Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z chemii w klasie 7
Wymagania na ocenę
Temat lekcji

dopuszczającą

dostateczną

dobrą

bardzo dobrą

celującą

Uczeń:
Dział 1. Substancje
Zasady bezpieczeństwa na
lekcjach chemii

– określa, co to jest chemia;
– rozpoznaje piktogramy na
etykietach opakowań substancji;
– wymienia podstawowe
szkło laboratoryjne.

– określa, czym się zajmują
chemicy;
– podaje przykłady
piktogramów;
– wymienia podstawowe szkło
i sprzęt laboratoryjny;
– wymienia zasady bezpiecznej pracy
w pracowni chemicznej;
– wymienia podstawowe elementy opisu doświadczenia.

– stosuje zasady bezpiecznej pracy w pracowni chemicznej;
– opisuje, do czego służą
karty charakterystyk i potrafi je wyszukać w internecie;
– interpretuje
umieszczone
tach;

piktogramy
na etykie-

– wymienia
podstawowe
szkło i sprzęt laboratoryjny
oraz podaje ich zastosowanie;
– wyszukuje potrzebne informacje w kartach charakterystyk;

– omawia zasady bezpiecznego korzystania z substancji;
– odróżnia obserwacje
wniosków.

od

– wyjaśnia, jak powinno się
formułować
obserwacje
i wnioski.

– wyjaśnia, jak formułować
obserwacje dotyczące doświadczenia.
Substancje i ich właściwości

– wyjaśnia, co to jest substan- – bada niektóre właściwości – opisuje właściwości
cja;
wybranych substancji;
nych substancji;

wybra- – identyfikuje substancje na – projektuje
doświadczenie
podstawie ich właściwości;
pozwalające zbadać właści– podaje przykłady właściwości – opisuje
stany
skupienia – rozróżnia właściwości fizyczne – bezbłędnie odróżnia właści- wości wybranych substancji
fizycznych i właściwości che- i wskazuje ich przykłady.
od chemicznych;
wości fizyczne od właściwości będących głównymi składnikami używanych codziennie
micznych;
– tłumaczy, na czym polega chemicznych.
produktów.
– wymienia stany skupienia;
zmiana stanów skupienia.
– wymienia nazwy zmiany stanów skupienia.

Reakcja chemiczna a zjawisko fizyczne

– definiuje
fizyczne;

pojęcie: zjawisko – opisuje
zjawisko
fizyczne – porównuje zjawisko fizyczne – klasyfikuje przemiany
jako reakcje chemiczne
i reakcję chemiczną;
i reakcję chemiczną;
i zjawiska fizyczne, na
– definiuje
pojęcie:
reakcja – podaje kilka przykładów zja- – opisuje różnice pomiędzy podstawie obserwacji.
chemiczna;
wisk fizycznych i reakcji che- zjawiskiem fizycznym a reak– podaje przykład zjawiska fi- micznych zachodzących w cją chemiczną;
zycznego i reakcji chemicznej otoczeniu człowieka.
– wskazuje w podanych przyzachodzących
człowieka.

Gęstość substancji

w

otoczeniu

– zapisuje obserwacje wykonanych doświadczeń.

kładach reakcję chemiczną
i zjawisko fizyczne.

– zapisuje wzór na gęstość;

– podaje przykłady nazwy sub- – przeprowadza
obliczenia – przeprowadza obliczenia
stancji
o
różnej
gęstości;
z
wykorzystaniem
pojęć:
ma- z wykorzystaniem pojęć:
– wyjaśnia, co oznaczają symmasa, gęstość, objętość, do
sa, gęstość, objętość;
których odczytuje informabole występujące we wzorze – wymienia jednostki gęstości;
cje z tabel lub wykresów.
–
przelicza
jednostki.
na gęstość;
– podstawia dane do wzoru na
– definiuje pojęcie: gęstość.

– projektuje i przeprowadza
doświadczenia
ilustrujące
zjawisko fizyczne i reakcję
chemiczną;

gęstość substancji;

1

–

projektuje doświadczenie
pozwalające porównać gęstość różnych substancji.

