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Wymagania do działów – „Chemia Nowej Ery” – klasa 7 
Rok szkolny 2021-2022 

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE 7 
konieczne 

(ocena dopuszczająca) 
podstawowe 

(ocena dostateczna) 
rozszerzające 
(ocena dobra) 

dopełniające 
(ocena bardzo dobra) 

wykraczające 
(ocena celująca) 

I. Substancje i ich przemiany – uczeń 
– zalicza chemię do nauk 
przyrodniczych 
– stosuje zasady bezpie-
czeństwa obowiązujące w 
pracowni chemicznej 
– nazywa wybrane ele-
menty szkła i sprzętu la-
boratoryjnego oraz określa 
ich przeznaczenie 
– zna sposoby opisywania 
doświadczeń chemicznych 
– opisuje właściwości sub-
stancji będących głów-
nymi składnikami produk-
tów stosowanych na co 
dzień 
– definiuje pojęcie gęstość 
– podaje wzór na gęstość 
– przeprowadza proste ob-
liczenia z wykorzystaniem 
pojęć masa, gęstość, obję-
tość 
– wymienia jednostki gę-
stości 
– odróżnia właściwości fi-
zyczne od chemicznych 

– omawia, czym zajmuje 
się chemia 
– wyjaśnia, dlaczego che-
mia jest nauką przydatną 
ludziom 
– wyjaśnia, czym są ob-
serwacje, a czym wnioski 
z doświadczenia 
– przelicza jednostki 
(masy, objętości, gęstości) 
– wyjaśnia, czym ciało fi-
zyczne różni się od sub-
stancji 
– opisuje właściwości sub-
stancji 
– wymienia i wyjaśnia 
podstawowe sposoby 
rozdzielania mieszanin na 
składniki 
– sporządza mieszaninę 
– dobiera metodę rozdzie-
lania mieszaniny na skład-
niki 
– opisuje i porównuje zja-
wisko fizyczne  i reakcję 
chemiczną 

– podaje zastosowania 
wybranego szkła i sprzętu 
laboratoryjnego 
– identyfikuje substancje 
na podstawie podanych 
właściwość 
– przeprowadza obliczenia 
z wykorzystaniem pojęć: 
masa, gęstość, objętość 
– przelicza jednostki 
– podaje sposób rozdziele-
nia wskazanej mieszaniny 
na składniki 
– wskazuje różnice mię-
dzy właściwościami fi-
zycznymi składników 
mieszaniny, które umożli-
wiają jej rozdzielenie 
– projektuje doświadcze-
nia ilustrujące reakcję che-
miczną i formułuje wnio-
ski 
– wskazuje w podanych 
przykładach reakcję che-
miczną i zjawisko fi-
zyczne 

– omawia podział chemii 
na organiczną  i nieorga-
niczną 
– definiuje pojęcie patyna 
– projektuje doświadcze-
nie o podanym tytule (ry-
suje schemat, zapisuje ob-
serwacje i formułuje 
wnioski) 
– przeprowadza doświad-
czenia z działu Substancje 
i ich przemiany 
– projektuje i przewiduje 
wyniki doświadczeń na 
podstawie posiadanej wie-
dzy 

– opisuje zasadę rozdziału 
mieszanin metodą chro-
matografii  
– opisuje sposób rozdzie-
lania na składniki bardziej 
złożonych mieszanin z 
wykorzystaniem metod 
spoza podstawy progra-
mowej 
– wykonuje obliczenia – 
zadania dotyczące miesza-
nin 
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– definiuje pojęcie miesza-
nina substancji 
– opisuje cechy mieszanin 
jednorodnych i niejedno-
rodnych 
– podaje przykłady mie-
szanin 
– opisuje proste metody 
rozdzielania mieszanin na 
składniki 
– definiuje pojęcia zjawi-
sko fizyczne i reakcja che-
miczna 
– podaje przykłady zja-
wisk fizycznych i reakcji 
chemicznych zachodzą-
cych w otoczeniu czło-
wieka 
– definiuje pojęcia pier-
wiastek chemiczny i zwią-
zek chemiczny 
– dzieli substancje che-
miczne na proste i złożone 
oraz na pierwiastki i 
związki chemiczne 
– podaje przykłady związ-
ków chemicznych 
– dzieli pierwiastki che-
miczne na metale i nieme-
tale 

