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Przedmiotowe Zasady Oceniania z chemii 2022/2023 

Szkoła Podstawowa  nr 12 w Gdańsku 

Program nauczania: Program nauczania chemii w szkole podstawowej Chemia 

Nowej Ery autorstwa Teresy Kulawik i Marii Litwin  

Nauczyciele: Magdalena Wenta, Katarzyna Sobieszczyk- Blandzi 

Podstawa prawna 

1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej.  

2. Konwencja o prawach dziecka.  

3. Ustawa z 14.12.2016 r. Prawo Oświatowe. Dz.U. z 11.01.2017r., poz.59.  

4. Ustawa z 14.12.2016r. Prawo Oświatowe. Przepisy wprowadzające Ustawę Prawo 

Oświatowe. Dz.U. z 11.01.2017r., poz.60.  

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18.01.2017r. w sprawie 

świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych. Dz.U. z 

27.01.2017r.,poz.170 ze zmianami  

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14.02.2017r. w sprawie podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia 

ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla 

branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej 

przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej. Dz.U. z 

24.02.2017r., poz.356.  

7. Rozporządzenie MEN z 03.08.2017r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i 

promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych. Dz.U. z 16.08.2017r., 

poz.1534.  
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8. Rozporządzenie MEN z 09.08.2017r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.   

Dz.U. z 25.08.2017r., poz.1591.  

9. Rozporządzenie MEN z 28.08.2017r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad 

udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych 

przedszkolach, szkołach i placówkach. Dz.U. z 31.08.2017r., poz.1643.  

10. Statut Szkoły Podstawowej nr 12 w Gdańsku.  

Przedmiotowe Zasady Oceniania z Chemii są zgodne z Wewnątrzszkolnym 

Systemem Oceniania w Szkole Podstawowej nr 12 w Gdańsku 

 Cele oceniania: 

1. Sprawdzanie umiejętności posługiwania się wiedzą chemiczną w życiu codziennym w  

sytuacjach typowych i problemowych.  

2. Sprawdzanie wiadomości i umiejętności praktycznych.  

3. Kształtowanie postaw ucznia.  

4. Kształtowanie umiejętności logicznego samodzielnego myślenia.  

5. Wskazanie uczniowi, nauczycielowi i rodzicom stanu umiejętności uczniów i pomoc w 

wyborze formy wyrównania braków lub pokonaniu trudności.  

Ocenianie 

Ocenianie uczniów na lekcjach chemii dotyczy przyswojonej przez ucznia wiedzy, umiejętności, 

wysiłku włożonego w przygotowanie pracy i aktywności na lekcjach. 

1. Uczeń ma obowiązek systematycznego i czynnego uczestnictwa w procesie uczenia 

się przez cały okres nauki.   

2. Uczeń ma obowiązek prowadzić zeszyt przedmiotowy, zeszyt ćwiczeń (jeśli jest 

wymagany), nosić potrzebne przybory oraz odrabiać prace domowe.  
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3. Brak pracy domowej lub nieprzygotowanie się do lekcji uczeń powinien zgłosić 

nauczycielowi jeszcze przed rozpoczęciem danej lekcji.   

4. Wszystkie zaległości spowodowane nieprzygotowaniem do lekcji lub nieobecnością 

ucznia w szkole, ma on obowiązek uzupełnić na następną lekcję, chyba, że nauczyciel 

ustanowi inny termin.  

5. W ciągu semestru uczeń ma prawo do dwukrotnego zgłoszenia nieprzygotowania do 

lekcji, które będzie odnotowane w dzienniku lekcyjnym. Przez nieprzygotowanie 

rozumiemy: brak zeszytu przedmiotowego, zeszytu ćwiczeń, pracy domowej, 

niegotowość do odpowiedzi, brak pomocy potrzebnych na lekcję.  Po wykorzystaniu 

limitu określonego powyżej uczeń otrzymuje za każde nieprzygotowanie ocenę 

niedostateczną.  

6. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości.   

7. Prace klasowe, sprawdziany i odpowiedzi ustne są obowiązkowe.   

8. Prace klasowe są zapowiadane przez nauczyciela z tygodniowym wyprzedzeniem i 

podanym zakresem sprawdzanych umiejętności i wiedzy. Jeżeli z przyczyn losowych 

uczeń nie może ich napisać z całą klasą, może być poddany sprawdzeniu wiadomości 

w sposób wybrany przez nauczyciela.  

9. Uczeń ma możliwość poprawy pracy klasowej, z której otrzymał ocenę 

niedostateczną lub dopuszczającą w terminie ustalonym w WZO. W szczególnych 

przypadkach nauczyciel może określić inny termin (np. z powodu choroby ucznia lub 

nauczyciela).   

