ród%owych (podr"cznik, 
tablice chemiczne, 
karty charakterystyk) do 
zdobywania informacji 
o w%a#ciwo#ciach 
zwi!zków chemicznych; 
 – wyja#nia ró'nice pomi"dzy 
rodzajami wi!za&;
 – opisuje zale'no#ci 
pomi"dzy rodzajami 
wi!za& a w%a#ciwo#ciami 
danego zwi!zku 
chemicznego.

 – przewiduje w%a#ciwo#ci 
zwi!zku na podstawie 
rodzaju wi!za&;
 – projektuje do#wiadczenie 
pozwalaj!ce zbada$ 
w%a#ciwo#ci wybranego 
zwi!zku.

24, 25 Warto#ciowo#$ 
pierwiastków 
w zwi!zkach 
chemicznych

 – definiuje poj"cie: 
warto#ciowo#$ oraz indeks 
stechiometryczny;
 – okre#la warto#ciowo#$ 
pierwiastków w wolnym 
stanie;
 – zna symbole pierwiastków 
chemicznych;
 – okre#la na podstawie 
uk%adu okresowego warto-
#ciowo#$ dla pierwiastków 
grup g%ównych;
 – odczytuje proste zapisy, 
takie jak: 2 H i H2 oraz 2 H2.

 – ustala dla zwi!zków 
dwupierwiastkowych 
(np. tlenków) wzór 
sumaryczny na podstawie 
warto#ciowo#ci oraz 
warto#ciowo#$ na 
podstawie wzoru 
sumarycznego;
 – ustala nazw" oraz 
wzór sumaryczny 
prostego zwi!zku 
dwupierwiastkowego.

 – ustala dla zwi!zków 
dwupierwiastkowych 
(np. tlenków) wzór 
strukturalny na podstawie 
warto#ciowo#ci;
 – ustala dla zwi!zków 
dwupierwiastkowych 
(np. tlenków): nazw" 
na podstawie wzoru 
sumarycznego, wzór 
sumaryczny na podstawie 
nazwy.

 – wyja#nia i wykorzystuje 
poj"cie: warto#ciowo#$;
 – wyznacza warto#ciowo#$ 
pierwiastków chemicznych 
na podstawie zwi!zków 
chemicznych;
 – wyja#nia, dlaczego nie 
dla ka'dego zwi!zku 
chemicznego mo'na 
narysowa$ wzór 
strukturalny.

 – podaje nazwy zwi!zków 
chemicznych na 
podstawie ich wzorów dla 
przyk%adów o wy'szym 
stopniu trudno#ci;
 – zapisuje wzory zwi!zków 
chemicznych na 
podstawie nazwy dla 
przyk%adów o wy'szym 
stopniu trudno#ci.

26 Podsumowanie dzia%u 3

27 Sprawdzian
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Dzia! 4. Wa"ne prawa

28 Prawo sta!o"ci 
sk!adu zwi#zku 
chemicznego

 – podaje tre"$ prawa 
sta!o"ci sk!adu zwi#zku 
chemicznego;
 – t!umaczy prawo sta!o"ci 
sk!adu na prostych 
przyk!adach;
 – oblicza masy 
cz#steczkowe prostych 
zwi#zków.

 – ustala stosunek 
masowy pierwiastków 
w dwupierwiastkowym 
zwi#zku chemicznym;
 – oblicza sk!ad procentowy 
pierwiastków 
w dwupierwiastkowym 
zwi#zku chemicznym na 
podstawie jego wzoru 
sumarycznego.

 – przeprowadza obliczenia 
na podstawie prawa 
sta!o"ci sk!adu.

 – pos!uguje si% prawem 
sta!o"ci sk!adu 
zwi#zku chemicznego 
w odniesieniu do &ycia 
codziennego;
 – ustala wzór sumaryczny 
zwi#zku chemicznego 
na podstawie podanego 
stosunku masowego.

 – rozwi#zuje zadania 
problemowe na podstawie 
prawa sta!o"ci sk!adu 
zwi#zku chemicznego.

29, 30 Rodzaje reakcji 
chemicznych

 – zna poj%cia: reakcja 
chemiczna, reakcja 
syntezy, reakcja analizy, 
reakcja wymiany; 
 – potrafi zdefiniowa$ 
substraty i produkty reakcji 
chemicznej;
 – podaje przyk!ady: reakcji 
syntezy, reakcji analizy, 
reakcji wymiany;
 – definiuje poj%cia: reakcje 
egzotermiczne, reakcje 
endotermiczne.

 – odró&nia reakcj% syntezy 
od reakcji analizy;
 – potrafi wskaza$ w szeregu 
reakcji chemicznych 
konkretny rodzaj reakcji;
 – wskazuje substraty 
i produkty;
 – opisuje, na czym polegaj# 
reakcje syntezy, analizy 
i wymiany.

 – zapisuje s!ownie proste 
przyk!ady równa' 
chemicznych;
 – przedstawia modelowy 
schemat równania reakcji 
chemicznych;
 – podaje przyk!ady 
reakcji egzotermicznych 
i endotermicznych znane 
z &ycia codziennego.

 – wskazuje wp!yw 
katalizatora na przebieg 
reakcji chemicznej;
 – wyja"nia ró&nic% mi%dzy 
substratem, produktem 
a katalizatorem.

 – na podstawie równania 
reakcji lub opisu jej 
przebiegu odró&nia 
reagenty (substraty 
i produkty) od katalizatora;
 – wyja"nia rol% katalizatora.