– projektuje doświadcze-
nia ilustrujące zjawisko fi-
zyczne i reakcję che-
miczną 
– definiuje pojęcie stopy 
metali 
– podaje przykłady zja-
wisk fizycznych i reakcji 
chemicznych zachodzą-
cych w otoczeniu czło-
wieka 
– wyjaśnia potrzebę wpro-
wadzenia symboli che-
micznych 
– rozpoznaje pierwiastki i 
związki chemiczne 
– wyjaśnia różnicę między 
pierwiastkiem, związkiem 
chemicznym i mieszaniną 
– proponuje sposoby za-
bezpieczenia przed rdze-
wieniem przedmiotów 
wykonanych z żelaza 

– wskazuje wśród różnych 
substancji mieszaninę i 
związek chemiczny 
– wyjaśnia różnicę między 
mieszaniną a związkiem 
chemicznym 
– odszukuje w układzie 
okresowym pierwiastków 
podane pierwiastki che-
miczne 
– opisuje doświadczenia 
wykonywane na lekcji 
– przeprowadza wybrane 
doświadczenia 
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– podaje przykłady pier-
wiastków chemicznych 
(metali i niemetali) 
– odróżnia metale i nieme-
tale na podstawie ich wła-
ściwości 
– opisuje, na czym pole-
gają rdzewienie i korozja 
– wymienia niektóre czyn-
niki powodujące korozję 
– posługuje się symbolami 
chemicznymi pierwiast-
ków (H, O, N, Cl, S, C, P, 
Si, Na, K, Ca, Mg, Fe, 
Zn, Cu, Al, Pb, Sn, Ag, 
Hg) 

II. Składniki powietrza i rodzaje przemian, jakim ulegają – uczeń 
– opisuje skład i właści-
wości powietrza 
– określa, co to są stałe i 
zmienne składniki powie-
trza 
– opisuje właściwości fi-
zyczne i chemiczne tlenu, 
tlenku węgla(IV), wodoru, 
azotu oraz właściwości fi-
zyczne gazów szlachet-
nych 
– podaje, że woda jest 
związkiem chemicznym 
wodoru i tlenu 

– projektuje i przeprowa-
dza doświadczenie po-
twierdzające, że powietrze 
jest mieszaniną jedno-
rodną gazów 
– wymienia stałe i 
zmienne składniki powie-
trza 
– oblicza przybliżoną ob-
jętość tlenu i azotu,  np. w 
sali lekcyjnej 
– opisuje, jak można 
otrzymać tlen 

– określa, które składniki 
powietrza są stałe,  
a które zmienne 
– wykonuje obliczenia do-
tyczące zawartości pro-
centowej substancji wy-
stępujących w powietrzu 
– wykrywa obecność 
tlenku węgla(IV) 
– opisuje właściwości 
tlenku węgla(II)  
– wyjaśnia rolę procesu 
fotosyntezy w naszym ży-
ciu 

– otrzymuje tlenek wę-
gla(IV) w reakcji węglanu 
wapnia z kwasem chloro-
wodorowym 
– wymienia różne sposoby 
otrzymywania tlenu, 
tlenku węgla(IV), wodoru 
– projektuje doświadcze-
nia dotyczące powietrza i 
jego składników 
– uzasadnia, na podstawie 
reakcji magnezu z tlen-
kiem węgla(IV), że tlenek 
węgla(IV) jest związkiem 
chemicznym węgla i tlenu 

– opisuje destylację skro-
plonego powietrza 
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– tłumaczy, na czym po-
lega zmiana stanu skupie-
nia na przykładzie wody 
– definiuje pojęcie wo-
dorki 
– omawia obieg tlenu i 
tlenku węgla(IV) w przy-
rodzie 
– określa znaczenie po-
wietrza, wody, tlenu, 
tlenku węgla(IV) 
– podaje, jak można wy-
kryć tlenek węgla(IV) 
– określa, jak zachowują 
się substancje  
higroskopijne 
– opisuje, na czym pole-
gają reakcje syntezy, ana-
lizy, wymiany 
– omawia, na czym polega 
spalanie 
– definiuje pojęcia sub-
strat i produkt reakcji che-
micznej 
– wskazuje substraty i 
produkty reakcji chemicz-
nej  
– określa typy reakcji che-
micznych 
– określa, co to są tlenki i 
zna ich podział 

– opisuje właściwości fi-
zyczne i chemiczne  ga-
zów szlachetnych, azotu 
– podaje przykłady wo-
dorków niemetali 
– wyjaśnia, na czym po-
lega proces fotosyntezy 
– wymienia niektóre za-
stosowania azotu, gazów 
szlachetnych, tlenku wę-
gla(IV), tlenu, wodoru 
– podaje sposób otrzymy-
wania tlenku węgla(IV) 
(na przykładzie reakcji 
węgla z tlenem) 
– definiuje pojęcie reakcja 
charakterystyczna 
– planuje doświadczenie 
umożliwiające wykrycie 
obecności tlenku wę-
gla(IV) w powietrzu wy-
dychanym z płuc 
– wyjaśnia, co to jest efekt 
cieplarniany  
– opisuje rolę wody i pary 
wodnej w przyrodzie 
– wymienia właściwości 
wody 
– wyjaśnia pojęcie higro-
skopijność 
– zapisuje słownie prze-
bieg reakcji chemicznej 