10. Każdy sprawdzian, napisany na ocenę niedostateczną lub dopuszczającą, można 

poprawić tylko jeden raz.  Do dziennika wpisywana jest ocena z pierwszego 

sprawdzianu i w rubryce „poprawa sprawdzianu”, ocena poprawiona jeżeli jest wyższa 

niż poprawiana. W przypadku otrzymania oceny niższej lub takiej samej w dzienniku, w 

rubryce „poprawa sprawdzianu”, pojawi się zapis „nie poprawił”. 
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11. Krótkie sprawdziany i kartkówki (10 – 15 min.) obejmujące treści kształcenia z trzech 

ostatnich różnych tematów lekcji nie muszą być zapowiadane i będą pisane 

jednokrotnie.  

12. Nauczyciel zastrzega sobie prawo indywidualizacji procesu oceniania ucznia w 

szczególnych przypadkach.  

13. Sprawdziany pisemne będą ocenione przez nauczyciela w ciągu dwóch tygodni od ich 

napisania. W sytuacjach, gdy nauczyciel np. zachoruje lub jest na szkoleniu, termin 

może ulec zmianie.  

14. Ocenione prace klasowe i kartkówki uczeń ma obowiązek poprawić w formie  

ustalonej  przez  nauczyciela .  

15. W przypadku nieobecności na sprawdzianie/ zapowiedzianej kartkówce uczeń 

zobowiązany jest zaliczyć materiał w ciągu dwóch tygodni od powrotu do szkoły w 

sposób zaproponowany przez nauczyciela. Jeśli  uczeń nie  zaliczy danego materiału  

otrzymuje  ocenę  niedostateczną.  

16. Po dłuższej nieobecności w szkole (powyżej 2 tygodni) uczeń ma prawo nie być 

oceniany przez tydzień.  

17. Aktywność na lekcji jest nagradzana ocenami lub "plusami". Przez aktywność 

rozumiemy: częste zgłaszanie się na lekcji i udzielanie poprawnych odpowiedzi, 

czynna praca w grupach, wykonywanie dodatkowych zadań. Za 5 zgromadzonych 

plusów uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą.  

18. Przy formułowaniu oceny na zakończenie semestru, roku szkolnego, hierarcha 

ważności ocen cząstkowych jest następująca: prace klasowe (6), kartkówki (5), 

odpowiedzi ustne (4) , aktywność ucznia/praca na lekcji (4), praca domowa (4), prace 

dodatkowe (3), zeszyt (2), praca w grupie (1), udział w konkursie (1).   

19. Przy ocenianiu, nauczyciel uwzględnia możliwości intelektualne ucznia.  

20. Nauczyciel może podnieść ocenę semestralną lub roczną nawet o 1 stopień uczniowi, 

który wyróżnia się aktywnością podczas lekcji, rozwiązuje dodatkowe problemy, 
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wykazuje inicjatywę w dodatkowych pracach, ma wiedzę ponad program, bierze 

udział w różnych konkursach przedmiotowych, a także pomaga słabszym uczniom w 

nauce.  

21. Nauczyciel może obniżyć ocenę semestralną lub roczną nawet o 1 stopień uczniowi, 

który opuścił bez powodu 30 do 50% godzin lekcyjnych w danym semestrze, często 

przychodzi na lekcje nieprzygotowany, nie przynosi zeszytu, nie odrabia zadań 

domowych, nie interesuje się przedmiotem.  

22. Wypowiedzi ustne oceniane są pod względem rzeczowości, stosowania języka 

chemicznego, umiejętności formułowania dłuższej wypowiedzi. Przy odpowiedzi 

ustnej obowiązuje znajomość materiału z trzech ostatnich lekcji, w przypadku lekcji 

powtórzeniowych z całego działu.   

Narzędzia obserwacji osiągnięć uczniów:  

1. sprawdziany/testy (6)  

2. kartkówki (5)  

3. odpowiedzi ustne (4)  

4. prace domowe (4)  

5. aktywność ucznia/praca na lekcji (4)  

6. prace dodatkowe (3)  

7. zeszyt/zeszyt ćwiczeń/karty pracy (2)  

8. udział w konkursach chemicznych, aktywny udział w pracach kół przyrodniczo-

chemicznych (1)  

9. praca w grupie (1)  

10. obserwacja ucznia:   

• przygotowanie do lekcji,   
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• aktywność na lekcji, udział w projektach  

• rzetelność wykonywanych zadań o  praca w grupie.   

Informacja zwrotna.  