– przeprowadza proste obliczenia z wykorzystaniem pojęć:
masa, gęstość, objętość;
– odczytuje
z tabeli.
Sporządzanie i rozdzielanie
mieszanin

wartość

gęstości

– podaje definicję mieszaniny;

– wskazuje przykłady mieszanin – dobiera odpowiednią metodę – konstruuje zestaw do rozdzie- – planuje i przeprowadza proste
jednorodnych i niejednorod- rozdziału do mieszaniny;
lania danego typu mieszaniny; doświadczenia pozwalające
nych;
– wskazuje właściwości fizyczne – planuje i przeprowadza proste – rozdzielić mieszaninę trój– odróżnia mieszaninę jedno- decydujące o skuteczności doświadczenia
pozwalające składnikową.
– sporządza mieszaniny;
rodną od niejednorodnej oraz rozdzielania mieszaniny;
rozdzielić mieszaninę dwu– definiuje pojęcia: sączenie,
wymienia ich cechy;
składnikową.
– montuje zestaw do sączenia;
destylacja, rozdzielanie w roz–
wymienia
przykładowe
metody
dzielaczu, odparowanie, de– tłumaczy, na czym polega
rozdziału mieszanin;
kantacja, sedymentacja.
destylacja, podaje kilka zasto– wyjaśnia, na czym polegają: sowań tej metody rozdziału.
sączenie, destylacja, rozdzielanie w rozdzielaczu, odparowanie, dekantacja, sedymentacja.
– wskazuje przykłady mieszanin;

Substancje proste, substan- – definiuje pojęcia: substancja – wymienia przykłady substancji – opisuje różnice między związ- – opisuje różnice między mie- – wskazuje spośród przykłacje złożone a mieszaniny
prosta (pierwiastek chemicz- prostych i złożonych;
kiem chemicznym a pierwiast- szaniną a związkiem che- dów mieszaninę, związek
chemiczny lub pierwiastek.
ny), substancja złożona (zwią- – wskazuje w układzie okreso- kiem;
micznym;
zek chemiczny);
wym pierwiastków symbole – podaje przykłady mieszanin – tłumaczy, dlaczego mieszani– podaje przykłady pierwiastków wybranych pierwiastków;
i związków chemicznych;
na nie ma wzoru chemicznechemicznych;
– podaje wzory chemiczne wody – odróżnia symbole chemiczne go.
– podaje
proste
przykłady i tlenku węgla(IV).
od wzorów chemicznych.
związków chemicznych;
– zna symbole pierwiastków: H,
C, N, O, Na, Mg, Al, Si, P, S,
Cl, K, Ca, Fe, Cu, Zn, Br, Ag,
Sn, I, Ba, Au, Hg, Pb.
Metale i niemetale

– klasyfikuje pierwiastki
metale i niemetale;

jako – wymienia podstawowe różnice – bada właściwości wybranych – porównuje właściwości metali – projektuje
doświadczenie
pomiędzy
metalami metali i niemetali;
i niemetali;
pozwalające zbadać właści– podaje
kilka
przykładów a niemetalami;
– podaje właściwości metali – wyjaśnia, do czego można wości metali i niemetali;
przedmiotów
wykonanych – odróżnia metal od niemetalu i niemetali;
zastosować metale, uwzględ- – formułuje poprawne obserwaz metali;
na podstawie przedstawio- – odczytuje z tabeli dane doty- niając ich właściwości.
cje i wnioski.
nych
właściwości;
– podaje po kilka przykładów
czące temperatur wrzenia
niemetali i metali.
– podaje wspólne właściwości i topnienia pierwiastków chemetali;
micznych.
– wymienia właściwości niemetali.
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Wymagania na ocenę
dopuszczającą

Temat lekcji

dostateczną

dobrą

bardzo dobrą

celującą

Uczeń:
Dział 2. Świat okiem chemika
Atomy i cząsteczki

– definiuje pojęcie: dyfuzja;
– definiuje pojęcie: atom;

– podaje kilka przykładów zjawi- – wyjaśnia, jak zachodzi zjawi- – projektuje
doświadczenie – projektuje doświadczenie
ska dyfuzji, obserwowanych w sko dyfuzji, podaje kilka jego potwierdzające
ziarnistość obrazujące różną szybkość
procesu dyfuzji.
życiu codziennym;
przykładów;
materii;

– wie, że substancje składają
– tłumaczy, na czym polega – odróżnia zapis przedstawiają- – przeprowadza doświadczenie
się z atomów;
zjawisko dyfuzji;
cy atom od zapisu przedsta- będące dowodem na ziarni– definiuje pojęcie: cząsteczka.
stość materii;
– opisuje, czym się różni atom wiającego cząsteczkę.
od cząsteczki.
– podaje kilka przykładów cząsteczek.
Układ okresowy pierwiastków chemicznych – wprowadzenie