31, 32 Zapisywanie 
i odczytywanie 
przebiegu reakcji 
chemicznej

 – definiuje poj%cia: 
wspó!czynnik 
stechiometryczny, indeks 
stechiometryczny;
 – podaje przyk!ady ró&nych 
rodzajów reakcji (syntezy, 
analizy, wymiany);
 – wskazuje substraty 
i produkty;
 – interpretuje zapisy,  
np. H2, 2 H, 2 H2.

 – uzgadnia wspó!czynniki 
stechiometryczne 
w prostych równaniach;
 – odczytuje proste równania 
reakcji chemicznych;
 – wyja"nia znaczenie 
wspó!czynnika 
stechiometrycznego 
i indeksu 
stechiometrycznego.

 – zapisuje i odczytuje 
proste równania reakcji 
chemicznych w formie 
cz#steczkowej;
 – uk!ada równania reakcji 
chemicznych zapisanych 
s!ownie i przedstawionych 
w postaci modeli.

 – zapisuje i odczytuje 
równania reakcji 
chemicznych o wi%kszym 
stopniu trudno"ci;
 – odczytuje przebieg reakcji 
chemicznej z udzia!em 
zwi#zków o budowie 
jonowej.

 – uzupe!nia wspó!czynniki 
stechiometryczne równa' 
reakcji chemicznych 
o wy&szym stopniu 
trudno"ci;
 – rozwi#zuje chemigrafy.

33 Prawo zachowania 
masy

 – definiuje prawo 
zachowania masy.

 – wykonuje proste obliczenia 
oparte na prawie 
zachowania masy.

 – stosuje prawo zachowania 
masy w zadaniach 
tekstowych;
 – przeprowadza 
do"wiadczenia 
potwierdzaj#ce zasadno"$ 
prawa zachowania masy.

 – zapisuje równania reakcji 
chemicznej zgodnie 
z prawem zachowania 
masy;
 – wykonuje obliczenia 
oparte na prawie 
zachowania masy i prawie 
sta!o"ci sk!adu zwi#zku 
chemicznego w zadaniach 
tekstowych.

 – projektuje do"wiadczenie 
pozwalaj#ce potwierdzi$ 
prawo zachowania masy.
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Plan wynikowy 8

Nr Temat lekcji

Wymagania na ocen!

dopuszczaj"c" dostateczn" dobr" bardzo dobr" celuj"c"

Ucze#:

34, 35 Obliczenia 
stechiometryczne

 – oblicza masy 
cz!steczkowe (cz!steczek 
i zwi!zków chemicznych) 
na podstawie 
mas pierwiastków 
wchodz!cych w ich  
sk"ad; 
 – zapisuje równania reakcji 
chemicznych;
 – dobiera wspó"czynniki 
stechiometryczne.

 – stosuje prawa chemiczne 
(prawo sta"o#ci sk"adu 
i prawo zachowania masy) 
do prostych oblicze$;
 – przeprowadza 
proste obliczenia 
z wykorzystaniem równa$ 
reakcji chemicznych.

 – dokonuje oblicze$ 
zwi!zanych ze 
stechiometri! wzoru 
chemicznego i wykonuje 
równanie reakcji 
chemicznej.

 – wykonuje obliczenia 
do trudniejszych zada$ 
z tematyki dzia"u 4. 

 – wykonuje obliczenia do 
bardzo trudnych zada$, 
np. problemowych 
z tematyki dzia"u 4.

36 Podsumowanie dzia"u 4

37 Sprawdzian

Dzia$ 5. Gazy i tlenki

38 Powietrze, gazy 
szlachetne

 – zna sk"ad powietrza;
 – wymienia podstawowe 
w"a#ciwo#ci powietrza;
 – omawia obecno#%, 
znaczenie i rol& powietrza 
w przyrodzie;
 – wskazuje w uk"adzie 
okresowym pierwiastków 
gazy szlachetne;
 – wymienia kilka 
przyk"adów gazów 
szlachetnych.

 – opisuje, czym jest 
powietrze;
 – opisuje w"a#ciwo#ci 
powietrza;
 – opisuje w"a#ciwo#ci 
fizyczne gazów 
szlachetnych;
 – wymienia zastosowanie 
wybranych gazów 
szlachetnych.

 – przeprowadza 
do#wiadczenie 
potwierdzaj!ce fakt, 'e 
powietrze jest mieszanin!;
 – wyja#nia, dlaczego gazy 
szlachetne s! ma"o 
aktywne chemicznie.

 – wyja#nia, czy sk"ad 
powietrza jest sta"y czy 
zmienny;
 – opisuje rol& pary wodnej 
w powietrzu;
 – projektuje do#wiadczenie 
pozwalaj!ce wykry% par& 
wodn! w powietrzu.

 – projektuje do#wiadczenie 
badaj!ce w"a#ciwo#ci 
powietrza i niektórych jego 
sk"adników;
 – wykonuje obliczenia 
zwi!zane ze sk"adem 
procentowym powietrza;
 – przewiduje ró'nice 
w g&sto#ci sk"adników 
powietrza.

39 Tlen  – odczytuje z uk"adu 
okresowego pierwiastków 
informacje o tlenie;
 – wymienia w"a#ciwo#ci 
tlenu;
 – omawia sposób 
identyfikacji tlenu;
 – wymienia zastosowania 
tlenu;
 – wskazuje na du'e 
znaczenie tlenu w 'yciu 
organizmów 'ywych.