Nauczyciel - uczeń:  

1. informuje uczniów o wymaganiach i kryteriach oceniania,   

2. pomaga w samodzielnym planowaniu rozwoju,   

3. motywuje do dalszej pracy.  

Nauczyciel –uczeń/ rodzice:  

11. informuje o wymaganiach i kryteriach oceniania,   

12. informuje o aktualnym stanie rozwoju i postępów w nauce,   

13. dostarcza informacji o trudnościach ucznia w nauce,   

14. dostarcza informacji o uzdolnieniach ucznia,   

15. daje wskazówki do pracy z uczniem.   

Kryteria oceny okresowej i rocznej: 

1. Ocenę semestralną (roczną) wystawia nauczyciel najpóźniej na tydzień przed terminem 

klasyfikacji semestralnej (rocznej).   

2. O zagrożeniu oceną niedostateczną informuje ucznia, jego rodziców oraz wychowawcę 

klasy na miesiąc przed klasyfikacją.   

3. Wszystkie formy aktywności ucznia są oceniane w skali stopniowej.   

4. Punkty uzyskane z prac klasowych przeliczane są na stopnie  wg skali  zawartej  w WSO    

0% -32%-niedostateczny  
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33%-49%-dopuszczający   

50%-74%-dostateczny  

75%-86%-dobry  

87%-95%-bardzo dobry  

96%-100%-celujący  

W przypadku stosowania podziału na wiadomości podstawowe (P) ponadpodstawowe (PP) 

stosuje się kryteria zgodnie z WSO.  

5.Ocenę semestralną (roczną) wystawia się na podstawie ocen 

uzyskanych w ciągu całego semestru (roku), przy czym nie musi to 

być średnia ocen uzyskanych przez ucznia.   

PZO podlega ewaluacji na koniec roku szkolnego oraz na zakończenia każdego cyklu 

edukacyjnego. 

 Sposoby sprawdzania wymogów edukacyjnych:  

1. Określenie stopnia opanowania przez ucznia wymogów edukacyjnych umożliwią:  

a całogodzinne prace klasowe w formie testów, klasówek i dłuższych ustnych    

wypowiedzi obejmujących większe partie materiału;  

b bieżące sprawdzanie przyswojonej wiedzy w formie krótkiej wypowiedzi ustnej lub 

krótkich sprawdzianów;  

c obserwacja pracy ucznia obejmująca: zadania domowe, zadania długoterminowe, 

przygotowywanie pomocy dydaktycznych.  

d obserwacja zaangażowania ucznia w proces edukacyjny obejmująca: aktywność 

ucznia podczas lekcji, aktywność podczas pracy w grupach, zainteresowanie 

rozwiązywaniem nietypowych chemicznych. 

2. Na początku każdego semestru nauczyciel ma obowiązek poinformować uczniów       o 

przewidywanych pracach klasowych i sprawdzianach.  
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3. Praca klasowa całogodzinna powinna być zapowiedziana co najmniej tydzień wcześniej.  

Szczegółowe kryteria ocen cząstkowych 

Ocena celująca – otrzymuje uczeń, który posiada wiadomości i umiejętności w pełnym 

zakresie przewidziane programem nauczania    

- potrafi korzystać z różnych źródeł informacji nie tylko tych wskazanych przez nauczyciela,  

- potrafi stosować wiadomości w sytuacjach nietypowych (problemowych),  

- proponuje rozwiązania nietypowe,  

- umie formułować problemy i dokonywać analizy syntezy nowych zjawisk,  

- potrafi precyzyjnie rozumować posługujące się wieloma elementami wiedzy, nie tylko z 

zakresu chemii,  

- potrafi udowodnić swoje zdanie, używając odpowiedniej argumentacji, będącej skutkiem 

zdobytej samodzielnie wiedzy.  

- osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach chemicznych lub wymagających wiedzy 

chemicznej  

 Ocena bardzo dobra – otrzymuje uczeń, który opanował w pełnym zakresie wiadomości i 

umiejętności przewidziane programem,  

-potrafi stosować zdobytą wiedzę do rozwiązania problemów i zadań w nowych sytuacjach, -

wskazuje dużą samodzielność i potrafi bez nauczyciela korzystać z różnych źródeł wiedzy, 

np. układu okresowego pierwiastków, wykresów, tablic, zestawień,  

 -sprawnie korzysta ze wszystkich dostępnych i wskazanych przez nauczyciela, dotrzeć do  

innych źródeł wiadomości,     

- potrafi planować i bezpiecznie przeprowadzać eksperymenty chemiczne,   

- potrafi pisać i samodzielnie uzgadniać równania reakcji chemicznych,  
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- wykazuje się aktywną postawą w czasie lekcji,  

