
                                                 ZESPÓŁ SZKÓŁ W DOBREM 

                          PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII  
                                 W PUBLICZNYM GIMNAZJUM W DOBREM 

1. Ogólne zasady oceniania: 
Zgodnie ze statutem szkoły oceny bieżące ustala się wg skali:  
• niedostateczny   1  
• dopuszczający   2  
• dostateczny             3  
• dobry              4  
• bardzo dobry                      5  
• celujący    6  

 
2. Oceny bieżące mogą być rozszerzone o znak "+" lub "-" z zastrzeżeniem znaku "+" 

dla oceny celującej, oraz znaku "-" dla oceny niedostatecznej. 
 
 

3. Na lekcjach chemii oceniane będą nabyte przez ucznia umiejętności i wiadomości 
oraz ich wykorzystanie w praktycznym działaniu zgodnie z podstawą programową, 
programem nauczania i wymaganiami na poszczególne oceny szkolne.  

Narzędzia oceniania: 
• Prace pisemne- sprawdziany z działu oraz kartkówki  
• Odpowiedzi ustne 
• Aktywność i zaangażowanie w pracy na lekcji 
• Zadania domowe 
• Prace praktyczne- doświadczenia, obserwacje, plakaty, prezentacje 
• Praca w grupach 
• Udział w zajęciach dodatkowych; zajęciach laboratoryjnych, kółku chemicznym 
• Udział w konkursach chemicznych 
• Dokumentacja lekcji – zeszyt przedmiotowy. 

 
4.  Podstawowe zasady dotyczące oceniania: 

• Minimalna liczba ocen za różne umiejętności w danym semestrze wynosi 3,  
• Nauczyciel zobowiązany jest przeprowadzić minimum jeden sprawdzian z działu 

                w semestrze; 
• Uczeń nieobecny na sprawdzianie jest zobowiązany jest do napisania zaległej pracy  w 

ciągu następnych 2 tygodni w terminie uzgodnionym z nauczycielem; 
• Jeśli uczeń nie wywiąże się z tego terminu, nauczyciel wyznacza termin zaliczenia. 

Jeśli nieobecność spowodowana jest dłuższą chorobą ucznia, nauczyciel może zgodzić 
się na zaliczenie w terminie przekraczającym   2 tygodnie od powrotu ucznia do 
szkoły; 

• Uczeń może poprawić sprawdzian w ciągu jednego tygodnia od daty oddania prac 
sprawdzonych i omówionych przez nauczyciela; 

• Należy przestrzegać systematyczności oceniania wiedzy i umiejętności uczniów. 
• Nieobecność na lekcji nie zwalnia ucznia z konieczności przygotowania się do 

odpowiedzi lub kartkówki na następne zajęcia, 
• W razie braku pracy domowej lub zeszytu z pracą domową, jeżeli uczeń zgłosi ten 

fakt- otrzymuję kropkę. Trzy kropki rozumiane są jako ocena niedostateczna. Jeżeli 
uczeń nie zgłosi w/w brak pracy domowej otrzymuje ocenę niedostateczną 



• Uczeń ma prawo do uzyskania oceny końcoworocznej wyższej niż przewidywana na 
warunkach ustalonych przez nauczyciela przedmiotu 

• Uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną na półrocze, powinien poprawić ocenę w 
terminie uzgodnionym z nauczycielem. 

 
5.  Zasady oceniania aktywności ucznia na lekcji. 

Podczas oceniania aktywności ucznia bierze się pod uwagę:  
• pracę na lekcji,  
• udział w dyskusji, dłuższe wypowiedzi, 
• prezentację twórczych pomysłów, 
• samodzielne rozwiązywanie zadań,   
• opracowanie wyników i formułowanie wniosków, 
• umiejętność pracy w grupie,  
 

6.  Zasady oceniania prac klasowych, diagnoz, badań osiągnięć edukacyjnych, 
egzaminów   wyrażone w przedziałach procentowych. 

 
• 98 %     -    100  % - cel 
• 90 %  -    97 %    - bdb 
• 70 %   -    89 %     - db 
• 50 %   -    69 %   -  dst 
• 40 %   -    49 %    - dop 
• 0 %    -    29 %    - ndst 

 
7. W przypadku sprawdzianów, kartkówek odpowiedzi ustnych i innych form 

sprawdzających wiedzę z mniejszej partii materiału skala procentowa przedstawia 
się następująco: 

 
• 90 %  -    100 %    - bdb 
• 70 %   -    89 %     - db 
• 50 %   -    69 %   -  dst 
• 40 %   -    49%    - dop 
• 0 %    -    39 %    - ndst 

 
 

8.  Wymagania ogólne oraz kryteria niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen:  
• - ocena semestralna (końcoworoczna) jest wystawiana za pracę w całym semestrze 

(roku szkolnym) i bierze się pod uwagę wszystkie oceny cząstkowe uzyskane przez 
ucznia,                      

• - ocenianie wiedzy i umiejętności ucznia jest dokonywane systematycznie, w różnych 
formach, w warunkach zapewniających obiektywność oceny,  
• - stopnie szkolne są jawne dla ucznia i jego rodziców a na ich prośbę nauczyciel  

uzasadnia je, 
• - uczniowie i rodzice maja wgląd do sprawdzonych i ocenionych sprawdzianów  

ucznia na terenie szkoły do końca bieżącego roku szkolnego, 
 

9.  Uczniowie posiadający opinię o dostosowaniu wymagań edukacyjnych do 
indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych będą oceniani zgodnie z 
zaleceniami w/w opinii PPP. 