 – opisuje budow& cz!steczki 
tlenu;
 – wymienia w"a#ciwo#ci 
tlenu w podziale na 
fizyczne i chemiczne;
 – przeprowadza 
do#wiadczenie badaj!ce 
szybko#% korozji metali;
 – opisuje proces rdzewienia; 
 – wymienia czynniki 
#rodowiska, które 
powoduj! korozj&.

 – projektuje i przeprowadza 
do#wiadczenie polegaj!ce 
na otrzymaniu tlenu;
 – okre#la rol& tlenu 
w przyrodzie;
 – wskazuje czynniki, które 
przyspieszaj! korozj&;
 – proponuje sposoby 
zabezpieczania przed 
rdzewieniem produktów 
zawieraj!cych 'elazo.

 – projektuje do#wiadczenia 
pozwalaj!ce otrzyma% tlen 
(innymi metodami);
 – zapisuje równania reakcji 
otrzymywania tlenu.

 – projektuje do#wiadczenie 
badaj!ce wp"yw ró'nych 
czynników na szybko#% 
korozji;
 – na podstawie w"a#ciwo#ci 
proponuje sposób 
laboratoryjny zbierania 
tlenku w&gla(IV).
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40 Tlenek w!gla(IV)  – opisuje budow! tlenku 
w!gla(IV);
 – opisuje w"a#ciwo#ci tlenku 
w!gla(IV);
 – opisuje wybran$ metod! 
otrzymywania tlenku 
w!gla(IV);
 – zna sposób identyfikacji 
tlenku w!gla(IV);
 – podaje zastosowania 
tlenku w!gla(IV).

 – opisuje w"a#ciwo#ci tlenku 
w!gla(IV) z podzia"em na 
fizyczne i chemiczne;
 – wymienia %ród"a tlenku 
w!gla(IV);
 – wyja#nia znaczenie tlenku 
w!gla(IV) dla organizmów 
&ywych;
 – opisuje, jak wykry' tlenek 
w!gla(IV) w powietrzu 
wydychanym z p"uc;
 – opisuje obieg tlenu 
w przyrodzie;
 – opisuje obieg w!gla 
w przyrodzie.

 – projektuje i przeprowadza 
do#wiadczenie 
pozwalaj$ce otrzyma' 
tlenek w!gla(IV);
 – projektuje i przeprowadza 
do#wiadczenie 
pozwalaj$ce wykry' tlenek 
w!gla(IV) (np. w powietrzu 
wydychanym z p"uc);
 – wyja#nia, co to jest woda 
wapienna;
 – wyja#nia obieg w!gla 
w przyrodzie;
 – wyja#nia obieg tlenu 
w przyrodzie.

 – pisze równania reakcji 
otrzymywania tlenku 
w!gla(IV) (np. rozk"ad 
w!glanów, reakcja 
w!glanu wapnia z kwasem 
solnym);
 – porównuje w"a#ciwo#ci 
tlenu i tlenku w!gla(IV);
 – wyja#nia, jak dzia"a tlenek 
w!gla(II) na organizm 
cz"owieka;
 – wyja#nia znaczenie 
procesu fotosyntezy.

 – projektuje do#wiadczenie 
pozwalaj$ce innymi 
metodami otrzyma' tlenek 
w!gla(IV);
 – na podstawie w"a#ciwo#ci 
proponuje sposób 
laboratoryjny zbierania 
tlenku w!gla(IV).

41 Wodór – gaz 
o najmniejszej 
g!sto#ci

 – wie i wymienia, gdzie 
wyst!puje wodór;
 – zna zasady post!powania 
z wodorem;
 – opisuje w"a#ciwo#ci 
wodoru;
 – opisuje budow! cz$steczki 
wodoru;
 – zna metod! laboratoryjn$ 
identyfikacji wodoru;
 – opisuje poznan$ na lekcji 
metod! otrzymywania 
wodoru;
 – opisuje zastosowania 
wybranych wodorków 
niemetali (amoniaku, 
chlorowodoru, 
siarkowodoru);
 – wymienia zastosowanie 
wodoru.

 – opisuje w"a#ciwo#ci 
wodoru w podziale na 
fizyczne i chemiczne;
 – bada w"a#ciwo#ci wodoru;
 – odczytuje równania reakcji 
otrzymywania wodoru;
 – opisuje w"a#ciwo#ci 
fizyczne wybranych 
wodorków niemetali 
(amoniaku, chlorowodoru, 
siarkowodoru).

 – zapisuje równania reakcji 
otrzymywania wodoru;
 – zapisuje i odczytuje 
równania syntezy 
wodorków niemetali;
 – odczytuje z ró&nych 
%róde" informacje 
o w"a#ciwo#ciach wodoru;
 – zapisuje równanie spalania 
wodoru;
 – porównuje g!sto#' wodoru 
z g!sto#ci$ innych znanych 
mu gazów.

 – projektuje do#wiadczenie 
pozwalaj$ce otrzyma' 
wodór innymi metodami;
 – porównuje w"a#ciwo#ci 
tlenu i wodoru;
 – wyja#nia, dlaczego 
z wodorem nale&y 
obchodzi' si! ostro&nie. 

 – projektuje do#wiadczenie 
pozwalaj$ce zbada' 
wybrane w"a#ciwo#ci 
wodoru.