- bierze udział w konkursie chemicznym lub wymagającym wiedzy i umiejętności 

związanych z chemią,  

- potrafi poprawnie rozumować o kategoriach przyczynowo-skutkowych, 

wykorzystując wiedzę przewidzianą programem również pokrewnych przedmiotów   

Ocena dobra – otrzymuje uczeń, który opanował w dużym zakresie wiadomości i 

umiejętności określone programem,  

-poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności do samodzielnego rozwiązywania typowych 

zadań i problemów, natomiast zadania o stopniu trudniejszym wykonuje przy pomocy 

nauczyciela,  

- potrafi korzystać ze wszystkich poznanych na lekcji źródeł informacji (układ okresowy 

pierwiastków, wykresy, tablice i inne),  

- potrafi bezpiecznie wykonywać doświadczenia chemiczne,     

- rozwiązuje niektóre zadania dodatkowe o niewielkiej skali trudności, - 

poprawnie rozumuje w kategoriach przyczynowo – skutkowych, - jest aktywny 

w czasie lekcji.  

 Ocena dostateczna – otrzymuje uczeń, który opanował w podstawowym zakresie te 

wiadomości i umiejętności określone programem, które s ą konieczne do dalszego kształcenia,   

- poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności do rozwiązywania, z pomocą nauczyciela, 

typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o niewielkim stopniu trudności,  

- potrafi korzystać, przy pomocy nauczyciela, z takich źródeł wiedzy, jak układ okresowy 

pierwiastków, wykresy, tablice,5.     

- z pomocą nauczyciela potrafi bezpiecznie wykonać doświadczenie chemiczne - potrafi przy 

pomocy nauczyciela pisać i uzgadniać równania reakcji chemicznych,  

- w czasie lekcji wykazuje się aktywnością w stopniu zadowalającym.  
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 Ocena dopuszczająca – otrzymuje uczeń, który ma braki w opanowaniu wiadomości 

określonych programem nauczania, 6.     

- rozwiązuje z pomocą nauczyciela typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o niewielkim 

stopniu trudności,  

- z pomocą nauczyciela potrafi bezpiecznie wykonywać bardzo proste eksperymenty 

chemiczne, pisać proste wzory chemiczne i równania chemiczne,  

- przejawia pewne zaangażowanie w proces uczenia się.  

 Ocena niedostateczna – otrzymuje uczeń, który nie opanował tych wiadomości i umiejętności 

określonych programem, które s ą konieczne dla dalszego kształcenia się,  

- nie potrafi rozwiązać zadań teoretycznych lub praktycznych o elementarnym stopniu 

trudności nawet przy pomocy nauczyciela, - nie zna symboliki chemicznej,  

- nie potrafi napisać prostych wzorów chemicznych i najprostszych równań chemicznych 

nawet z pomocą nauczyciela,7.     

- nie wykazuje zadowalającej aktywności poznawczej i chęci do pracy.  

 Dostosowanie wymagań dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 

Wymagania dostosowuje nauczyciel dla uczniów indywidualnie na podstawie konkretnej opinii 

z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej.  

Słaba technika i tempo czytania, rzutują na ogólne zrozumienie tekstów i poleceń wobec 

czego nauczyciel wydłuża czas przeznaczony na przyswojenie materiału, na udzielenie 

odpowiedzi ustnych, pozwala pisać sprawdzian w czasie dłuższym od pozostałych uczniów, 

dodatkowo wyjaśnia i nakierowuje na prawidłowy tok myślenia.  

Nauczyciel wydłuża uczniowi z dysfunkcjami czas potrzebny na poprawę oceny ze 

sprawdzianu. Dopuszcza się możliwość ustnego odpytywania podczas konsultacji 

indywidualnych.  
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Nauczyciel proponuje uczniowi z dysfunkcjami prace domowe/karty pracy o niższym stopniu 

trudności.  

Zasady pracy z uczniem zdolnym. 