– opisuje, czym jest układ okre- – posługuje się układem okre- – wskazuje w układzie okreso- – podaje położenie piersowy pierwiastków;
sowym pierwiastków w celu wym pierwiastków położenie wiastka w układzie okresowym, określa przynależ– zna twórcę układu okresowe- odczytania położenia danego metali i niemetali;
ność do metali lub niemetapierwiastka;
go pierwiastków;
– porządkuje podane pierwiastki li oraz odczytuje wartość
grupy
główne według rosnącej liczby ato- liczby atomowej.
– wskazuje grupy i okresy na – wskazuje
i poboczne w układzie okre- mowej;
układzie okresowym;
sowym;
– określa położenie symbolu
– definiuje liczbę atomową jako
– odczytuje informacje o atomie pierwiastka w układzie okreliczbę porządkową.
danego pierwiastka − liczba sowym (proste przykłady).
atomowa.

Masa atomowa, masa cząsteczkowa

– definiuje pojęcie: masa ato- – wskazuje jednostkę
mowa;
atomowej;

Budowa atomu – protony,
neutrony i elektrony

masy – odczytuje masy atomowe – na podstawie wzoru chemicz- – oblicza masy cząsteczkowe
z układu okresowego pier- nego oblicza masę cząstecz- dla skomplikowanych związkową cząsteczek i wybranych ków chemicznych;
– opisuje, czym się różni atom – odróżnia zapis przedstawiają- wiastków;
od cząsteczki;
cy atom od zapisu przedsta- – na podstawie prostych wzo- związków chemicznych;
– rozwiązuje zadania problerów chemicznych oblicza ma- – wyjaśnia, dlaczego masy ato- mowe z wykorzystaniem zna– definiuje pojęcie: masa czą- wiającego cząsteczkę;
– na podstawie symbolu odczy- sę cząsteczkową cząsteczek mów i cząsteczek podaje się jomości masy cząsteczkowej
steczkowa.
tuje masę atomową wybrane- i wybranych związków che- w jednostkach masy atomo- i masy atomowej.
micznych.
wej.
go pierwiastka.
– opisuje skład atomu: jądro – stosuje zapis A E i go interpre- – swobodnie korzysta z informacji zawartych w ukła(protony i neutrony) oraz elek- tuje;
dzie okresowym do ustala–
opisuje
protony,
neutrony
nia liczby cząstek (prototrony;
i elektrony (podaje symbonów, elektronów i neutro– definiuje pojęcie pierwiastka le, masy, ładunki);
nów) w atomie przykładowego pierwiastka.
chemicznego jako zbioru ato- – ustala liczbę protonów,
mów o takiej samej liczbie elektronów i neutronów
w atomie na podstawie
atomowej (Z).
liczby atomowej i masowej.
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Budowa atomu pierwiastka – definiuje pojęcie:
chemicznego a jego położeelektronowa;
nie w układzie okresowym
– definiuje pojęcie:
walencyjne.

Izotopy

powłoka – określa na podstawie położe- – rysuje uproszczony model – zapisuje konfigurację elektro- – rysuje modele budowy atonia pierwiastka w układzie atomu;
nową atomów dla pierwiast- mów łącznie z zapisem konfiguracji dla pierwiastków grup
elektrony okresowym liczbę powłok – zapisuje konfigurację elektro- ków grup głównych;
elektronowych w atomie;
nową atomów dla prostych – podaje informacje na temat głównych;
– określa na podstawie położe- przykładów;
budowy wybranego pierwiast- – projektuje
doświadczenia
nia pierwiastka w układzie – wskazuje właściwości pier- ka na podstawie położenia wskazujące właściwości pierokresowym liczbę elektronów wiastków chemicznych wyni- w układzie okresowym pier- wiastków chemicznych wynizewnętrznej powłoki elektro- kające z ich położenia w ukła- wiastków;
kające z ich położenia w ukłanowej dla pierwiastków grup dzie okresowym;
– wyjaśnia znaczenie elektro- dzie okresowym;
głównych (1–2 i 13–18);
– omawia, jak się zmienia ak– opisuje, jak się zmienia cha- nów walencyjnych.
– rysuje uproszczony model rakter chemiczny pierwiastków
tywność metali i niemetali
budowy atomu (pierwiastki 1 grup głównych.
w grupach i okresach.
i 2 okresu).