42, 43 Tlenki metali 
i niemetali

 – zna podzia" tlenków;
 – definiuje poj!cie: tlenek;
 – wskazuje wzór uogólniony 
tlenków;
 – omawia budow! tlenków;
 – oblicza masy 
cz$steczkowe tlenków;
 – ustala proste wzory 
sumaryczne tlenków 
na podstawie nazwy 
i odwrotnie;
 – wymienia zastosowania 
wybranych tlenków.

 – rozró&nia tlenki metali 
i niemetali;
 – ustala wzory sumaryczne 
tlenków na podstawie 
nazwy i odwrotnie;
 – pisze proste równania 
reakcji tlenu z metalami 
i niemetalami;
 – opisuje w"a#ciwo#ci 
fizyczne wybranego tlenku;
 – wykonuje proste obliczenia 
wykorzystuj$ce prawo 
sta"o#ci sk"adu i prawo 
zachowania masy.

 – pisze równania reakcji 
tlenu z metalami 
i niemetalami;
 – opisuje w"a#ciwo#ci 
fizyczne wybranych 
tlenków (np. tlenku wapnia, 
tlenku glinu, tlenków 
&elaza, tlenków w!gla, 
tlenku krzemu(IV), tlenków 
siarki);
 – wykonuje obliczenia 
wykorzystuj$ce prawo 
sta"o#ci sk"adu i prawo 
zachowania masy.

 – projektuje i przeprowadza 
do#wiadczenie polegaj$ce 
na otrzymaniu wybranych 
tlenków;
 – zapisuje równania reakcji 
otrzymywania tlenków (np. 
tlenku wapnia, tlenku glinu, 
tlenków &elaza, tlenków 
w!gla, tlenku krzemu(IV), 
tlenków siarki).

 – projektuje do#wiadczenie 
pozwalaj$ce zbada' 
w"a#ciwo#ci tlenków 
metali i tlenków niemetali.
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40 Tlenek w!gla(IV)  – opisuje budow! tlenku 
w!gla(IV);
 – opisuje w"a#ciwo#ci tlenku 
w!gla(IV);
 – opisuje wybran$ metod! 
otrzymywania tlenku 
w!gla(IV);
 – zna sposób identyfikacji 
tlenku w!gla(IV);
 – podaje zastosowania 
tlenku w!gla(IV).

 – opisuje w"a#ciwo#ci tlenku 
w!gla(IV) z podzia"em na 
fizyczne i chemiczne;
 – wymienia %ród"a tlenku 
w!gla(IV);
 – wyja#nia znaczenie tlenku 
w!gla(IV) dla organizmów 
&ywych;
 – opisuje, jak wykry' tlenek 
w!gla(IV) w powietrzu 
wydychanym z p"uc;
 – opisuje obieg tlenu 
w przyrodzie;
 – opisuje obieg w!gla 
w przyrodzie.

 – projektuje i przeprowadza 
do#wiadczenie 
pozwalaj$ce otrzyma' 
tlenek w!gla(IV);
 – projektuje i przeprowadza 
do#wiadczenie 
pozwalaj$ce wykry' tlenek 
w!gla(IV) (np. w powietrzu 
wydychanym z p"uc);
 – wyja#nia, co to jest woda 
wapienna;
 – wyja#nia obieg w!gla 
w przyrodzie;
 – wyja#nia obieg tlenu 
w przyrodzie.

 – pisze równania reakcji 
otrzymywania tlenku 
w!gla(IV) (np. rozk"ad 
w!glanów, reakcja 
w!glanu wapnia z kwasem 
solnym);
 – porównuje w"a#ciwo#ci 
tlenu i tlenku w!gla(IV);
 – wyja#nia, jak dzia"a tlenek 
w!gla(II) na organizm 
cz"owieka;
 – wyja#nia znaczenie 
procesu fotosyntezy.

 – projektuje do#wiadczenie 
pozwalaj$ce innymi 
metodami otrzyma' tlenek 
w!gla(IV);
 – na podstawie w"a#ciwo#ci 
proponuje sposób 
laboratoryjny zbierania 
tlenku w!gla(IV).

41 Wodór – gaz 
o najmniejszej 
g!sto#ci

 – wie i wymienia, gdzie 
wyst!puje wodór;
 – zna zasady post!powania 
z wodorem;
 – opisuje w"a#ciwo#ci 
wodoru;
 – opisuje budow! cz$steczki 
wodoru;
 – zna metod! laboratoryjn$ 
identyfikacji wodoru;
 – opisuje poznan$ na lekcji 
metod! otrzymywania 
wodoru;
 – opisuje zastosowania 
wybranych wodorków 
niemetali (amoniaku, 
chlorowodoru, 
siarkowodoru);
 – wymienia zastosowanie 
wodoru.

 – opisuje w"a#ciwo#ci 
wodoru w podziale na 
fizyczne i chemiczne;
 – bada w"a#ciwo#ci wodoru;
 – odczytuje równania reakcji 
otrzymywania wodoru;
 – opisuje w"a#ciwo#ci 
fizyczne wybranych 
wodorków niemetali 
(amoniaku, chlorowodoru, 
siarkowodoru).

 – zapisuje równania reakcji 
otrzymywania wodoru;
 – zapisuje i odczytuje 
równania syntezy 
wodorków niemetali;
 – odczytuje z ró&nych 
%róde" informacje 
o w"a#ciwo#ciach wodoru;
 – zapisuje równanie spalania 
wodoru;
 – porównuje g!sto#' wodoru 
z g!sto#ci$ innych znanych 
mu gazów.