10.  Uczeń ubiegający się o ocenę celującą z przedmiotu, powinni spełniać następujące 
kryteria: 

• posiadać wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania 
przedmiotu w danej klasie, 

• samodzielnie i twórczo rozwijać własne uzdolnienia, 
• biegle posługiwać się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów 

teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, 
• uczestniczyć w zajęciach dodatkowych z przedmiotu, 
• osiągnąć sukces w konkursach przedmiotowych. 
 

nauczyciel chemii 
 
 
 



 
KRYTERIA OCENIANIA Z CHEMII – PUBLICZNE GIMNAZJUM W DOBREM 

 
KLASA I DZIAŁ: SUBSTANCJE CHEMICZNE I ICH PRZEMIANY 
 
Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który: 
 
1. Ma braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności określonych programem, ale braki te nie przekreślają 

możliwości dalszego kształcenia. 
2. Zna definicje ważniejszych pojęć chemicznych, takich jak: pierwiastek chemiczny, powietrze, tlenki, gazy 

szlachetne, substraty i produkty reakcji, reakcja, wymieni typy reakcji chemicznych. 
3. Wie, jakie zasady bezpieczeństwa obowiązują w pracowni chemicznej, jaki sprzęt i szkło laboratoryjne są 

stosowane w pracowni chemicznej, czym różni się ciało fizyczne od substancji, co to jest mieszanina sub-
stancji, mieszanina jednorodna i niejednorodna, które symbole powinien opanować pamięciowo (podane 
przez nauczyciela), jakie są główne składniki powietrza, co to jest tlen, jakie cechy zalicza się do właściwo-
ści fizycznych substancji, co to jest woda, w jakim stanie występuje woda w powietrzu i jaka rolę odgrywa 
w powietrzu, co to jest dwutlenek węgla. 

4. Rozwiązuje z pomocą nauczyciela typowe zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności, 
takie jak: 
stosowanie zasady bezpiecznej pracy w laboratorium, podanie nazw i zastosowania podstawowych przykła-
dów szkła laboratoryjnego, podanie przykładów poszczególnych rodzajów substancji, wskazanie substratów 
i produktów reakcji. 

5. Z pomocą nauczyciela potrafi bezpiecznie wykonać bardzo proste eksperymenty chemiczne, sporządzić 
mieszaninę jednorodną i niejednorodną. 

 
Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który: 
 
1. Opanował w podstawowym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem, które są konieczne 

do dalszego kształcenia (tzn. wszystkie wiadomości i umiejętności obowiązujące w p I). 
2. Poda przykłady substancji chemicznych. 
3. Odróżni przemianę chemiczną od zjawiska fizycznego w oparciu o podane opisy. 
4. Odróżni właściwość fizyczną od właściwości chemicznej danej substancji. 
5. Wie, czym jest mieszanina jednorodna i niejednorodna. 
6. Poda (po2) sposoby rozdzielenia mieszanin dwuskładnikowych (np. woda – sól, żelazo – cukier, kreda – 

woda). 
7. Odczyta z tablic właściwości fizyczne danej substancji. 
8. Podane zapisy słowne reakcji chemicznych kwalifikuje do jednego z trzech poznanych typów: syntezy, 

analizy, wymiany. 
9. Uzupełni podane zapisy słowne poznanych reakcji chemicznych. 
10. Podane substancje kwalifikuje do: pierwiastków chemicznych  (metali i niemetali), związków chemicznych 

i mieszanin. 
11. Wie, co to są tlenki. 
12. Zna skład jakościowy powietrza. 
13. Porówna właściwości tlenu i wodoru. 
14. Poda przykład ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami. 
15. Poda przykład zastosowania tlenu. 
16. Przy pomocy nauczyciela uczeń potrafi korzystać z takich źródeł wiedzy jak: podręcznik, układ okresowy 

pierwiastków, wykresy, tablice, słowniki, encyklopedie. 
17. Przy pomocy nauczyciela potrafi bezpiecznie wykonać doświadczenia chemiczne: 
- proste czynności laboratoryjne: ogrzewanie, sączenie, sporządzanie mieszaniny (jednej). 
 
Stopień dobry otrzymuje uczeń, który: 
 
1. Opanował w dużym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem (obowiązują podane w p. I i 

II), a ponadto wie: 
a) na czym polegają reakcje syntezy, analizy, wymiany, utleniania i redukcji; 
b) co to jest utleniacz i reduktor; 
c) co to są reakcje egzo i endoenergetyczne; 
d) czym różni się utlenianie od spalania;  
e) jakie jest znaczenie tlenu w przyrodzie; 
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f) na czym polega obieg tlenu i dwutlenku węgla w przyrodzie; 
g) co to jest dwutlenek węgla i jak się go otrzymuje; 
h) co to jest wodór i jak się go otrzymuje; 
i) do czego służą gazy szlachetne; 
j) co to jest dziura ozonowa, efekt cieplarniany i proces fotosyntezy. 
2. Poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności do samodzielnego rozwiązywania typowych zadań i proble-

mów (z p. I i II). 
3. Umie: 
a) sformułować obserwacje na podstawie wykonanego doświadczenia; 
b) wyciągnąć wnioski wynikające z przeprowadzonego doświadczenia; 
c) znaleźć w swoim otoczeniu substancje proste i złożone oraz określić ich właściwości; 
d) napisać słownie przebieg reakcji chemicznych różnego typu; 
e) zidentyfikować tlen wodór i dwutlenek węgla. 
4. Potrafi korzystać z układu okresowego, podręcznika, wykresów, tablic, słowników, encyklopedii i poradni-

ków. 
5. Potrafi bezpiecznie wykonywać doświadczenia chemiczne zawarte w p. I i II. 
6. Potrafi w podanych przykładach wskazać przemiany chemiczne i zjawiska fizyczne. 
 
Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który: 
 
1. Opanował w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem (o których była mowa 

wcześniej), a ponadto wie: 
a) dlaczego chemia jest nauką przydatną ludziom; 
b) jakie zagrożenia płyną z nieracjonalnego wykorzystywania tej dziedziny wiedzy; 
c) jak można otrzymać tlen; 
d) jaka jest historia odkrycia tlenu; 
e) co to są stałe i zmienne składniki powietrza; 
f) jakie są przyczyny i skutki zanieczyszczenia powietrza; 
g) zna mechanizm powstawania kwaśnych deszczów; 
h) na czym polega zjawisko higroskopijności; 
i) wypełnianie równań reakcji chemicznych różnego typu; 
j) Wskazanie w równaniach redox utleniania, redukcji, utleniacza, reduktora. 
2. Potrafi stosować zdobytą wiedzę do rozwiązywania problemów i zadań w nowych sytuacjach, umie ponad-

to, co już wymieniono: 
a) zbadać przybliżony skład powietrza; 
b) obliczyć przybliżoną objętość tlenu i azotu w sali lekcyjnej; 
c) wykazać zależność między rozwojem cywilizacji, a występującymi zagrożeniami; 
d) zaproponować sposoby zmniejszania zanieczyszczeń powietrza; 
e) uzasadnić, że woda jest to tlenek wodoru; 
f) określić jakie zagrożenia wynikają z efektu cieplarnianego. 
3. Potrafi planować i bezpiecznie przeprowadzać eksperymenty chemiczne (o których była mowa w p. I, II i 

III), a ponadto umie: 
a) zaprojektować doświadczenie otrzymywania dwutlenku węgla; 
b) zaprojektować reakcję tlenku miedzi (II) z wodorem i węglem. 
4. Wykazuje dużą samodzielność i potrafi bez pomocy nauczyciela korzystać z różnych źródeł wiedzy i litera-

tury (wymienionych w p. III 4). 
5. Biegle posługuje się językiem chemicznym. 
 
Stopień celujący otrzymuje uczeń, który: 
 
1. Posiada wiadomości i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania. 
2. Potrafi stosować wiadomości w sytuacjach nietypowych (problemowych). 
3. Umie formułować problemy i dokonywać analizy lub syntezy nowych zjawisk. 
4. Proponuje rozwiązania nietypowe. 
 
5. Osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach chemicznych szczebla wyższego niż szkolny. 
 
Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który: 
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1. Nie opanował tych wiadomości i umiejętności określonych programem, które są konieczne do dalszego 
kształcenia (wszystkie wymienione w p. I). 

2. Nie potrafi rozwiązywać zadań teoretycznych lub praktycznych o elementarnym stopniu trudności, nawet z 
pomocą  nauczyciela (podane w p. I). 

3. Nie zna symboliki chemicznej. 
4. Nie potrafi bezpiecznie posługiwać się prostym sprzętem laboratoryjnym i odczynnikami chemicznymi. 
 
 
KLASA I DZIAŁ: ATOM I CZĄSTECZKA 
 
Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który: 
 

1. Zna pojęcie atom, cząsteczka – wyjaśnia to pojęcie korzystając z pojęcia atomu. 
2. Poda nazwy i ładunki cząstek elementarnych (p, e, n). 
3. Zna symbole podanych przez nauczyciela pierwiastków chemicznych. 
4. Zna wzory: wody, dwutlenku węgla i tlenku magnezu. 
5. Odczyta zapisy: CO2, 5S, 3Mg, H2, 2O2, 3MgO. 
6. Pozytywne i negatywne znaczenie promieniotwórczości dla człowieka. 
7. W układzie okresowym wskaże grupy i okresy. 
8. Mając podany nr grupy i okresu wskaże pierwiastek w układzie okresowym. 
9. Korzystając z układu okresowego określi grupę i okres danego pierwiastka. 
10. Wskaże metale i niemetale w układzie okresowym. 
11. Poda nazwy zapisanych tlenków, siarczków i chlorków. 
12. Odróżnia wzory tlenków metali od tlenków niemetali na podstawie zapisanych wzorów. 
13. Korzystając z układu okresowego określi masę atomową pierwiastka wyrażoną liczbą całkowitą. 
14. Poda wszystkie informacje o wskazanym pierwiastku, które może odczytać z układu okresowego. 
15. Uzupełni zapis słowny równania reakcji chemicznej. 
16. Poda wartościowość tlenu i wodoru. 
17. Rozróżni wzór sumaryczny od strukturalnego na podstawie zapisanych wzorów. 

 
 
Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który: 
 

1. Wymieni podstawowe założenia teorii atomistycznej Daltona. 
2. Określi rozmieszczenie cząstek elementarnych w atomie. 
3. Wyjaśni pojęcie liczba atomowa i masowa. 
4. Określi wkład polskich uczonych w rozwój poglądów na budowę atomu. 
5. Korzystając z symboliki chemicznej zapisze: pięć atomów żelaza, 1 cząsteczka tlenu, trzy cząsteczki 

wodoru, dwie cząsteczki wody. 
6. Wymieni pierwiastki występujące w stanie wolnym w cząsteczkach dwuatomowych (O2, H2, Cl2, N2). 
7. Określi skład ilościowy i jakościowy dla pojedynczej cząsteczki pierwiastka i związku chemicznego. 
8. Wyjaśni pojęcie izotop. 
9. Wymieni izotopy wodoru. 
10. Wyjaśni pojęcie promieniotwórczości. 
11. Wyjaśni historię powstania układu okresowego pierwiastków. 
12. Poda treść prawa okresowości. 
13. Korzystając z układu okresowego, na podstawie zawartych tam informacji scharakteryzuje budowę 

atomu wskazanego pierwiastka. 
14. Wyjaśni pojęcie wiązania chemicznego. 
15. Wyjaśni pojęcie wiązania kowalencyjnego. 
16. Rozróżnia wiązania kowalencyjne spolaryzowane i niespolaryzowane na przykładzie cząsteczek. 
17. Wyjaśni pojęcia: jon, anion, kation. 
18. Wyjaśni pojęcie wiązania jonowego. 
19. Poda przykłady cząsteczek, w których występuje wiązanie jonowe. 
20. Wyjaśni pojęcie wartościowości. 
21. Mając wartościowość jednego pierwiastka określi wartościowość drugiego w związkach typu: AB, 

A2B, AB2. 
22. Wyjaśni jakich informacji o związku chemicznym dostarcza wzór sumaryczny – jakie atomy, ile, ich 

wartościowość (z pomocą nauczyciela). 
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23. Mając dane wartościowości pierwiastków zapisze wzór sumaryczny dla związków typu AB, A2B, AB2 i 
poda ich nazwy – z zastosowaniem tabeli wartościowości. 