– podaje przykłady sub-
stancji szkodliwych dla 
środowiska 
– wyjaśnia, skąd się biorą 
kwaśne opady 
– określa zagrożenia wy-
nikające z efektu  
cieplarnianego, dziury 
ozonowej, kwaśnych opa-
dów 
– proponuje sposoby za-
pobiegania powiększaniu 
się dziury ozonowej  
i ograniczenia powstawa-
nia kwaśnych opadów 
– projektuje doświadcze-
nia, w których otrzyma 
tlen, tlenek węgla(IV), 
wodór 
– projektuje doświadcze-
nia, w których zbada wła-
ściwości tlenu, tlenku wę-
gla(IV), wodoru 
– zapisuje słownie prze-
bieg różnych rodzajów re-
akcji chemicznych 
– podaje przykłady róż-
nych typów reakcji che-
micznych 
– wykazuje obecność pary 
wodnej w powietrzu 

– uzasadnia, na podstawie 
reakcji magnezu  z parą 
wodną, że woda jest 
związkiem chemicznym 
tlenu i wodoru 
– planuje sposoby postę-
powania umożliwiające 
ochronę powietrza przed 
zanieczyszczeniami 
– identyfikuje substancje 
na podstawie schematów 
reakcji chemicznych 
– wykazuje zależność 
między rozwojem cywili-
zacji a występowaniem 
zagrożeń, np. podaje przy-
kłady dziedzin życia, któ-
rych rozwój powoduje ne-
gatywne skutki dla środo-
wiska przyrodniczego 
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– wymienia podstawowe 
źródła, rodzaje i skutki za-
nieczyszczeń powietrza 
– wskazuje różnicę mię-
dzy reakcjami egzo- i en-
doenergetyczną 
– podaje przykłady reakcji 
egzo-  
i endoenergetycznych 
– wymienia niektóre 
efekty towarzyszące  
reakcjom chemicznym 

– wskazuje w zapisie 
słownym przebiegu reak-
cji chemicznej substraty i 
produkty, pierwiastki i 
związki chemiczne 
– opisuje, na czym polega 
powstawanie dziury ozo-
nowej i kwaśnych opadów 
– podaje sposób otrzymy-
wania wodoru (w reakcji 
kwasu chlorowodorowego 
z metalem) 
− opisuje sposób identyfi-
kowania gazów: wodoru, 
tlenu, tlenku węgla(IV)  
− wymienia źródła, ro-
dzaje i skutki zanieczysz-
czeń powietrza 
− wymienia niektóre spo-
soby postępowania po-
zwalające chronić powie-
trze przed zanieczyszcze-
niami  
– definiuje pojęcia reakcje 
egzo- i endoenergetyczne 

– omawia sposoby otrzy-
mywania wodoru 
– podaje przykłady reakcji 
egzo- i endoenergetycz-
nych 
– zalicza przeprowadzone 
na lekcjach reakcje do 
egzo- lub endoenergetycz-
nych 

III. Atomy i cząsteczki – uczeń 
– definiuje pojęcie mate-
ria  
– definiuje pojęcie dyfuzji 
– opisuje ziarnistą budowę 
materii 

– planuje doświadczenie 
potwierdzające  
ziarnistość budowy mate-
rii 
– wyjaśnia zjawisko dyfu-
zji 

– wyjaśnia różnice między 
pierwiastkiem  
a związkiem chemicznym 
na podstawie założeń teo-
rii atomistyczno-cząstecz-
kowej budowy materii 

– wyjaśnia związek mię-
dzy podobieństwami wła-
ściwości pierwiastków 
chemicznych zapisanych 
w tej samej grupie układu 
okresowego a budową ich 