 – projektuje do#wiadczenie 
pozwalaj$ce otrzyma' 
wodór innymi metodami;
 – porównuje w"a#ciwo#ci 
tlenu i wodoru;
 – wyja#nia, dlaczego 
z wodorem nale&y 
obchodzi' si! ostro&nie. 

 – projektuje do#wiadczenie 
pozwalaj$ce zbada' 
wybrane w"a#ciwo#ci 
wodoru.

42, 43 Tlenki metali 
i niemetali

 – zna podzia" tlenków;
 – definiuje poj!cie: tlenek;
 – wskazuje wzór uogólniony 
tlenków;
 – omawia budow! tlenków;
 – oblicza masy 
cz$steczkowe tlenków;
 – ustala proste wzory 
sumaryczne tlenków 
na podstawie nazwy 
i odwrotnie;
 – wymienia zastosowania 
wybranych tlenków.

 – rozró&nia tlenki metali 
i niemetali;
 – ustala wzory sumaryczne 
tlenków na podstawie 
nazwy i odwrotnie;
 – pisze proste równania 
reakcji tlenu z metalami 
i niemetalami;
 – opisuje w"a#ciwo#ci 
fizyczne wybranego tlenku;
 – wykonuje proste obliczenia 
wykorzystuj$ce prawo 
sta"o#ci sk"adu i prawo 
zachowania masy.

 – pisze równania reakcji 
tlenu z metalami 
i niemetalami;
 – opisuje w"a#ciwo#ci 
fizyczne wybranych 
tlenków (np. tlenku wapnia, 
tlenku glinu, tlenków 
&elaza, tlenków w!gla, 
tlenku krzemu(IV), tlenków 
siarki);
 – wykonuje obliczenia 
wykorzystuj$ce prawo 
sta"o#ci sk"adu i prawo 
zachowania masy.

 – projektuje i przeprowadza 
do#wiadczenie polegaj$ce 
na otrzymaniu wybranych 
tlenków;
 – zapisuje równania reakcji 
otrzymywania tlenków (np. 
tlenku wapnia, tlenku glinu, 
tlenków &elaza, tlenków 
w!gla, tlenku krzemu(IV), 
tlenków siarki).

 – projektuje do#wiadczenie 
pozwalaj$ce zbada' 
w"a#ciwo#ci tlenków 
metali i tlenków niemetali.
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Nr Temat lekcji

Wymagania na ocen!

dopuszczaj"c" dostateczn" dobr" bardzo dobr" celuj"c"

Ucze#:

44 Zanieczyszczenia 
powietrza

 – wymienia !ród"a 
zanieczyszcze# powietrza;
 – definiuje poj$cie: smog;
 – zna poj$cie: dziura 
ozonowa;
 – zna poj$cie: efekt 
cieplarniany;
 – definiuje poj$cie: kwa%ne 
deszcze;
 – proponuje sposoby 
na ograniczenie 
zanieczyszczania 
%rodowiska.

 – zna rodzaje zanieczyszcze# 
powietrza;
 – wymienia skutki 
zanieczyszcze# powietrza;
 – wymienia sposoby 
post$powania 
pozwalaj&ce chroni' 
powietrze przed 
zanieczyszczeniami.

 – opisuje przyczyny 
globalnych zagro(e# 
%rodowiska;
 – wskazuje przyczyny i skutki 
spadku st$(enia ozonu 
w stratosferze;
 – opisuje powstawanie 
dziury ozonowej;
 – proponuje sposoby zapo-
biegania powi$kszaniu si$ 
dziury ozonowej;
 – proponuje sposoby 
zapobiegania 
powi$kszaniu si$ skutków 
efektu cieplarnianego.

 – proponuje sposoby 
ograniczania 
zanieczyszczenia 
%rodowiska;
 – wyja%nia powstawanie 
efektu cieplarnianego 
i wskazuje jego 
konsekwencje dla (ycia na 
Ziemi;
 – wskazuje !ród"a 
pochodzenia ozonu;
 – analizuje dane 
statystyczne dotycz&ce 
zanieczyszcze#.

 – podaje znaczenie warstwy 
ozonowej dla (ycia na 
Ziemi;
 – bada stopie# zapylenia 
powietrza w swojej okolicy;
 – projektuje do%wiadczenie 
udowadniaj&ce, (e tlenek 
w$gla(IV) jest gazem 
cieplarnianym;
 – projektuje dzia"ania na 
rzecz ochrony przyrody.

45 Podsumowanie dzia"u 5

46 Sprawdzian

Dzia$ 6. Woda i roztwory wodne

47, 48 Woda – 
w"a%ciwo%ci, 
rodzaje roztworów

 – wskazuje znaczenie wody 
w przyrodzie;
 – opisuje budow$ cz&steczki 
wody;
 – wymienia stany skupienia 
wody;
 – wymienia w"a%ciwo%ci 
fizyczne wody;
 – wie, (e woda jest dobrym 
rozpuszczalnikiem;
 – definiuje poj$cia: koloid, 
zawiesina, roztwór 
w"a%ciwy;
 – definiuje poj$cie: 
rozpuszczanie;
 – definiuje poj$cia: roztwór 
nasycony, roztwór 
nienasycony
 – opisuje obieg wody 
w przyrodzie.