Na zajęciach nauczyciel wykorzystuje potencjał poznawczy ucznia proponując mu:  

- pomoc w prowadzeniu zajęć  

- kierowanie pracą zespołową  

- udział w konkursach przedmiotowych  

- udział w zajęciach pozalekcyjnych  

- wykonanie zadań dodatkowych  

- prace domowe/ karty pracy o wyższym stopniu trudności  

- zaangażowanie w pomoc koleżeńską i przygotowanie uroczystości, gazetek o tematyce 

chemicznej  

Wymagania programowe dla klas 

Klasa 7  Wymagania podstawowe - uczeń stosuje zasady bezpieczeństwa obowiązujące w 

pracowni chemicznej, nazywa wybrane elementy szkła i sprzętu laboratoryjnego oraz określa 

ich przeznaczenie, opisuje właściwości substancji będących głównymi składnikami produktów 

stosowanych na co dzień, przeprowadza  obliczenia z wykorzystaniem pojęć masa, gęstość, 

objętość, wymienia jednostki gęstości, opisuje cechy mieszanin jednorodnych i 

niejednorodnych, opisuje metody rozdzielania mieszanin na składniki, podaje przykłady zjawisk 

fizycznych i reakcji chemicznych zachodzących w otoczeniu człowieka,  dzieli pierwiastki 

chemiczne na metale i niemetale, odróżnia metale i niemetale na podstawie ich właściwości, 

opisuje, na czym polegają rdzewienie i korozja,  wymienia niektóre czynniki powodujące 

korozję,  posługuje się symbolami chemicznymi pierwiastków (H, O, N, Cl, S, C, P, Si, Na, K, Ca, 

Mg, Fe, Zn, Cu, Al, Pb, Sn, Ag, Hg), opisuje skład i właściwości powietrza, opisuje właściwości 

fizyczne i chemiczne tlenu, tlenku węgla(IV), wodoru, azotu oraz właściwości fizyczne gazów 
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szlachetnych, tłumaczy, na czym polega zmiana stanu skupienia, omawia obieg tlenu i tlenku 

węgla(IV) w przyrodzie, opisuje, na czym polegają reakcje syntezy, analizy, wymiany, wskazuje 

substraty i produkty reakcji chemicznej, określa typy reakcji chemicznych,  wymienia 

podstawowe źródła, rodzaje i skutki zanieczyszczeń powietrza, opisuje ziarnistą budowę 

materii, opisuje, czym atom różni się od cząsteczki, oblicza masę cząsteczkową prostych 

związków chemicznych, opisuje i charakteryzuje skład atomu, pierwiastka chemicznego (jądro 

– protony i neutrony, powłoki elektronowe – elektrony),  definiuje pojęcie elektrony 

walencyjne,  ustala liczbę protonów, elektronów, neutronów w atomie danego pierwiastka 

chemicznego, gdy znane są liczby atomowa i masowa, definiuje pojęcie izotop, wymienia 

najważniejsze dziedziny życia,  w których mają zastosowanie izotopy, odczytuje z układu 

okresowego podstawowe informacje o pierwiastkach chemicznych,  definiuje pojęcia: jon, 

kation, anion, definiuje pojęcie elektroujemność, posługuje się symbolami pierwiastków 

chemicznych,  zapisuje wzory sumaryczne i strukturalne cząsteczek , definiuje pojęcie 

wartościowość,  odczytuje z układu okresowego maksymalną wartościowość pierwiastków 

chemicznych względem wodoru grup 1,2 i 13−17,zapisuje wzory sumaryczny i strukturalny 

cząsteczki związku dwupierwiastkowego na podstawie wartościowości pierwiastków 

chemicznych,  interpretuje zapisy (odczytuje ilościowo i jakościowo proste zapisy), np.: H2, 2H, 

2H2 itp.,  ustala na podstawie wzoru sumarycznego nazwę prostych dwupierwiastkowych 

związków chemicznych, ustala na podstawie nazwy wzór sumaryczny prostych 

dwupierwiastkowych związków chemicznych , wskazuje substraty i produkty reakcji 

chemicznej,  podaje treść prawa zachowania masy, podaje treść prawa stałości składu związku 

chemicznego,  przeprowadza proste obliczenia z wykorzystaniem prawa zachowania masy, 

podaje przykłady substancji, które rozpuszczają się i nie rozpuszczają się w wodzie, projektuje 

doświadczenie dotyczące rozpuszczalności różnych substancji w wodzie, definiuje pojęcie 

rozpuszczalność, odczytuje z wykresu rozpuszczalności rozpuszczalność danej substancji w 

podanej temperaturze, podaje przykłady substancji tworzących z wodą roztwór właściwy, 

zawiesinę, koloid, definiuje pojęcia: roztwór nasycony, roztwór nienasycony, roztwór stężony, 

roztwór rozcieńczony, definiuje pojęcie krystalizacja , prowadzi proste obliczenia z 

wykorzystaniem pojęć: stężenie procentowe, masa substancji, masa rozpuszczalnika, masa 

roztworu,  definiuje pojęcie katalizator, zapisuje równania reakcji otrzymywania tlenków 

metali i tlenków niemetali, definiuje pojęcia wodorotlenek i zasada, odczytuje z tabeli 

rozpuszczalności, czy wodorotlenek jest rozpuszczalny w wodzie czy też nie, opisuje budowę 
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wodorotlenków, zna wartościowość grupy wodorotlenowej, rozpoznaje wzory 

wodorotlenków, zapisuje wzory sumaryczne wodorotlenków: NaOH, KOH, Ca(OH)2, Al(OH)3, 