– oblicza zawartość pro-
centową izotopów w pier-
wiastku chemicznym 
– opisuje historię odkrycia 
budowy atomu i 



oprac.© Waldemar Dejnega 2021  

6 
 

– opisuje, czym atom 
różni się od cząsteczki 
– definiuje pojęcia: jed-
nostka masy atomowej,  
masa atomowa, masa czą-
steczkowa 
– oblicza masę cząstecz-
kową prostych związków 
chemicznych 
– opisuje i charakteryzuje 
skład atomu 
pierwiastka chemicznego 
(jądro – protony i neu-
trony, powłoki elektro-
nowe – elektrony) 
– wyjaśni, co to są nukle-
ony 
– definiuje pojęcie elek-
trony walencyjne 
– wyjaśnia, co to są liczba 
atomowa, liczba masowa 
– ustala liczbę protonów, 
elektronów, neutronów w 
atomie danego pierwiastka 
chemicznego, gdy znane 
są liczby atomowa i ma-
sowa 
– podaje, czym jest konfi-
guracja elektronowa 
– definiuje pojęcie izotop 
– dokonuje podziału izoto-
pów 

– podaje założenia teorii 
atomistyczno- 
-cząsteczkowej budowy 
materii 
– oblicza masy cząstecz-
kowe 
– opisuje pierwiastek che-
miczny jako zbiór atomów 
o danej liczbie atomowej 
Z 
– wymienia rodzaje izoto-
pów 
– wyjaśnia różnice w bu-
dowie atomów  
izotopów wodoru 
– wymienia dziedziny ży-
cia, w których stosuje się 
izotopy 
– korzysta z układu okre-
sowego pierwiastków 
chemicznych 
– wykorzystuje informacje 
odczytane z układu  
okresowego pierwiastków 
chemicznych 
– podaje maksymalną 
liczbę elektronów na 
poszczególnych powło-
kach (K, L, M) 
– zapisuje konfiguracje 
elektronowe  

– oblicza masy cząstecz-
kowe związków chemicz-
nych 
– definiuje pojęcie masy 
atomowej jako średniej 
mas atomów danego pier-
wiastka, z uwzględnie-
niem jego składu izotopo-
wego 
– wymienia zastosowania 
różnych izotopów 
– korzysta z informacji za-
wartych w układzie okre-
sowym pierwiastków che-
micznych 
– oblicza maksymalną 
liczbę elektronów  
w powłokach 
– zapisuje konfiguracje 
elektronowe 
– rysuje uproszczone mo-
dele atomów  
– określa zmianę właści-
wości pierwiastków  
w grupie i okresie 

atomów i liczbą elektro-
nów walencyjnych 
− wyjaśnia, dlaczego 
masy atomowe podanych 
pierwiastków chemicz-
nych w układzie okreso-
wym nie są liczbami cał-
kowitymi 

powstania układu okreso-
wego pierwiastków 
– definiuje pojęcie pro-
mieniotwórczość 
– określa, na czym pole-
gają promieniotwórczość 
naturalna i sztuczna 
– definiuje pojęcie reakcja 
łańcuchowa  
– wymienia ważniejsze 
zagrożenia związane z 
promieniotwórczością 
– wyjaśnia pojęcie okres 
półtrwania (okres poło-
wicznego rozpadu) 
– rozwiązuje zadania 
związane z pojęciami 
okres półtrwania i średnia 
masa atomowa 
– charakteryzuje rodzaje 
promieniowania 
– wyjaśnia, na czym pole-
gają przemiany α, β 
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– wymienia najważniejsze 
dziedziny życia, w któ-
rych mają zastosowanie 
izotopy  
– opisuje układ okresowy 
pierwiastków  
chemicznych 
– podaje treść prawa okre-
sowości 
– podaje, kto jest twórcą 
układu okresowego  
pierwiastków chemicz-
nych 
– odczytuje z układu okre-
sowego podstawowe in-
formacje o pierwiastkach 
chemicznych  
– określa rodzaj pierwiast-
ków (metal, niemetal) i 
podobieństwo właściwości 
pierwiastków w grupie 

– rysuje modele atomów 
pierwiastków chemicz-
nych 
– określa, jak zmieniają 
się niektóre właściwości 
pierwiastków w grupie i 
okresie 

IV. Łączenie się atomów. Równania reakcji chemicznych – uczeń 
– wymienia typy wiązań 
chemicznych 
– podaje definicje: wiąza-
nia kowalencyjnego nie-
spolaryzowanego, wiąza-
nia kowalencyjnego spola-
ryzowanego, wiązania jo-
nowego 
– definiuje pojęcia: jon, 
kation, anion 

– opisuje rolę elektronów 
zewnętrznej powłoki w łą-
czeniu się atomów 
– odczytuje elektroujem-
ność pierwiastków che-
micznych 
– opisuje sposób powsta-
wania jonów 
– określa rodzaj wiązania 
w prostych  