 – przewiduje zdolno%' do 
rozpuszczania si$ ró(nych 
substancji w wodzie;
 – podaje przyk"ady 
substancji, które nie 
rozpuszczaj& si$ w wodzie;
 – podaje przyk"ady 
substancji, które 
rozpuszczaj& si$ w wodzie, 
tworz&c roztwory w"a%ciwe;
 – podaje przyk"ady 
substancji, które z wod& 
tworz& koloidy i zawiesiny;
 – podaje ró(nice pomi$dzy 
roztworem nasyconym 
a nienasyconym;
 – wymienia czynniki 
wp"ywaj&ce na szybko%' 
rozpuszczania si$ 
substancji w wodzie.

 – projektuje do%wiadczenie 
pozwalaj&ce wykry' 
obecno%' wody 
w produktach 
pochodzenia ro%linnego;
 – opisuje mechanizm 
rozpuszczania si$ 
substancji w wodzie;
 – omawia sposoby 
racjonalnego 
gospodarowania wod&;
 – wyja%nia, na czym polega 
obieg wody w przyrodzie;
 – wymienia zanieczyszczenia 
wody;
 – projektuje i przeprowadza 
do%wiadczenia dotycz&ce 
rozpuszczalno%ci ró(nych 
substancji w wodzie;
 – przeprowadza do%wiad-
czenia wykazuj&ce wp"yw 
ró(nych czynników na 
szybko%' rozpuszczania 
substancji sta"ych w wodzie.

 – t"umaczy, jak jest 
zbudowana cz&steczka 
wody;
 – omawia budow$ polarn& 
cz&steczki wody;
 – oblicza zawarto%' 
procentow& wody 
w produktach 
spo(ywczych;
 – porównuje rozmiary 
cz&steczek substancji 
dodanych do wody 
w ró(nych rodzajach 
mieszanin;
 – wyja%nia, na czym polega 
ró(nica mi$dzy roztworem 
w"a%ciwym a koloidem 
i zawiesin&;
 – t"umaczy, w jaki sposób 
z roztworu nasyconego 
mo(na otrzyma' roztwór 
nienasycony.

 – wyja%nia, dlaczego woda 
dla jednych substancji jest 
dobrym rozpuszczalnikiem, 
a dla innych nim nie jest;
 – porównuje 
rozpuszczalno%' w wodzie 
zwi&zków kowalencyjnych 
i jonowych;
 – planuje do%wiadczenie 
sprawdzaj&ce, czy dany 
roztwór jest nasycony czy 
nienasycony.

881395_chem
ia7_m

etodyka.indb   30
881395_chem

ia7_m
etodyka.indb   30

03.07.2020   11:42:04
03.07.2020   11:42:04



Plan wynikowy 11

49, 
50, 51

Rozpuszczalno!" 
substancji 
i st#$enie 
procentowe 
roztworu

 – definiuje poj#cie: 
rozpuszczalno!" 
substancji;
 – odczytuje rozpuszczalno!" 
substancji z tabeli 
rozpuszczalno!ci lub 
z wykresu rozpuszczalno!ci;
 – wie, czym jest 
rozpuszczalnik;
 – wie, czym s%: masa 
roztworu, masa substancji, 
masa rozpuszczalnika;
 – zna poj#cie: st#$enie 
procentowe;
 – zna wzór na st#$enie 
procentowe.

 – wykonuje proste 
obliczenia dotycz%ce 
rozpuszczalno!ci 
substancji;
 – przeprowadza 
proste obliczenia 
z wykorzystaniem 
poj#": rozpuszczalno!", 
st#$enie procentowe, 
masa substancji, masa 
rozpuszczalnika, masa 
roztworu;
 – wskazuje przyk&ady 
roztworów znanych z $ycia 
codziennego.

 – rozumie, $e 
rozpuszczalno!" 
substancji zale$y od 
temperatury;
 – wykonuje obliczenia 
dotycz%ce 
rozpuszczalno!ci 
substancji;
 – rysuje wykresy 
rozpuszczalno!ci 
substancji w zale$no!ci od 
temperatury;
 – przeprowadza obliczenia 
z wykorzystaniem 
poj#": rozpuszczalno!", 
st#$enie procentowe, 
masa substancji, masa 
rozpuszczalnika, masa 
roztworu;
 – potrafi sporz%dzi" 
roztwór o okre!lonym 
st#$eniu na podstawie 
danych;
 – podaje sposoby 
zmniejszania i zwi#kszania 
st#$enia roztworu.

 – wykonuje trudniejsze 
obliczenia dotycz%ce 
rozpuszczalno!ci 
substancji;
 – przeprowadza 
trudniejsze obliczenia 
z wykorzystaniem 
poj#": rozpuszczalno!", 
st#$enie procentowe, 
masa substancji, masa 
rozpuszczalnika, masa 
roztworu, g#sto!";
 – wyja!nia, jakie czynno!ci 
nale$y wykona", aby 
sporz%dzi" roztwór 
o okre!lonym st#$eniu 
procentowym;
 – opisuje st#$enie 
procentowe roztworu 
w odniesieniu do 
zastosowania w $yciu 
codziennym.

 – przeprowadza 
trudne obliczenia 
z wykorzystaniem 
poj#": rozpuszczalno!", 
st#$enie procentowe, 
masa substancji, masa 
rozpuszczalnika, masa 
roztworu, g#sto!";
 – wykonuje obliczenia 
dotycz%ce ilo!ci substancji, 
jaka mo$e si# wytr%ci" 
po och&odzeniu roztworu 
nasyconego.