Cu(OH)2 opisuje właściwości oraz zastosowania wodorotlenków: sodu, potasu i wapnia, 

definiuje pojęcia: elektrolit, nieelektrolit, wymienia rodzaje odczynów roztworów, podaje 

barwy wskaźników w roztworze o podanym odczynie, wyjaśnia, na czym polega dysocjacja 

jonowa zasad, zapisuje równania dysocjacji jonowej zasad,  odróżnia zasady od innych 

substancji za pomocą wskaźników, rozróżnia pojęcia wodorotlenek i zasada.   

Wymagania ponadpodstawowe – uczeń wskazuje różnice między właściwościami fizycznymi 

składników mieszaniny, które umożliwiają jej rozdzielenie, projektuje doświadczenia 

ilustrujące reakcję chemiczną i formułuje wnioski, proponuje sposoby zapobiegania 

powiększaniu się dziury ozonowej i ograniczenia powstawania kwaśnych opadów, projektuje 

doświadczenia, w których otrzyma tlen, tlenek węgla(IV), wodór, projektuje doświadczenia, w 

których zbada właściwości tlenu, tlenku węgla(IV), wodoru, podaje przykłady różnych typów 

reakcji chemicznych, wyjaśnia różnice między pierwiastkiem a związkiem chemicznym na 

podstawie założeń teorii atomistyczno-cząsteczkowej budowy materii, definiuje pojęcie masy 

atomowej jako średniej mas atomów danego pierwiastka, z uwzględnieniem jego składu 

izotopowego, wymienia zastosowania różnych izotopów, wyjaśnia związek między 

podobieństwami właściwości pierwiastków chemicznych zapisanych w tej samej grupie układu 

okresowego a budową ich atomów i liczbą elektronów walencyjnych, wyjaśnia na podstawie 

budowy atomów, wyjaśnia dlaczego gazy szlachetne są bardzo mało aktywne chemicznie, 

opisuje powstawanie wiązań kowalencyjnych, opisuje mechanizm powstawania wiązania 

jonowego, odczytuje z układu okresowego wartościowość pierwiastków chemicznych grup 1,2 

i 13−17 (względem wodoru, maksymalną względem tlenu),  wykorzystuje pojęcie 

elektroujemności do określania rodzaju wiązania w podanych substancjach, porównuje 

właściwości związków kowalencyjnych i jonowych (stan skupienia, rozpuszczalność w wodzie, 

temperatury topnienia i wrzenia, przewodnictwo ciepła i elektryczności), dokonuje obliczeń 

stechiometrycznych, przewiduje zdolność różnych substancji do rozpuszczania się w wodzie, 

prowadzi obliczenia z wykorzystaniem pojęcia gęstości, podaje sposoby zmniejszenia lub 

zwiększenia stężenia roztworu, porównuje rozpuszczalność w wodzie związków 

kowalencyjnych i jonowych, oblicza stężenie procentowe roztworu nasyconego w danej 

temperaturze (z wykorzystaniem wykresu rozpuszczalności), planuje doświadczenia, w których 
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wyniku można otrzymać wodorotlenki sodu, potasu lub wapnia,  zapisuje i odczytuje równania 

dysocjacji jonowej zasad, określa odczyn roztworu zasadowego i uzasadnia to, opisuje 

doświadczenia przeprowadzane na lekcjach (schemat, obserwacje, wniosek), opisuje 

zastosowania wskaźników,  planuje doświadczenie, które umożliwi zbadanie odczynu 

produktów używanych w życiu codziennym, planuje doświadczenia, w których wyniku można 

otrzymać różne wodorotlenki, także praktycznie nierozpuszczalne w wodzie,  zapisuje 

równania reakcji otrzymywania różnych wodorotlenków. 