– określa typ wiązania 
chemicznego w podanym 
przykładzie 
– wyjaśnia na podstawie 
budowy atomów, dlaczego 
gazy szlachetne są bardzo 
mało aktywne chemicznie  
– wyjaśnia różnice między 
typami wiązań chemicz-
nych 

– wykorzystuje pojęcie 
elektroujemności do okre-
ślania rodzaju wiązania w 
podanych substancjach 
–  uzasadnia i udowadnia 
doświadczalnie, że masa 
substratów jest równa ma-
sie produktów 
– rozwiązuje trudniejsze 
zadania dotyczące 

– opisuje wiązania koor-
dynacyjne i metaliczne 
– wykonuje obliczenia na 
podstawie równania reak-
cji chemicznej 
– wykonuje obliczenia z 
wykorzystaniem pojęcia 
wydajność reakcji  
– zna pojęcia: mol, masa 
molowa i objętość molowa 
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– definiuje pojęcie elek-
troujemność 
– posługuje się symbolami 
pierwiastków chemicz-
nych 
– podaje, co występuje we 
wzorze elektronowym 
– odróżnia wzór suma-
ryczny od wzoru struktu-
ralnego 
– zapisuje wzory suma-
ryczne i strukturalne czą-
steczek  
– definiuje pojęcie warto-
ściowość 
– podaje wartościowość 
pierwiastków chemicz-
nych w stanie wolnym  
– odczytuje z układu okre-
sowego maksymalną war-
tościowość pierwiastków 
chemicznych względem 
wodoru grup 1., 2. i 
13.−17. 
– wyznacza wartościo-
wość pierwiastków  
chemicznych na podsta-
wie wzorów sumarycz-
nych 
– zapisuje wzory suma-
ryczny i strukturalny czą-
steczki związku 

przykładach cząsteczek  
− podaje przykłady sub-
stancji o wiązaniu  
kowalencyjnym i substan-
cji o wiązaniu jonowym  
– przedstawia tworzenie 
się wiązań chemicznych 
kowalencyjnego i jono-
wego dla prostych przy-
kładów 
– określa wartościowość 
na podstawie układu okre-
sowego pierwiastków  
– zapisuje wzory związ-
ków chemicznych na pod-
stawie podanej wartościo-
wości lub nazwy pier-
wiastków chemicznych 
– podaje nazwę związku 
chemicznego  na podsta-
wie wzoru 
– określa wartościowość 
pierwiastków  w związku 
chemicznym 
– zapisuje wzory cząste-
czek, korzystając z modeli  
– wyjaśnia znaczenie 
współczynnika  
stechiometrycznego i in-
deksu stechiometrycznego 
– wyjaśnia pojęcie równa-
nia reakcji chemicznej 

– opisuje powstawanie 
wiązań kowalencyjnych 
dla wymaganych przykła-
dów 
– opisuje mechanizm po-
wstawania wiązania jono-
wego 
– opisuje, jak  wykorzy-
stać elektroujemność do 
określenia rodzaju wiąza-
nia chemicznego w czą-
steczce 
– wykorzystuje pojęcie 
wartościowości 
– odczytuje z układu okre-
sowego wartościowość 
pierwiastków  
chemicznych grup 1., 2. i 
13.−17. (względem wo-
doru, maksymalną wzglę-
dem tlenu) 
– nazywa związki che-
miczne na podstawie wzo-
rów sumarycznych i zapi-
suje wzory na podstawie 
ich nazw 
– zapisuje i odczytuje 
równania reakcji chemicz-
nych (o większym stopniu 
trudności) 

poznanych praw (zacho-
wania masy, stałości 
składu związku chemicz-
nego) 
– wskazuje podstawowe 
różnice między wiąza-
niami kowalencyjnym a 
jonowym oraz kowalen-
cyjnym niespolaryzowa-
nym a kowalencyjnym 
spolaryzowanym 
– opisuje zależność wła-
ściwości związku che-
micznego od występują-
cego w nim wiązania che-
micznego 
– porównuje właściwości 
związków kowalencyj-
nych i jonowych (stan 
skupienia, rozpuszczal-
ność w wodzie, tempera-
tury topnienia i wrzenia, 
przewodnictwo ciepła i 
elektryczności) 
– zapisuje i odczytuje 
równania reakcji chemicz-
nych o dużym stopniu 
trudności 
– wykonuje obliczenia ste-
chiometryczne 