52 Odczyn roztworu, 
wska'niki 
kwasowo-
-zasadowe

 – definiuje poj#cia: odczyn, 
skala pH;
 – pos&uguje si# skal% pH;
 – podaje przyk&ady 
substancji o ró$nym 
odczynie;
 – wymienia rodzaje odczynu 
roztworu;
 – opisuje zastosowanie 
wska'ników.

 – wyja!nia, do czego s&u$% 
wska'niki kwasowo-
-zasadowe;
 – okre!la do!wiadczalnie 
odczyn roztworu za 
pomoc% uniwersalnego 
papierka wska'nikowego.

 – interpretuje warto!" pH 
w uj#ciu jako!ciowym 
(odczyny: kwasowy, 
zasadowy, oboj#tny);
 – wskazuje na zastosowania 
wska'ników, 
np. fenoloftaleiny, 
oran$u metylowego, 
uniwersalnego papierka 
wska'nikowego;
 – okre!la i uzasadnia 
odczyn roztworu (kwasowy, 
zasadowy, oboj#tny);
 – okre!la do!wiadczalnie 
odczyn roztworu, stosuj%c 
wska'niki kwasowo-
-zasadowe

 – projektuje do!wiadczenie 
pozwalaj%ce zbada" 
odczyn roztworu;
 – wyja!nia, czym jest 
uniwersalny papierek 
wska'nikowy.

 – sporz%dza ró$ne papierki 
wska'nikowe do badania 
substancji znanych z $ycia 
codziennego. 

53 Powtórzenie dzia&u 6

54 Sprawdzian

881395_chem
ia7_m

etodyka.indb   31
881395_chem

ia7_m
etodyka.indb   31

03.07.2020   11:42:04
03.07.2020   11:42:04



Plan wynikowy 12

Nr Temat lekcji

Wymagania na ocen!

dopuszczaj"c" dostateczn" dobr" bardzo dobr" celuj"c"

Ucze#:

Dzia$ 7. Kwasy

55 Wzory i nazwy 
kwasów

 – definiuje poj!cia: kwas, 
kwas tlenowy, kwas 
beztlenowy, reszta 
kwasowa;
 – zna podzia" kwasów na 
tlenowe i beztlenowe;
 – wskazuje na wzór ogólny 
kwasów;
 – wymienia nazwy kwasów 
i ich wzory sumaryczne;
 – rozpoznaje wzory kwasów;
 – zapisuje wzory sumaryczne 
kwasów: HCl, H2S, HNO3, 
H2SO3, H2SO4, H2CO3, 
H3PO4 oraz podaje ich 
nazwy.

 – potrafi zapisa# wzór 
ogólny kwasów;
 – wskazuje wodór i reszt! 
kwasow$;
 – oblicza warto%ciowo%# 
reszty kwasowej;
 – opisuje budow! kwasów.

 – okre%la na podstawie 
uk"adu okresowego 
warto%ciowo%# 
(maksymaln$ wzgl!dem 
wodoru i wzgl!dem tlenu) 
dla pierwiastków grup 
g"ównych;
 – wymienia kwasy znane 
z &ycia codziennego.

 – ustala dla zwi$zków: 
nazw! na podstawie 
wzoru sumarycznego, wzór 
sumaryczny na podstawie 
nazwy, wzór sumaryczny na 
podstawie warto%ciowo%ci, 
warto%ciowo%# na 
podstawie wzoru 
sumarycznego;
 – wyja%nia obecno%# 
warto%ciowo%ci 
w nazwach niektórych 
kwasów.

 – pos"uguje si! 
terminologi$ poznan$ 
na lekcji, wykorzystuje 
j$ w zadaniach 
problemowych.

56 Kwasy beztlenowe  – rozpoznaje wzory kwasów 
beztlenowych;
 – pisze wzory sumaryczne 
kwasów beztlenowych 
(H2S i HCl) oraz zapisuje ich 
nazwy;
 – opisuje w"a%ciwo%ci 
kwasów beztlenowych (H2S 
i HCl);
 – wskazuje wodór i reszt! 
kwasow$;
 – wymienia w"a%ciwo%ci 
kwasów (HCl, H2S);
 – wymienia zastosowania 
kwasu chlorowodorowego, 
siarkowodorowego;
 – zna zasady bezpiecznej 
pracy z kwasami.

 – wskazuje na zastosowanie 
wska'ników kwasowo-
-zasadowych;
 – wymienia w"a%ciwo%ci 
kwasów (HCl, H2S) 
w podziale na fizyczne 
i chemiczne;
 – okre%la warto%ciowo%# 
reszty kwasowej.

 – projektuje do%wiadczenia, 
w wyniku których 
otrzymuje proste kwasy 
beztlenowe (H2S i HCl);
 – tworzy modele kwasów 
beztlenowych;
 – zapisuje równania reakcji 
otrzymywania kwasów 
beztlenowych.

 – wymienia i opisuje metody 
otrzymywania kwasów 
beztlenowych; 
 – korzysta ze wska'ników 
w celu wykrycia kwasów; 
 – t"umaczy ró&nic! 
mi!dzy kwasem solnym 
a chlorowodorem 
oraz mi!dzy kwasem 
siarkowodorowym 
a siarkowodorem.