24. Na podstawie danego wzoru sumarycznego oblicza masy cząsteczkowe (cząsteczek, pierwiastków i 
związków chemicznych). 

25. Uzupełni proste zapisy równań reakcji łączenia i rozkładu dla związków typu AB, A2B, AB2. 
26. Poda treść prawa zachowania masy. 
27. Mając dane masy dwóch reagentów obliczy masę trzeciego w oparciu o prawo zachowania masy. 
28. Poda treść prawa stałości składu związku chemicznego. 
29. Określi stosunek atomowy i masowy pierwiastków w związku chemicznym na podstawie wzoru związ-

ku i układu okresowego pierwiastków. 
 
Stopień dobry otrzymuje uczeń, który: 
 

1. Wyjaśni ziarnistość budowy materii. 
2. Na podstawie danej liczby atomowej określi liczbę protonów i elektronów w atomie. 
3. Wyjaśni zależność między liczbą cząstek elementarnych a ładunkiem elektrycznym atomu. 
4. Krótko scharakteryzuje poglądy jakie na temat budowy materii głosili: Demokryt, Thompson, Ruther-

ford, Bohr. 
5. Określi skład ilościowy i jakościowy dla kilku cząsteczek pierwiastków i związków chemicznych. 
6. Wyjaśni pojęcia izotop trwały, promieniotwórczy, naturalny i sztuczny. 
7. Poda co najmniej dwa zastosowania izotopów. 
8. W zbiorze izotopów różnych pierwiastków wskaże izotopy tego samego pierwiastka. 
9. Wyjaśni zagrożenia dla człowieka i środowiska związane z promieniotwórczością (odpady, produkcja, 

transport). 
10. Wyjaśni różnice pomiędzy promieniotwórczością naturalną i sztuczną. 
11. Wyjaśni różnicę między wiązaniem kowalencyjnym a kowalencyjnym spolaryzowanym. 
12. Wyjaśni pojęcie oktet i dublet elektronowy. 
13. Wskaże korzystając z układu okresowego pierwiastki o najmniejszej i największej elektroujemności. 
14. Zapisze wzory strukturalne cząsteczek pierwiastków gazowych (tlen, wodór, chlor, azot). 
15. Zapisze wzory strukturalne związków, w których występuje wiązanie jonowe. 
16. Wskaże w zbiorze wzorów cząsteczek pierwiastków i związków chemicznych substancje o wiązaniach 

kowalencyjnych i jonowych. 
17. Na podstawie wzoru sumarycznego związków typu: AB, A2B, AB2, AB3 zapisze wzór strukturalny i 

poda nazwy związków chemicznych. 
18. Mając daną wartościowość pierwiastków zapisze wzór sumaryczny i poda nazwy związków typu A2B3, 

A2B5, A2B7, AB4. 
19. Oblicza masy cząsteczkowe dla różnych cząsteczek pierwiastków i związków chemicznych. 
20. Zapisze i odczyta równania reakcji łączenia i rozkładu dla związków chemicznych typu AB, A2B, AB2. 
21. Uzupełni podane równania reakcji wymiany. 
22. Określi stosunek reagentów na podstawie zapisanego równania reakcji chemicznej. 
23. Mając dane masy dwóch reagentów określi stosunek masowy pierwiastków w związku chemicznym. 
24. Mając dany stosunek masowy i masę jednego reagenta obliczy masę drugiego reagenta. 
25. Obliczy skład procentowy w związku chemicznym na podstawie wzoru sumarycznego związku i ukła-

du okresowego pierwiastków. 
 
Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który: 
 

1. Określi budowę atomu danego pierwiastka na podstawie jego liczby atomowej. 
2. Narysuje uproszczony model budowy atomu danego pierwiastka. 
3. Wskaże różnice między poglądami: Demokryta, Thompsona, Rutherforda i Bohra. 
4. Określi cechy wspólne różniące izotopy tego samego pierwiastka. 
5. Wyjaśni pojęcia reakcja łańcuchowa, okres połowicznego rozpadu, reaktor jądrowy. 
6. Określi zależność pomiędzy budową atomu pierwiastka a jego miejscem w układzie okresowym (p, e, 

elektrony walencyjne, liczba powłok elektronowych dla pierwiastków grup XIII – XVIII i okresu 1, 2, 3 
,4). 

7. Wyjaśni pojęcie elektroujemności. 
8. Zapisze wzory elektronowe cząsteczek pierwiastków gazowych i związków chemicznych (woda, amo-

niak, dwutlenek węgla). 
9. Korzystając z układu okresowego pierwiastków, poda przykłady pierwiastków, których atomy oddają 

(przyjmują elektrony). 
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10. Mając dane symbole i wartościowości pierwiastków zapisze wzór strukturalny i sumaryczny oraz poda 
nazwę tego związku. 

11. Wyjaśni jak oblicza się masę atomową pierwiastka. 
12. Określi znaczenie atomowej jednostki masy. 
13. Zapisze i odczyta równania dowolnej reakcji chemicznej (poznane typy). 
14. Przewidzi i zapisze substraty lub produkty wybranych reakcji chemicznych (uzupełniając dany sche-

mat). 
15. Obliczy masy składników związku chemicznego mając dany stosunek wagowy składników i masę 

związku jaki tworzą. 
16. Korzystając z poznanych praw oraz ze wzoru na gęstość obliczy masę nieznanego reagenta. 

 
KLASA II DZIAŁ: WODA I ROZTWORY WODNE 
 
Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który: 
 
1. Wymieni stany skupienia wody. 
2. Wymieni rodzaje wód. 
3. Omówi krążenie wody w przyrodzie. 
4. Wyjaśni, jaka jest rola wody w przyrodzie. 
5. Wyjaśni, jak działalność człowieka powoduje zanieczyszczenie wód. 
6. Poda budowę cząsteczki wody – wzór sumaryczny i strukturalny. 
7. Wie co to jest rozpuszczalnik, co to jest substancja rozpuszczona. 
8. Wie co to jest roztwór. 
9. Umie wymienić czynniki wpływające na szybkość rozpuszczania. 
10. Z podanych substancji, zakwalifikuje do tych, które rozpuszczają się w wodzie lub nie. 
 
Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który: 
 
1. Wymieni sposoby oczyszczania wód. 
2. Wie dla jakich substancji woda jest dobrym rozpuszczalnikiem. 
3. Umie sporządzić roztwór danej substancji. 
4. Wyjaśni na czym polega proces rozpuszczania. 
5. Wyjaśni jakie czynniki wpływają na szybkość rozpuszczania się substancji w wodzie. 
6. Zdefiniuje roztwór nasycony i nienasycony, stężony i rozcieńczony, co to jest zawiesina. 
7. Zna pojęcie stężenia procentowego roztworu. 
8. Zna wzór i rozwiąże zadanie z podstawowego wzoru: 
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9. Wymieni nazwy procesów fizycznych zachodzących podczas zmiany stanów skupienia wody. 
10. Wie z jakimi roztworami spotyka się w życiu codziennym. 
11. Wskaże w podanym przykładzie substancje rozpuszczoną i rozpuszczalnik 
 
Stopień dobry otrzymuje uczeń, który: 
 
1. Wyjaśni w jaki sposób można poprawić czystość wód naturalnych. 
2. Wyjaśni, jaki wpływ na organizmy żywe mają zanieczyszczenia wód. 
3. Poda przykłady roztworów w różnym stanie skupienia rozpuszczalnika i substancji rozpuszczonej. 
4. Umie zbadać rozpuszczalność substancji w  wodzie. 
5. Umie posługiwać się wykresem rozpuszczalności substancji. 
6. Wyjaśni co to jest rozpuszczalność substancji i od czego zależy. 
7. Potrafi odczytać z wykresu ilość substancji rozpuszczonej w danej temperaturze. 
8. Potrafi wyjaśnić, na czym polega proces krystalizacji. 
9. Dokona podziału roztworów ze względu na wielkość cząstek substancji rozpuszczonej i ilości substancji 

rozpuszczonej. 
10. Obliczy ilość substancji rozpuszczonej w danym roztworze: 
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11. Wyjaśni co to jest roztwór: 2%, 5%, 10%, n-%. 
 
Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który: 
 
1. Wyjaśni na czym polegają procesy biologiczne i mechaniczne oczyszczania ścieków. 
2. Opisze sposoby uzdatniania wody. 
3. Wyjaśni polarną budowę wody i na czym polega asocjacja wody. 
4. Wyjaśni, jakie są konsekwencje polarnej budowy cząsteczki wody. 
5. Wykaże doświadczalnie, jakie czynniki wpływają na szybkość rozpuszczania się substancji. 
6. Wykorzysta wykres rozpuszczalności do rozwiązywania zadań. 
7. Na podstawie wykresu rozpuszczalności określi zależność między rozpuszczalnością a temperaturą. 
8. Przeprowadzi proces krystalizacji i dokona opisu przeprowadzonego doświadczenia. 
9. Poda przykłady na podstawie wykresów rozpuszczalności roztworu nasyconego i nienasyconego. 
10. Sporządzi roztwór właściwy, koloidalny i zawiesinę. 
11. Zakwalifikuje roztwory i zawiesiny do mieszanin (wykaże, że nie są to związki chemiczne). 
12. Rozwiąże zadania tekstowe na cp z uwzględnieniem gęstości. 
13. Obliczy cp roztworów powstałych przez zmieszanie roztworów o różnych stężeniach. 
14. Obliczy cp roztworów powstałych przez zagęszczanie lub rozcieńczanie roztworu. 
15. Przygotuje roztwór o określonym stężeniu procentowym. 
16. Wykaże zależność między stężeniem procentowym roztworu a rozpuszczalnością. 
17. Obliczy cp roztworu nasyconego w danej temperaturze. 
18. Obliczy rozpuszczalność substancji w danej temperaturze znając stężenie procentowe jej nasyconego w tej 

temperaturze roztworu. 
 
KLASA II Dział: Kwasy i wodorotlenki 
 
Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który: 

1. Wymieni kwasy i wodorotlenki znane z życia codziennego. 
2. Potrafi powiązać nazwę kwas ze smakiem kwaśnym. 
3. Zdefiniuje: wskaźnik, elektrolit, nieelektrolit, jon, kation, anion, dysocjacja elektrolityczna, kwas i wo-

dorotlenek w oparciu o budowę cząsteczki. 
4. Zidentyfikuje w grupie związków kwasy i wodorotlenki (na podstawie wzorów sumarycznych). 
5. Określi czy roztwór ma odczyn kwaśny czy zasadowy na podstawie podanej wartości ph. 
6. Rozróżnia wzory sumaryczne podstawowych kwasów i wodorotlenków (HCl, H2SO4, H2CO3, NaOH, 

KOH, Ca(OH)2. 
7. Dokona podziału grupy kwasów na tlenowe i beztlenowe na podstawie wzorów sumarycznych. 
8. Wymieni właściwości najważniejszych kwasów i wodorotlenków (HCl, NaOH). 
9. Wymieni zastosowanie poznanych kwasów i wodor0otlenków. 
10. Wyjaśni, co to są kwaśne opady i jakie powodują szkody. 

 
Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który: 
 

1. Wymieni substancje zaliczane do elektrolitów i nieelektrolitów. 
2. Napisze wzory sumaryczne poznanych kwasów i wodorotlenków. 
3. Wyjaśni jak zbudowane są cząsteczki poznanych kwasów i wodorotlenków. 
4. Omówi sposoby otrzymywania poznanych kwasów i wodorotlenków. 
5. W podanych przykładach zidentyfikuje kationy: wodorowy i metalu oraz aniony: reszty kwasowej i 

wodorotlenkowy. 
6. W podanych wzorach sumarycznych kwasów wskaże wodór i resztę kwasową. 
7. W podanych wzorach wodorotlenków wskaże metal i grupę wodorotlenową. 
8. Omówi właściwości poznanych kwasów i wodorotlenków. 
9. Zdefiniuje pojęcia: tlenek kwasowy, kwas i wodorotlenek (zgodnie z teorią Archeniusa), higroskopij-

ność. 
10. Napisze proste równania reakcji dysocjacji kwasów i wodorotlenków (NaOH, HCl, H2SO4). 
11. Zna różnicę między zasadą i wodorotlenkiem. 
12. Napisze wzory ogólne kwasów i wodorotlenków. 
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13. Zdefiniuje pojęcie: odczyn roztworu, skala pH. 
14. Wyjaśni, kiedy odczyn roztworu jest obojętny. 
 