i wykorzystuje je w obli-
czeniach  
– określa, na czym pole-
gają reakcje utleniania-re-
dukcji 
– definiuje pojęcia: utle-
niacz i reduktor 
– zaznacza w zapisie 
słownym przebiegu reak-
cji chemicznej procesy 
utleniania i redukcji oraz 
utleniacz, reduktor 
– podaje przykłady reakcji 
utleniania-redukcji zacho-
dzących w naszym otocze-
niu; uzasadnia swój wybór 
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dwupierwiastkowego na 
podstawie wartościowości 
pierwiastków chemicz-
nych 
– określa na podstawie 
wzoru liczbę atomów  
pierwiastków w związku 
chemicznym  
– interpretuje zapisy (od-
czytuje ilościowo i jako-
ściowo proste zapisy), np.: 
H2, 2 H, 2 H2 itp. 
– ustala na podstawie 
wzoru sumarycznego na-
zwę prostych dwupier-
wiastkowych związków 
chemicznych  
– ustala na podstawie na-
zwy wzór sumaryczny 
prostych dwupierwiastko-
wych związków chemicz-
nych  
– rozróżnia podstawowe 
rodzaje reakcji chemicz-
nych 
– wskazuje substraty i 
produkty reakcji chemicz-
nej 
– podaje treść prawa za-
chowania masy 

– odczytuje proste równa-
nia reakcji chemicznych 
– zapisuje równania reak-
cji chemicznych 
− dobiera współczynniki 
w równaniach  
reakcji chemicznych 

– przedstawia modelowy 
schemat równania reakcji 
chemicznej 
– rozwiązuje zadania na 
podstawie prawa zacho-
wania masy i prawa stało-
ści składu związku che-
micznego 
– dokonuje prostych obli-
czeń stechiometrycznych 
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– podaje treść prawa stało-
ści składu związku che-
micznego 
– przeprowadza proste ob-
liczenia z wykorzystaniem 
prawa zachowania 

V. Woda i roztwory wodne – uczeń 
– charakteryzuje rodzaje 
wód występujących  
w przyrodzie 
– podaje, na czym polega 
obieg wody  
w przyrodzie 
– podaje przykłady źródeł 
zanieczyszczenia wód  
– wymienia niektóre 
skutki zanieczyszczeń 
oraz sposoby walki z nimi 
– wymienia stany skupie-
nia wody 
– określa, jaką wodę na-
zywa się wodą destylo-
waną  
– nazywa przemiany sta-
nów skupienia wody 
– opisuje właściwości 
wody 
– zapisuje wzory suma-
ryczny i strukturalny  
cząsteczki wody 
– definiuje pojęcie dipol 

– opisuje budowę czą-
steczki wody  
– wyjaśnia, co to jest czą-
steczka polarna 
– wymienia właściwości 
wody zmieniające  
się pod wpływem zanie-
czyszczeń 
– planuje doświadczenie 
udowadniające, że woda: 
z sieci wodociągowej i na-
turalnie występująca w 
przyrodzie są mieszani-
nami 
– proponuje sposoby ra-
cjonalnego gospodarowa-
nia wodą 
– tłumaczy, na czym pole-
gają procesy mieszania i 
rozpuszczania 
– określa, dla jakich sub-
stancji woda jest  
dobrym rozpuszczalni-
kiem 

– wyjaśnia, na czym po-
lega tworzenie wiązania 
kowalencyjnego spolary-
zowanego w cząsteczce 
wody 
– wyjaśnia budowę po-
larną cząsteczki wody 
– określa właściwości 
wody wynikające z jej  
budowy polarnej 
– przewiduje zdolność 
różnych substancji do roz-
puszczania się w wodzie 
– przedstawia za pomocą 
modeli proces rozpuszcza-
nia w wodzie substancji o 
budowie polarnej, np. 
chlorowodoru 
– podaje rozmiary cząstek 
substancji wprowadzo-
nych do wody i znajdują-
cych się w roztworze wła-
ściwym, koloidzie, zawie-
sinie 

– proponuje doświadcze-
nie udowadniające, że 
woda jest związkiem wo-
doru i tlenu 
– określa wpływ ciśnienia 
atmosferycznego na war-
tość temperatury wrzenia 
wody 
– porównuje rozpuszczal-
ność w wodzie związków 
kowalencyjnych i jono-
wych 
– wykazuje doświadczal-
nie, czy roztwór jest  
nasycony, czy nienasy-
cony 
– rozwiązuje z wykorzy-
staniem gęstości zadania 
rachunkowe dotyczące 
stężenia procentowego  
– oblicza rozpuszczalność 
substancji w danej  
temperaturze, znając stę-
żenie procentowe jej  