 – projektuje do%wiadczenie 
pozwalaj$ce zbada# 
w"a%ciwo%ci kwasu 
beztlenowego.

57 Kwasy tlenowe  – rozpoznaje wzory kwasów 
tlenowych;
 – zapisuje wzory sumaryczne 
kwasów: HNO3, H2SO3, 
H3SO4, H2CO3, H3PO4 oraz 
podaje ich nazwy;
 – opisuje w"a%ciwo%ci 
kwasów tlenowych;

 – wskazuje na zastosowanie 
wska'ników kwasowo-
-zasadowych
 – wymienia w"a%ciwo%ci 
kwasów (HNO3, H2SO3, 
H3SO4, H2CO3, H3PO4) 
w podziale na fizyczne 
i chemiczne;

 – projektuje i przeprowadza 
do%wiadczenia, w wyniku 
których mo&na otrzyma# 
kwas tlenowy;
 – zapisuje równania reakcji 
otrzymywania kwasów 
tlenowych w formie 
cz$steczkowej;

 – opisuje metody 
otrzymywania kwasów 
tlenowych;
 – korzysta ze wska'ników 
w celu wykrycia kwasu;
 – wyznacza warto%ciowo%# 
niemetalu w kwasie 
(reszcie kwasowej);

 – projektuje do%wiadczenie 
pozwalaj$ce zbada# 
w"a%ciwo%ci kwasu 
tlenowego;
 – rozwi$zuje chemigrafy.
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Plan wynikowy 13

 – wskazuje wodór i reszt! 
kwasow";
 – wymienia w#a$ciwo$ci 
kwasów (HNO3, H2SO3, 
H3SO4, H2CO3, H3PO4);
 – wymienia zastosowania 
kwasów (HNO3, H2SO3, 
H3SO4, H2CO3, H3PO4);
 – zna zasady bezpiecznej 
pracy z kwasami.

 – okre$la warto$ciowo$% 
reszty kwasowej;
 – okre$la odczyn roztworu 
(kwasowy, zasadowy, 
oboj!tny).

 – opisuje w#a$ciwo$ci 
i wynikaj"ce z nich 
zastosowania niektórych 
kwasów tlenowych;
 – tworzy modele kwasów 
tlenowych.

 – wyznacza wzór tlenku 
kwasotwórczego;
 – identyfikuje kwasy na 
podstawie informacji 
o nich.

58 Dysocjacja jonowa 
kwasów

 – definiuje poj!cia: 
dysocjacja elektrolityczna 
kwasów, elektrolit, 
nieelektrolit;
 – zna poj!cia: jon, kation, 
anion;
 – zna ogólny schemat 
dysocjacji kwasów.

 – zna definicj! kwasów 
(wed#ug teorii Arrheniusa);
 – wyja$nia, na czym polega 
dysocjacja elektrolityczna 
kwasów;
 – zapisuje równania 
dysocjacji prostych 
wzorów kwasów: HCl, 
HNO3;
 – podaje przyk#ady kwasu 
mocnego i kwasu s#abego.

 – zapisuje równania 
dysocjacji kwasów: HCl, 
H2S, HNO3, H2SO3, H2SO4, 
H2CO3, H3PO4 (zapis 
sumaryczny i stopniowy 
dla kwasów zawieraj"cych 
2 i 3 atomy wodoru 
w cz"steczce);
 – nazywa jony powsta#e 
w wyniku dysocjacji 
kwasów;
 – zna kryteria podzia#u 
kwasów.

 – odró&nia kwasy s#abe od 
kwasów mocnych;
 – zapisuje i odczytuje 
równania dysocjacji 
kwasów (HCl, H2S, HNO3, 
H2SO3, H2SO4, H2CO3, 
H3PO4).

 – wyja$nia na przyk#adzie 
kwasu w!glowego, co 
oznacza poj!cie: kwas 
nietrwa#y.

59 Porównanie 
w#a$ciwo$ci 
kwasów

 – definiuje poj!cia: 
roztwór st!&ony, roztwór 
rozcie'czony;
 – zna regu#! bezpiecznego 
rozcie'czania kwasów;
 – definiuje poj!cie: kwa$ne 
deszcze.

 – porównuje budow! 
kwasów tlenowych 
i kwasów beztlenowych;
 – wymienia zwi"zki, których 
obecno$% powoduje 
powstawanie kwa$nych 
deszczów.

 – wskazuje na zwi"zek 
w#a$ciwo$ci kwasów z ich 
wp#ywem na $rodowisko 
naturalne;
 – opisuje, jak st!&one 
kwasy wp#ywaj" na ró&ne 
materia#y;
 – analizuje proces 
powstawania kwa$nych 
opadów i ich skutki;
 – analizuje skutki kwa$nych 
opadów;
 – proponuje sposoby 
ograniczaj"ce 
powstawanie kwa$nych 
deszczów.

 – opisuje sposób 
post!powania ze 
st!&onymi kwasami;
 – porównuje w#a$ciwo$ci 
poznanych kwasów;
 – projektuje do$wiadczenie 
pozwalaj"ce na zbadanie 
w#a$ciwo$ci wybranego 
kwasu.

 – wyja$nia poj!cie: 
higroskopijno$%;
 – analizuje dost!pn" 
literatur! i bada odczyny 
opadów w swojej okolicy.

60 Podsumowanie dzia#u 7

61 Sprawdzian
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