
WYMAGANIA EDUKACYJNE Z CHEMII 
 

Rok szkolny 2017/2018 
KLASA II 

Uczeń: 
1. Potrafi dokonać podziału substancji chemicznych na kwasy, wodorotlenki i sole. Zna ich wzory 

ogólne i budowę cząsteczek.  
2. Zna wzory najprostszych kwasów i wodorotlenków ( NaOH, KOH, Ca (OH)2 , HCl, H2SO4, H2SO3, 

HNO3, H2CO3, H3PO4, H2S) .  
3. Wyjaśnia różnicę między wodorotlenkiem a zasadą.  
4. Potrafi określić właściwości poznawanych substancji i podać ich zastosowania.  
5. Zna pojęcie dysocjacji elektrolitycznej i potrafi zapisać równania dysocjacji.  
6. Wymienia rodzaje odczynu roztworu wodnego, zna wskaźniki do badania tych odczynów.  
7. Potrafi doświadczalnie zbadać odczyn roztworu i odczytać jego pH.  
8. Potrafi zaprojektować reakcje zobojętniania w oparciu o poznane kwasy i zasady oraz zapisać je w 

postaci cząsteczkowej i jonowej.  
9. Układa wzory prostych soli i podaje ich nazwy.  
10. Wymienia dodatkowo przynajmniej dwa inne sposoby otrzymywania soli.  
11. Rozumie pojęcie reakcji strąceniowej i potrafi doświadczalnie otrzymać sól w postaci osadu.  
12. Posługuje się tabelą rozpuszczalności soli do projektowania prostych reakcji strąceniowych.  
13.  Dokonuje prostych obliczeń chemicznych (masa cząsteczkowa, skład procentowy, podstawowe 

prawa chemiczne). 
14. Realizuje projekt przedmiotowy „Czy człowiek często korzysta z różnych soli?” 
15. Realizuje projekt międzyprzedmiotowy (z chemii i biologii)- „Jak zdrowo żyć?”   

 
KLASA III  

Uczeń:  
1. Zna najprostsze związki organiczne- węglowodory i ich źródła występowania w przyrodzie.  
2. Układa wzory prostych węglowodorów nasyconych i nienasyconych.  
3. Rozróżnia szeregi homologiczne węglowodorów: alkanów, alkenów i alkinów.  
4. Wyjaśnia zależność właściwości węglowodorów od ilości atomów węgla w cząsteczce.  
5. Zna reakcje spalania węglowodorów i zapisuje reakcję całkowitego spalania.  
6. Potrafi doświadczalnie odróżnić węglowodory nasycone od nienasyconych.  
7. Wymienia właściwości chemiczne węglowodorów nienasyconych i podaje przykłady reakcji 

spalania, przyłączania i polimeryzacji etenu.  
8.  Zna nazwy i wzory ogólne pochodnych węglowodorów: alkoholi, kwasów karboksylowych, estrów, 

amin i aminokwasów.  
9. Zapisuje wzory i podaje nazwy poznawanych związków. 
10. Podaje właściwości i zastosowanie omawianych związków.  
11. Odróżnia doświadczalnie kwasy nasycone od nienasyconych.  
12. Wyjaśnia pojęcie estryfikacji i zapisuje wzory oraz podaje nazwy prostych estrów. Wymienia ich 

zastosowania.  
13. Podaje przykłady wyższych kwasów karboksylowych i określa ich właściwości.  
14. Dokonuje podziału tłuszczów i opisuje ich właściwości fizyczne.  
15. Zna podział cukrów, ich skład pierwiastkowy i zastosowanie.  
16. Wykrywa doświadczalnie skrobię w produktach spożywczych.  
17. Zna skład pierwiastkowy białek i wie, z czego powstają.  
18. Wymienia czynniki powodujące denaturację białka oraz koagulację.  
19. Wykrywa doświadczalnie obecność białka w produktach spożywczych.  
20. Realizuje projekt międzyprzedmiotowy „Miedź – bogactwo naszego regionu”  
21. Dokonuje prostych obliczeń chemicznych (masa cząsteczkowa, skład procentowy, podstawowe 

prawa chemiczne).   



 
Na wszystkich poziomach edukacyjnych przy realizacji poszczególnych działów wykonywane są 
doświadczenia.  
Uczeń: 

 planuje doświadczenie, wybiera właściwe szkło i sprzęt laboratoryjny, wykonuje schematyczny 
rysunek, zapisuje obserwacje i wnioski z przeprowadzonego doświadczenia 

 
 
*Wymagania szczegółowe z chemii na poszczególne oceny szkolne znajdują się na stronie internetowej 
szkoły. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