– wyjaśnia, na czym po-
lega asocjacja cząsteczek 
wody  
– rozwiązuje zadania ra-
chunkowe na stężenie pro-
centowe roztworu, w któ-
rym rozpuszczono miesza-
ninę substancji stałych 
– rozwiązuje zadania z 
wykorzystaniem pojęcia 
stężenie molowe 
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– identyfikuje cząsteczkę 
wody jako dipol 
– wyjaśnia podział sub-
stancji na dobrze rozpusz-
czalne, trudno rozpusz-
czalne oraz praktycznie 
nierozpuszczalne w wo-
dzie 
− podaje przykłady sub-
stancji, które rozpuszczają 
się i nie rozpuszczają się  
w wodzie 
– wyjaśnia pojęcia: roz-
puszczalnik i substancja 
rozpuszczana 
– projektuje doświadcze-
nie dotyczące rozpusz-
czalności różnych sub-
stancji w wodzie 
– definiuje pojęcie roz-
puszczalność 
– wymienia czynniki, 
które wpływają  
na rozpuszczalność sub-
stancji 
– określa, co to jest 
krzywa rozpuszczalności 
– odczytuje z wykresu 
rozpuszczalności  
rozpuszczalność danej 
substancji w podanej  
temperaturze 

– charakteryzuje substan-
cje ze względu na ich 
rozpuszczalność w wodzie 
– planuje doświadczenia 
wykazujące wpływ 
różnych czynników na 
szybkość  
rozpuszczania substancji 
stałych w wodzie 
– porównuje rozpuszczal-
ność różnych  
substancji w tej samej 
temperaturze 
– oblicza ilość substancji, 
którą można rozpuścić w 
określonej objętości wody  
w podanej temperaturze 
– podaje przykłady sub-
stancji, które  
rozpuszczają się w wo-
dzie, tworząc  
roztwory właściwe 
– podaje przykłady sub-
stancji, które nie rozpusz-
czają się w wodzie, two-
rząc koloidy lub zawiesiny 
– wskazuje różnice mię-
dzy roztworem  
właściwym a zawiesiną 
– opisuje różnice między 
roztworami:  

– wykazuje doświadczal-
nie wpływ różnych  
czynników na szybkość 
rozpuszczania substancji 
stałej w wodzie 
– posługuje się wykresem 
rozpuszczalności 
– wykonuje obliczenia z 
wykorzystaniem wykresu 
rozpuszczalności 
– oblicza masę wody, zna-
jąc masę roztworu i jego 
stężenie procentowe 
– prowadzi obliczenia z 
wykorzystaniem pojęcia 
gęstości 
– podaje sposoby zmniej-
szenia lub zwiększenia 
stężenia roztworu 
– oblicza stężenie procen-
towe roztworu powstałego 
przez zagęszczenie i roz-
cieńczenie roztworu 
– oblicza stężenie procen-
towe roztworu nasyco-
nego w danej temperatu-
rze (z wykorzystaniem 
wykresu rozpuszczalno-
ści) 
– wymienia czynności 
prowadzące do 

roztworu nasyconego w 
tej temperaturze 
– oblicza stężenie roz-
tworu powstałego po 
zmieszaniu roztworów tej 
samej substancji o róż-
nych stężeniach 
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– wymienia czynniki 
wpływające na szybkość 
rozpuszczania się substan-
cji stałej w wodzie 
– definiuje pojęcia: roz-
twór właściwy, koloid  
i zawiesina 
– podaje przykłady sub-
stancji tworzących z wodą 
roztwór właściwy, zawie-
sinę, koloid 
– definiuje pojęcia: roz-
twór nasycony, roztwór 
nienasycony, roztwór stę-
żony, roztwór rozcień-
czony 
– definiuje pojęcie krysta-
lizacja 
– podaje sposoby otrzy-
mywania roztworu niena-
syconego z nasyconego i 
odwrotnie 
– definiuje stężenie pro-
centowe roztworu 
– podaje wzór opisujący 
stężenie procentowe roz-
tworu 
– prowadzi proste oblicze-
nia z wykorzystaniem po-
jęć: stężenie procentowe, 
masa substancji, masa 

rozcieńczonym, stężonym, 
nasyconym i nienasyco-
nym 
– przekształca wzór na 
stężenie procentowe  
roztworu tak, aby obliczyć 
masę substancji rozpusz-
czonej lub masę roztworu 
– oblicza masę substancji 
rozpuszczonej lub masę 
roztworu, znając stężenie 
procentowe roztworu 
– wyjaśnia, jak sporządzić 
roztwór o określonym stę-
żeniu procentowym, np. 
100 g 20-procentowego 
roztworu soli kuchennej 

sporządzenia określonej 
objętości roztworu  
o określonym stężeniu 
procentowym 
– sporządza roztwór o 
określonym stężeniu  
procentowym 
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rozpuszczalnika, masa 
roztworu 