Stopień dobry otrzymuje uczeń, który: 
 

1. Zaproponuje sposób sprawdzenia czy dana substancja jest elektrolitem. 
2. Wyjaśni, dlaczego roztwory niektórych substancji przewodzą prąd elektryczny. 
3. Wymieni podstawowe wskaźniki i określi zmianę ich barwy zależnie od środowiska. 
4. Napisze wzory sumaryczne i strukturalne poznanych kwasów i wodorotlenków. 
5. Porówna właściwości wybranych kwasów i wodorotlenków i określi ich wspólne cechy. 
6. Wyjaśni, na czym polega dysocjacja elektrolityczna kwasów i wodorotlenków. 
7. Napisze równania dysocjacji poznanych kwasów i wodorotlenków, nazwie otrzymane jony. 
8. Napisze reakcję otrzymywania poznanych kwasów i wodorotlenków. 
9. Określi (na podstawie tabeli rozpuszczalności) czy dany wodorotlenek jest zasadą. 
10. Wyjaśni przyczynę odczynu kwasowego i zasadowego. 
11. Wyjaśni istotę reakcji zobojętniania. 
12. Określi dla danego kwasu tlenek kwasowy. 

 
Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który: 
 

1. Zaprojektuje i wykona doświadczenie pozwalające określić rodzaj substancji przy zastosowaniu odpo-
wiedniego wskaźnika. 

2. Zbuduje modele cząsteczek poznanych kwasów i wodorotlenków. 
3. Zaproponuje sposób zbadania właściwości poznanych kwasów i wodorotlenków. 
4. Przewidzi produkty reakcji dysocjacji dowolnego kwasu lub wodorotlenku (również tych, które nie by-

ły omawiane na lekcji). 
5. Dowiedzie, że tlenki niektórych niemetali powodują kwaśne opady. 
6. Zaproponuje sposoby ochrony środowiska przed kwaśnymi opadami. 
7. Napisze i wyjaśni wzory ogólne kwasów i wodorotlenków. 
8. Wyjaśni przyczynę odczynu kwasowego i zasadowego roztworu. 
9. Przedstawi modelowo proces reakcji dysocjacji. 
10. Zaproponuje sposób otrzymania roztworu obojętnego. 
11. Zaproponuje sposób zmiany odczynu roztworu. 
12. Napisze cząsteczkowo i jonowo równania reakcji zobojętniania. 

 
KLASA III Dział: Sole 
 
Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który: 
 

1. Wie jak zbudowana jest cząsteczka soli. 
2. Wie jak tworzy się nazwy soli. 
3. Wie, że sole występują w znacznej większości w postaci kryształków, a nie pojedynczych cząsteczek. 
4. Zdefiniuje reakcję zobojętniania. 
5. Określi rolę wskaźnika w reakcji zobojętniania. 
6. Zdefiniuje sole trudno rozpuszczalne. 
7. Określi, jakie sole są używane w życiu codziennym. 
8. Poda, jakie jest zastosowanie najważniejszych z nich. 
9. Wymieni 3 podstawowe metody otrzymywania soli. 
10. Umie zapisać ogólny wzór soli. 
11. Odczyta w tabeli rozpuszczalności soli trudno i łatwo rozpuszczalne. 
12. Znając nazwę napisze wzór prostej soli: chlorki, siarczki metali I i II grupy. 
13. Ustali nazwę soli na podstawie wzoru. 
14. Poprawnie określi odczyn roztworu za pomocą papierka uniwersalnego. 
 

Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który: 
 

1. Odróżni zapisz cząsteczkowy równania reakcji od jonowego. 
2. Potrafi wymienić metody otrzymywania soli (5 metod). 
3. Z pomocą nauczyciela potrafi pisać i uzgadniać równania reakcji otrzymywania soli (5 metod) czą-

steczkowo. 
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4. Potrafi korzystać z pomocą nauczyciela z tabeli rozpuszczalności. 
5. Poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności do rozwiązywania, z pomocą nauczyciela, typowych za-

dań lub problemów. 
6. Oblicza stężenie procentowe roztworu soli według wzoru: 
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gdzie: 
cp – stężenie procentowe roztworu, 
ms – masa substancji rozpuszczonej, 
mr – masa roztworu. 

7. Napisze wzory sumaryczne soli utworzonych z metali I i II grupy i kwasów: solnego, siarkowego (IV), 
Siarkowego (VI), azotowego (V), azotowego (III), węglowego. 

 
Stopień dobry otrzymuje uczeń, który: 
 

1. Opanował w dużym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem działu „SOLE” (obo-
wiązują również podane w pkt. I i II), a ponadto uczeń: 

a) wyjaśni rolę wartościowości przy poprawnym zapisie wzoru sumarycznego soli; 
b) wie jak się tworzy nazwy soli; 
c) napisze wzory strukturalne i sumaryczne soli na podstawie nazwy; 
d) nazwie sole na podstawie ich wzoru sumarycznego i strukturalnego; 
e) napisze i odczyta równania otrzymywania i dysocjacji soli; 
f) wyjaśni na czym polegają reakcje zobojętniania; 
g) wyjaśni rolę wskaźnika w reakcji zobojętniania; 
h) zdefiniuje szereg aktywności metali; 
i) wymieni wszystkie poznane metody otrzymywania soli; 
j) przyporządkuje danej soli wzór, nazwę systematyczną i zwyczajową; 
k) wyjaśni reakcje przebiegające podczas identyfikacji dwutlenki węgla (woda wapienna, zapisze równa-

nia cząsteczkowo); 
l) rozwiązuje samodzielnie zadania na obliczanie stężeń roztworów soli; 
m) napisze równania reakcji powstawania soli trudno rozpuszczalnych cząsteczkowo, jonowo i jonowo w 

sposób uproszczony; 
n) na podstawie tabeli rozpuszczalności przewidzi przebieg reakcji soli z kwasem, zasadą lub inną solą; 
o) napisze równania reakcji elektrodowych. 