Klasa 8   Wymagania podstawowe- uczeń definiuje pojęcie kwasy zgodnie z teorią Arrheniusa, 

opisuje budowę kwasów , opisuje różnice w budowie kwasów beztlenowych i kwasów 

tlenowych, zapisuje wzory sumaryczne kwasów: HCl, H2S, H2SO4, H2SO3, HNO3, H2CO3, H3PO4,  

podaje nazwy podanych kwasów, opisuje właściwości kwasów, np.: chlorowodorowego, 

azotowego(V) i siarkowego(VI), opisuje podstawowe zastosowania kwasów: 

chlorowodorowego, azotowego(V) i siarkowego(VI), wyjaśnia, na czym polega dysocjacja 

jonowa (elektrolityczna) kwasów, zapisuje równania reakcji dysocjacji jonowej kwasów (proste 

przykłady), wymienia rodzaje odczynu roztworu, wymienia poznane wskaźniki, określa zakres 

pH i barwy wskaźników dla poszczególnych odczynów, rozróżnia doświadczalnie odczyny 

roztworów za pomocą wskaźników, zapisuje równania reakcji otrzymywania poznanych 

kwasów, tworzy i zapisuje wzory sumaryczne soli (np. chlorków, siarczków), wskazuje metal i 

resztę kwasową we wzorze soli, tworzy nazwy soli na podstawie wzorów sumarycznych (proste 

przykłady), tworzy i zapisuje wzory sumaryczne soli na podstawie ich nazw, zapisuje równania 

reakcji dysocjacji jonowej (elektrolitycznej) soli rozpuszczalnych w wodzie, zapisuje 

cząsteczkowo równania reakcji otrzymywania soli, podaje przykłady zastosowań 

najważniejszych soli, zapisuje równania reakcji zobojętniania w formach: cząsteczkowej, 

jonowej oraz jonowej skróconej, wyjaśnia przebieg reakcji zobojętniania i reakcji strąceniowej, 

projektuje doświadczenia pozwalające otrzymać substancje trudno rozpuszczalne i praktycznie 

nierozpuszczalne (sole i wodorotlenki) w reakcjach strąceniowych, wymienia zastosowania 

soli, projektuje i przeprowadza doświadczenia dotyczące otrzymywania soli wymienia 

naturalne źródła węglowodorów, wymienia nazwy produktów destylacji ropy naftowej i 

podaje przykłady ich zastosowania, definiuje pojęcia: węglowodory nasycone, węglowodory 

nienasycone, alkany, alkeny, alkiny, zalicza alkany do węglowodorów nasyconych, a alkeny i 

alkiny – do nienasyconych, zapisuje wzory sumaryczne: alkanów, alkenów i alkinów o podanej 
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liczbie atomów węgla, rysuje wzory strukturalne i półstrukturalne (grupowe): alkanów, 

alkenów i alkinów o łańcuchach prostych (do pięciu atomów węgla w cząsteczce), podaje 

nazwy systematyczne alkanów (do pięciu atomów węgla w cząsteczce), podaje wzory ogólne: 

alkanów, alkenów i alkinów, opisuje najważniejsze właściwości etenu i etynu, opisuje 

najważniejsze zastosowania metanu, etenu i etynu,  wyjaśnia zależność między długością 

łańcucha węglowego a właściwościami fizycznymi alkanów (np. stanem skupienia, lotnością, 

palnością, gęstością, temperaturą topnienia i wrzenia), projektuje i przeprowadza 

doświadczenie chemiczne umożliwiające odróżnienie węglowodorów nasyconych od 

węglowodorów nienasyconych dzieli alkohole na monohydroksylowe i polihydroksylowe, 

zapisuje wzory sumaryczne i rysuje wzory półstrukturalne (grupowe), strukturalne alkoholi 

monohydroksylowych o łańcuchach prostych zawierających do trzech atomów węgla w 

cząsteczce, tworzy nazwy systematyczne alkoholi monohydroksylowych o łańcuchach prostych 

zawierających do trzech atomów węgla w cząsteczce, podaje zwyczajowe (metanolu, etanolu) , 

rysuje wzory półstrukturalne (grupowe), strukturalne kwasów monokarboksylowych o 

łańcuchach prostych zawierających do dwóch atomów węgla w cząsteczce; podaje ich nazwy 

systematyczne i zwyczajowe (kwasu metanowego i kwasu etanowego),planuje i przeprowadza 

doświadczenie pozwalające otrzymać ester o podanej nazwie, opisuje właściwości estrów w 

aspekcie ich zastosowań opisuje najważniejsze właściwości metanolu, etanolu i glicerolu oraz 

kwasów etanowego i metanowego, bada właściwości fizyczne glicerolu, zapisuje równanie 

reakcji spalania metanolu, opisuje podstawowe zastosowania etanolu i kwasu etanowego, 

dzieli kwasy karboksylowe na nasycone i nienasycone, wymienia najważniejsze kwasy 

tłuszczowe, opisuje najważniejsze właściwości długołańcuchowych kwasów karboksylowych 