VI. Tlenki i wodorotlenki – uczeń 
– definiuje pojęcie katali-
zator  
– definiuje pojęcie tlenek 
– podaje podział tlenków 
na tlenki metali i tlenki 
niemetali 
– zapisuje równania reak-
cji otrzymywania tlenków 
metali i tlenków niemetali 
– wymienia zasady BHP 
dotyczące pracy z zasa-
dami 
– definiuje pojęcia i roz-
różnia pojęcia wodorotle-
nek i zasada  
– odczytuje z tabeli roz-
puszczalności, czy wodo-
rotlenek jest rozpusz-
czalny w wodzie czy też 
nie 
– opisuje budowę wodoro-
tlenków 
– zna wartościowość 
grupy wodorotlenowej  
– rozpoznaje wzory wodo-
rotlenków 
– zapisuje wzory suma-
ryczne wodorotlenków: 

– podaje sposoby otrzy-
mywania tlenków 
– opisuje właściwości i 
zastosowania wybranych 
tlenków  
– podaje wzory i nazwy 
wodorotlenków 
– wymienia wspólne wła-
ściwości zasad i wyjaśnia, 
z czego one wynikają 
– wymienia dwie główne 
metody otrzymywania 
wodorotlenków 
– zapisuje równania reak-
cji otrzymywania wodoro-
tlenku sodu, potasu i wap-
nia 
– wyjaśnia pojęcia woda 
wapienna, wapno palone i 
wapno gaszone 
– odczytuje proste równa-
nia dysocjacji jonowej za-
sad 
– definiuje pojęcie odczyn 
zasadowy 
– bada odczyn 
– zapisuje obserwacje do 
przeprowadzanych na lek-
cji doświadczeń 

– wyjaśnia pojęcia wodo-
rotlenek i zasada 
– wymienia przykłady wo-
dorotlenków i zasad 
– wyjaśnia, dlaczego pod-
czas pracy z zasadami na-
leży zachować szczególną 
ostrożność  
– wymienia poznane 
tlenki metali, z których  
   otrzymać zasady 
– zapisuje równania reak-
cji otrzymywania wybra-
nego wodorotlenku 
– planuje doświadczenia, 
w których wyniku można 
otrzymać wodorotlenki 
sodu, potasu lub wapnia 
– planuje sposób otrzymy-
wania wodorotlenków nie-
rozpuszczalnych w wo-
dzie 
– zapisuje i odczytuje 
równania dysocjacji jono-
wej zasad 
– określa odczyn roztworu 
zasadowego i uzasadnia to 
– opisuje doświadczenia 
przeprowadzane na 

– zapisuje wzór suma-
ryczny wodorotlenku do-
wolnego metalu 
– planuje doświadczenia, 
w których wyniku można 
otrzymać różne wodoro-
tlenki, także praktycznie 
nierozpuszczalne w wo-
dzie 
– zapisuje równania reak-
cji otrzymywania różnych 
wodorotlenków 
– identyfikuje wodoro-
tlenki na podstawie poda-
nych informacji 
– odczytuje równania re-
akcji chemicznych 

– opisuje i bada właściwo-
ści wodorotlenków amfo-
terycznych 
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NaOH, KOH, Ca(OH)2, 
Al(OH)3, Cu(OH)2 
– opisuje właściwości oraz 
zastosowania wodorotlen-
ków: sodu, potasu i wap-
nia 
– łączy nazwy zwycza-
jowe (wapno palone i 
wapno gaszone) z na-
zwami systematycznymi 
tych związków chemicz-
nych  
– definiuje pojęcia: elek-
trolit, nieelektrolit 
− definiuje pojęcia: dyso-
cjacja jonowa, wskaźnik 
– wymienia rodzaje od-
czynów roztworów 
– podaje barwy wskaźni-
ków w roztworze o poda-
nym odczynie 
– wyjaśnia, na czym po-
lega dysocjacja jonowa 
zasad 
– zapisuje równania dyso-
cjacji jonowej zasad (pro-
ste przykłady) 
− podaje nazwy jonów po-
wstałych w wyniku dyso-
cjacji jonowej 

lekcjach (schemat, obser-
wacje, wniosek) 
– opisuje zastosowania 
wskaźników 
– planuje doświadczenie, 
które umożliwi zbadanie 
odczynu produktów uży-
wanych w życiu codzien-
nym 
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– odróżnia zasady od in-
nych substancji za pomocą 
wskaźników 

 