 
Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który: 
 

1. Wyjaśni przebieg dysocjacji jonowej soli. 
2. Przeprowadzi reakcję otrzymywania soli i zapisze ją cząsteczkowo, jonowo i w sposób uproszczony. 
3. Zaproponuje i przeprowadzi reakcję metalu aktywnego z kwasem – zapisze przebieg reakcji. 
4. Zidentyfikuje produkt gazowy reakcji metalu z kwasem. 
5. Zaproponuje i przeprowadzi reakcję tlenków metali z kwasami oraz napisze odpowiednie równanie 

cząsteczkowo i jonowo. 
6. Udowodni, że sole powstają w reakcjach między substancjami o właściwościach kwasowych i substan-

cjami o właściwościach zasadowych. 
7. Zaproponuje substraty do otrzymywania soli trudno rozpuszczalnej – zapisze przebieg reakcji. 

 
 
 
 
KLASA III Dział: Węgiel i jego związki z wodorem 
 
Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który: 
 

1. Określi położenie węgla jako pierwiastka w układzie okresowym. 
2. Wymieni substancje zawierające węgiel. 
3. Wyjaśni fakt, że węgiel może występować w stanie wolnym i związanym. 
4. Sklasyfikuje metan jako składnik gazu ziemnego. 
5. Zdefiniuje pojęcie „Węglowodory”. 
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6. Określi, co to są węglowodory nasycone i nienasycone. 
7. Przewidzi i zrozumie niebezpieczeństwo zapalenia i wybuchu wydzielającego się gazu ziemnego. 
8. Rozróżni węglowodory wśród wzorów sumarycznych różnych substancji. 
9. Nazwie i poda wzory sumaryczne następujących alkanów: metanu, etanu, propanu, butanu. 
10. Wymieni zastosowanie polietylenu i PCV. 
 

Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który: 
 

1. Wymieni przykłady węgla w stanie wolnym, w związkach nieorganicznych i w związkach organicz-
nych. 

2. Nazwie i napisze wzory sumaryczne i strukturalne alkanów: metanu, etanu, propanu, butanu; alkenów: 
etenu; alkinów: etynu; 

3. Określi właściwości fizyczne i chemiczne metanu, etenu, acetylenu. 
4. Zdefiniować alkany, alkeny, alkiny. 
5. Rozróżni wśród węglowodorów: alkany, alkeny i alkiny. 
6. Wyjaśni jak się tworzy nazwy alkenów i alkinów. 
7. Zdefiniuje, co to jest szereg homologiczny. 
8. Określi stan skupienia węglowodorów w zależności od długości łańcucha. 
9. Określi produkty spalania całkowitego. 

 
Stopień dobry otrzymuje uczeń, który: 

 
1. Narysuje modele poznanych węglowodorów (alkanów, alkenów, alkinów). 
2. Rozróżni wzory strukturalne, sumaryczne, półstrukturalne, węglowodorów podanych przez nauczycie-

la. 
3. Napisze równanie reakcji spalania całkowitego, półspalania i spalenia niecałkowitego. 
4. Wyjaśni pojęcie alotropia, reakcja polimeryzacji, monomer, polimer, polietylen. 
5. Napisze wzory węglowodorów na podstawie nazwy. 
6. Napisze wzory węglowodorów na podstawie modelu cząsteczki lub nazwy. 
7. Wyjaśni, na czym polega spalenie całkowite, półspalanie i spalenie niecałkowite. 
8. Określi zależność przebiegu spalania (metanu) od ilości użytego tlenu. 

 
Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który: 
 

1. Zaproponuje doświadczenie, które pozwoli odróżnić dowolny węglowodór nasycony od nienasyconego. 
2. Wykryje obecność węgla w związkach organicznych. 
3. Obliczy masę cząsteczkową dowolnego alkanu, alkinu, alkenu i % zawartości węgla w cząsteczce. 
4. Wyjaśni reakcje (napisze, uzgodni i odczyta): 
a) otrzymywanie etynu; 
b) przyłąćzanie bromu, bromowodoru, chloru, wodoru do węglowodorów nienasyconych i nazwie produk-

ty; 
c) polimeryzacja etylenu, alkinów; 
d) otrzymywanie PCV. 
e)  

KLASA III DZIAŁ: Pochodne węglowodorów 
 
Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który: 
 
1. Zdefiniuje alkohole i kwasy jako pochodne węglowodorów. 

2. Zdefiniuje rodnik i grupę funkcyjną. 

3. Zapisze wzór ogólny alkoholi i kwasów z uwzględnieniem rodnika i grupy funkcyjnej. 

4. Znając nazwy węglowodorów utworzy nazwę odpowiedniego alkoholu. 

5. Wymieni właściwości fizyczne metanolu, etanolu, gliceryny, kwasu mrówkowego i octowego stearynowego 

i oleinowego. 

6. Wymieni zastosowanie metanolu, etanolu, gliceryny, kwasu mrówkowego i octowego. 

7. Określi wpływ metanolu, etanolu i kwasu mrówkowego na organizm człowieka. 

 9 



8. Wymieni nazwy zwyczajowe czterech pierwszych kwasów karboksylowych. 

9. Wymieni ważne kwasy karboksylowe (kwas stearynowy, palmitynowy i oleinowy). 

10. Wyjaśni dlaczego wyższe kwasy karboksylowe noszą nazwę kwasów tłuszczowych. 

11. Omówi zastosowanie poznanych wyższych kwasów karboksylowych. 

12. Zdefiniuje reakcję estryfikacji (kwas + alkohol). 

13. Wymieni właściwości fizyczne, zastosowanie i występowanie estrów. 

14. Określi występowanie amin i aminokwasów. 

15. Zapisze wzory sumaryczne etanolu, metanolu, kwasu mrówkowego i octowego. 

 

Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który: 
 
1. Napisze wzory strukturalne metanolu, etanolu, kwasu mrówkowego i octowego, nazwie rodniki występujące 

w cząsteczkach tych związków. 