(stearynowego i oleinowego), wymienia pierwiastki chemiczne, których atomy wchodzą w 

skład cząsteczek: tłuszczów, cukrów (węglowodanów) i białek, dzieli tłuszcze ze względu na: 

pochodzenie i stan skupienia, zalicza tłuszcze do estrów, wymienia rodzaje białek, dzieli cukry 

(sacharydy) na cukry proste i cukry złożone, definiuje białka jako związki chemiczne powstające 

z aminokwasów, wymienia przykłady: tłuszczów, sacharydów i białek, wyjaśnia, co to są 

węglowodany, wymienia przykłady występowania celulozy i skrobi w przyrodzie, podaje wzory 

sumaryczne: glukozy i fruktozy, sacharozy, skrobi i celulozy, wymienia zastosowania poznanych 

cukrów, wymienia najważniejsze właściwości omawianych związków chemicznych, definiuje 

pojęcia: denaturacja, koagulacja, żel, zol, wymienia czynniki powodujące denaturację białek, 

opisuje budowę cząsteczki tłuszczu jako estru glicerolu i kwasów tłuszczowych, opisuje 
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wybrane właściwości fizyczne tłuszczów, opisuje właściwości fizyczne: glukozy, fruktozy, 

sacharozy, skrobi i celulozy, bada właściwości fizyczne wybranych związków chemicznych, 

opisuje znaczenie i zastosowania skrobi, celulozy i innych poznanych związków chemicznych, 

projektuje i przeprowadza doświadczenia chemiczne umożliwiające wykrycie białka.  

Wymagania ponadpodstawowe-  uczeń wymienia przykłady innych wskaźników i określa ich 

zachowanie w roztworach o różnych odczynach, opisuje wpływ pH na glebę i uprawy, 

wyjaśnia przyczyny stosowania poszczególnych nawozów, omawia przemysłową metodę 

otrzymywania kwasu azotowego(V), definiuje pojęcie stopień dysocjacji dzieli elektrolity ze 

względu na stopień dysocjacji, wyjaśnia pojęcie hydrat, wymienia przykłady hydratów, ich 

występowania i zastosowania, wyjaśnia pojęcie hydroliza, zapisuje równania reakcji hydrolizy 

i wyjaśnia jej przebieg , wyjaśnia pojęcia: sól podwójna, sól potrójna, wodorosole i 

hydroksosole; podaje przykłady tych soli, opisuje przebieg suchej destylacji węgla 

kamiennego, wyjaśnia pojęcia: izomeria, izomery, wyjaśnia pojęcie węglowodory 

aromatyczne, podaje przykłady tworzyw sztucznych, tworzyw syntetycznych, podaje 

właściwości i zastosowania wybranych tworzyw sztucznych, wymienia przykładowe 

oznaczenia opakowań wykonanych z tworzyw sztucznych, opisuje właściwości i zastosowania 

wybranych alkoholi (inne niż na lekcji), opisuje właściwości i zastosowania wybranych 

kwasów karboksylowych (inne niż na lekcji), zapisuje równania reakcji chemicznych 

zachodzących w twardej wodzie po dodaniu mydła sodowego, wyjaśnia pojęcie 

hydroksykwasy, wyjaśnia, czym są aminy; omawia ich przykłady; podaje ich wzory; opisuje 

właściwości, występowanie i zastosowania, wymienia zastosowania aminokwasów, wyjaśnia, 

co to jest hydroliza estru, zapisuje równania reakcji hydrolizy estru o podanej nazwie lub 

podanym wzorze, bada skład pierwiastkowy białek, udowadnia doświadczalnie, że glukoza 

ma właściwości redukujące, przeprowadza próbę Trommera i próbę Tollensa, wyjaśnia, na 

czym polega próba akroleinowa , projektuje doświadczenie umożliwiające odróżnienie 

tłuszczu od substancji tłustej (próba akroleinowa), opisuje proces utwardzania tłuszczów, 

opisuje hydrolizę tłuszczów, zapisuje równanie dla podanego tłuszczu wyjaśnia, na czym 

polega efekt Tyndalla. 

Dla uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych 
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• stosowanie różnorodnych narzędzi służących sprawdzaniu wiedzy i umiejętności 

dostosowanych do poziomu opanowania języka polskiego,  

• formułowanie krótkich zadań, stosowanie prostych, jasnych komunikatów typu: 

przeczytaj, wybierz, dopasuj, narysuj.   

• uwzględnianie w ocenie zaangażowania w pracę, podejmowania prób rozwiązania 

zadania lub problemu,  

• na etapie początkowym nieocenianie strony językowej – dopuszczanie błędów 

gramatycznych, składniowych, ortograficznych.   