2. Zbuduje model cząsteczki metanolu, etanolu. 

3. Scharakteryzuje proces fermentacji alkoholowej i octowej i wymieni ich produkty. 

4. Uzgodni współczynniki reakcji spalania metanolu, etanolu, kwasu mrówkowego i octowego. 

5. Określi nazwy systematyczne kwasów karboksylowych. 

6. Zapisze reakcję dysocjacji kwasu mrówkowego i octowego. 

7. Zbada za pomocą wskaźnika odczyn alkoholi i kwasów. 

8. Wyjaśni z czego wynika różnica właściwości kwasów stearynowego i oleinowego (ogólnie). 

9. Zdefiniuje pojęcie mydła. 

10. Zaznaczy grupę funkcyjną w podanym wzorze estru. 

11. Zdefiniuje aminy i aminokwasy. 

12. Zaznaczy w podanym wzorze amin i aminokwasów dwie grupy funkcyjne i nazwie grupy funkcyjne 

 

Stopień dobry otrzymuje uczeń, który. 
 
1. Wyjaśni (na podstawie wzoru), że alkohole i kwasy karboksylowe, aminy i aminokwasy oraz estry to po-

chodne węglowodorów. 

2. Zbuduje modele poznanych pochodnych węglowodorów i na ich podstawie napisze wzory strukturalne. 

3. Napisze wzory pochodnych węglowodorów na podstawie nazwy. 

4. Nazwie pochodne węglowodorów na podstawie wzoru. 

5. Napisze reakcję spalania całkowitego pochodnej podanej przez nauczyciela. 

6. Napisze wzór sumaryczny i strukturalny gliceryny i sklasyfikuje ją do alkoholi wielohydroksylowych. 

7. Napisze równanie reakcji estryfikacji za pomocą wzorów sumarycznych i nazwie produkty. 

8. Napisze równanie reakcji zobojętniania kwasów karboksylowych z metalami i zasadami – cząsteczkowo i 

nazwie produkty reakcji. 

9. Zapisze równania reakcji dysocjacji poznanych kwasów karboksylowych. 

10. Określi zależność właściwości fizycznych i chemicznych od długości łańcucha węglowego (kwasy karbok-

sylowe). 

11. Wyjaśni , dlaczego aminokwasy mają odczyn obojętny. 

12. Określi odczyn amin (przez analogię do amoniaku). 
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Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który: 
 
1. Wykryje obecność etanolu. 

2. Wykaże doświadczalnie  na czym polega różnica w budowie kwasu oleinowego i stearynowego. 

3. Zapisze jonowo reakcję kwasów karboksylowych z metalami i wodorotlenkami. 

4. Wyjaśni mechanizm mycia i prania. 

5. Zapisze równaniem reakcji procesy fermentacji alkoholowej i octowej. 

6. Napisze równanie estryfikacji za pomocą wzorów strukturalnych. 

7. Udowodni różnicę między reakcją estryfikacji a reakcją zobojętniania. 

8. Na podstawie wzoru sumarycznego estru napisze inne możliwe wzory estrów i poda ich nazwy. 

 
KLASA III DZIAŁ: Związki chemiczne w żywieniu i życiu codziennym 
 
Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który: 
 
1. Wymieni podstawowe pierwiastki występujące w organizmie człowieka. 

2. Wymieni składniki pokarmowe i określi ich rolę  organizmie człowieka. 

3. Określi źródła białek, cukrów i tłuszczów. 

4. Dokona podziału tłuszczów ze względu na stan skupienia i pochodzenia. 

5. Dokona podziału białek i cukrów na proste i złożone. 

6. Wymieni właściwości fizyczne tłuszczów, białek i cukrów. 

7. Wymieni pierwiastki, które wchodzą w skład białek, cukrów i tłuszczów. 

8. Wymieni czynniki powodujące ścinanie białek. 

9. Omówi występowanie skrobi, celulozy, sacharozy, glukozy. 

 

Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który: 
 
1. Zdefiniuje makro- i mikroelementy. 

2. Wyjaśni zasady prawidłowego żywienia i zaplanuje dzienny jadłospis ucznia. 

3. Dokona podziału tłuszczów ze względu na budowę cząsteczki.. 

4. Zdefiniuje pojęcie tłuszczu, białek i cukrów. 

5. Zapisze wzory sumaryczne glukozy i sacharozy. 

6. Wyjaśni proces fotosyntezy. 

7. Wymieni produkty spalania glukozy. 

8. Zdefiniuje pojęcie denaturacji i koagulacji. 

9. Wyjaśni rolę błonnika jako składnika pokarmowego. 

 

 

Stopień dobry otrzymuje uczeń, który: 
 
1. Zapisze reakcję otrzymywania tłuszczów. 

2. Zaproponuje i przeprowadzi reakcję identyfikacji tłuszczów. 

3. Zaproponuje reakcje charakterystyczne białek cukrów i tłuszczów. 
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4. Zbada wpływ różnych czynników na białko. 

5. Wyjaśni na czym polega różnica między procesem denaturacji i koagulacji. 

6. Zapisze reakcje spalania glukozy i sacharozy. 

7. Wyjaśni na czym polega utwardzanie tłuszczów. 

8. Odróżni cukry proste od złożonych na podstawie reakcji hydrolizy. 

9.  Zapisze wzory skrobi i celulozy. 

10. Wymieni rodzaje i dokona podziału włókien. 

11. Zapisze równanie reakcji fotosyntezy. 

 

Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który: 
 
1. Przeprowadzi reakcję zmydlania tłuszczów i zapisze równanie reakcji. 

2. Zbada skład pierwiastkowy białka. 

3. Przeprowadzi reakcje charakterystyczne dla białek cukrów i tłuszczów. 

4. Zapisze równanie reakcji łączenia się aminokwasów, zaznaczy wiązania. 

5. Udowodni, że glukoza ma właściwości redukujące. 

6. Zaproponuje i sprawdzi czy sacharoza ma właściwości redukujące. 

7. Poda różnice w budowie skrobi i celulozy. 

8. Zapisze przebieg reakcji hydrolizy sacharozy i skrobi. 

9. Odróżni doświadczalnie włókna bawełniane od wełnianego. 
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