– wyjaśnia pojęcie: izotop;

– wymienia izotopy wodoru i je – wyróżnia izotopy tego samego – wyjaśnia różnice w budowie – wyjaśnia, dlaczego wartość
pierwiastka spośród podanych izotopów;
masy atomowej nie jest cał– klasyfikuje izotopy jako natu- nazywa;
ralne i sztuczne;
– opisuje różnice w budowie przykładów;
– objaśnia pojęcie masy ato- kowita;
– definiuje pojęcie masy ato- izotopów na przykładzie izoto- – określa skład jądra atomowe- mowej jako uśrednionej war- – oblicza masę atomową wskago izotopu;
tości mas atomowych wszyst- zanego pierwiastka na podmowej jako uśrednionej war- pów wodoru;
tości mas atomowych wszyst- – wymienia zastosowanie wy- – opisuje sposób wyliczania kich izotopów danego pier- stawie liczb masowych i skławiastka;
du procentowego izotopów.
kich izotopów danego pier- branych izotopów.
masy atomowej.
– projektuje model jąder atomowych podanych izotopów.

wiastka.
Dział 3. Jak to jest połączone?
Wiązania kowalencyjne

– definiuje pojęcie:
chemiczne;

wiązanie – opisuje na przykładzie cząste- – tłumaczy
reguły
dubletu – uzasadnia, dlaczego w danej – spośród podanych przykładów
czek H2, Cl2, N2 powstawanie i oktetu;
cząsteczce występuje okre- cząsteczek klasyfikuje rodzaj
wiązań
chemicznych;
wiązania w nich występujący;
– zna pojęcie: wiązanie kowa– stosuje pojęcie elektroujem- ślony rodzaj wiązania;
lencyjne
(niespolaryzowane – określa, kiedy powstają wią- ności do określania rodzaju – wyjaśnia, na czym polega – wyjaśnia mechanizm tworzei spolaryzowane);
zania kowalencyjne niespola- wiązań (kowalencyjne, jono- polaryzacja wiązania.
nia wiązań kowalencyjnych.
– zna pojęcia: dublet elektrono- ryzowane i spolaryzowane na we) w podanych substanpodstawie różnicy elektrou- cjach;
wy, oktet elektronowy;
jemności;
– posługuje się symbolami pier– opisuje funkcję elektronów
–
zewnętrznej
powłoki odróżnia wzór sumaryczny od wiastków i stosuje je do zapiwzoru strukturalnego;
sywania wzorów chemiczw łączeniu się atomów;
nych;
–
odczytuje
ze
wzoru
chemicz– podaje przykłady substancji
nego,
z
jakich
pierwiastków
i
z
–
opisuje na przykładzie cząsteo wiązaniach kowalencyjnych
(niespolaryzowanych i spola- ilu atomów składa się dana czek: CO2, H2O, HCl, NH3,
cząsteczka.
CH4 powstawanie wiązań
ryzowanych).
chemicznych;
– ilustruje graficznie powstawanie wiązań kowalencyjnych.
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Wymagania na ocenę
Temat lekcji

dopuszczającą

dostateczną

dobrą

bardzo dobrą

celującą

Uczeń:
Wiązania jonowe

– definiuje
jonowe;

wiązanie – opisuje funkcję elektronów – tłumaczy, jak powstają jony;
– wyjaśnia różnice pomiędzy – zapisuje, jak powstają jony
zewnętrznej
powłoki – opisuje powstawanie wiązań atomem, cząsteczką a jonem;
pierwiastków (Na, Mg, Al, O,
– stosuje pojęcie jonu (kation w łączeniu się atomów jonowych (np. NaCl, CaO);
– przedstawia w sposób mode- S, Cl);
w wiązaniu jonowym;
i anion);
– zapisuje mechanizm powsta- lowy powstawanie wiązania – przedstawia mechanizm pojonowego;
wstawania wiązania jonowego
– definiuje pojęcie: elektroujem- – określa ładunek jonów metali nia prostych jonów.
oraz niemetali;
ność;
– w zbiorze substancji wskazuje dla związków chemicznych
(CaO, MgO, NaCl, MgCl2);
związki o budowie jonowej.
– podaje przykłady substancji – stosuje pojęcie elektro- ujemności
do
określania
rodzaju
–
wyjaśnia różnice między spoo wiązaniu jonowym.
wiązań jonowych w podanych
sobem powstawania wiązań
substancjach;
kowalencyjnych a wiązań jonowych.
– przedstawia
uogólniony
pojęcie:

schemat powstawania wiązania jonowego.
Rodzaj wiązania a właści– zna pojęcia: przewodnik, izo- – przeprowadza pomiar prze- – porównuje właściwości związ- – korzysta z materiałów źródło- – przewiduje właściwości związwości związku chemicznego lator;
wodnictwa elektrycznego ba- ków kowalencyjnych i jono- wych (podręcznik, tablice ku na podstawie rodzaju wiąwych (stan skupienia, roz- chemiczne, karty charaktery- zań;
– tłumaczy, czym są związki danych substancji;
styk) do zdobywania informa- – projektuje doświadczenie pokowalencyjne, a czym – – wskazuje podstawowe różnice puszczalność
związki jonowe;
we właściwościach pomiędzy – w wodzie, temperaturę top- cji o właściwościach związków zwalające zbadać właściwości
nienia i temperaturę wrzenia, chemicznych;
wybranego związku.
– tłumaczy, na czym polega związkami o różnej budowie;
przewodnictwo
elektryczne – określa
rodzaj
wiązania przewodnictwo ciepła i prze- – wyjaśnia różnice pomiędzy
wodnictwo elektryczności);
rodzajami wiązań;
i przewodnictwo cieplne sub- w związku chemicznym.
– przeprowadza pomiar prze- – opisuje zależności pomiędzy
stancji.
wodnictwa elektrycznego ba- rodzajami
wiązań
danych substancji oraz zapi- a właściwościami danego
suje obserwacje i wnioski.
związku chemicznego.
Wartościowość pierwiastków w związkach chemicznych

– definiuje pojęcie: wartościo- – ustala dla związków dwupier- – ustala dla związków dwupier- – wyjaśnia i wykorzystuje poję- – podaje nazwy związków chewość oraz indeks stechiome- wiastkowych (np. tlenków) wiastkowych (np. tlenków) cie: wartościowość;
micznych na podstawie ich
tryczny;
wzór sumaryczny na podsta- wzór strukturalny na podsta- – wyznacza
dla
przykładów
wartościowość wzorów
wie
wartościowości
oraz
warwie
wartościowości;
o
wyższym
stopniu
trudności;
– określa wartościowość pierpierwiastków chemicznych na
tościowość na podstawie wzo- – ustala dla związków dwupier- podstawie związków chemicz- – zapisuje
wiastków w wolnym stanie;
wzory
związków
ru sumarycznego;
wiastkowych
(np.
tlenków):
nych;
chemicznych
na
podstawie
– zna symbole pierwiastków
– ustala nazwę oraz wzór suma- nazwę na podstawie wzoru – wyjaśnia, dlaczego nie dla nazwy
dla
przykładów
chemicznych;
ryczny prostego związku dwu- sumarycznego, wzór suma- każdego związku chemiczne- o wyższym stopniu trudności.
– określa na podstawie układu
pierwiastkowego.
ryczny na podstawie nazwy.
go można narysować wzór
okresowego
wartościowość
strukturalny.
dla pierwiastków grup głównych;
– odczytuje proste zapisy, takie
jak: 2 H i H2 oraz 2 H2.
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Dział 4. Ważne prawa
Prawo stałości składu
związku chemicznego

– podaje treść prawa stałości – ustala stosunek masowy pier- – przeprowadza obliczenia na
składu związku chemicznego;
wiastków w dwupierwiastko- podstawie prawa stałości
składu.
– tłumaczy prawo stałości skła- wym związku chemicznym;
– oblicza
skład
procentowy
pierwiastków
w
dwupierwiast– oblicza masy cząsteczkowe
kowym związku chemicznym
prostych związków.
na podstawie jego wzoru sumarycznego.
du na prostych przykładach;

Rodzaje reakcji chemicznych

– posługuje się prawem stałości – rozwiązuje zadania probleskładu związku chemicznego mowe na podstawie prawa
w odniesieniu do życia co- stałości składu związku chemicznego.
dziennego;
– ustala
wzór
sumaryczny
związku chemicznego na podstawie podanego stosunku
masowego.

– zna pojęcia: reakcja chemicz- – odróżnia reakcję syntezy od – zapisuje słownie proste przy- – wskazuje wpływ katalizatora – na podstawie równania reakcji
na, reakcja syntezy, reakcja reakcji analizy;
kłady równań chemicznych;
na przebieg reakcji chemicz- lub opisu jej przebiegu odróżnia
analizy, reakcja wymiany;
reagenty (substraty i produkty)
– potrafi wskazać w szeregu – przedstawia modelowy sche- nej;
– potrafi zdefiniować substraty reakcji chemicznych konkretny mat równania reakcji che- – wyjaśnia różnicę między sub- od katalizatora;
i produkty reakcji chemicznej;
rodzaj reakcji;
micznych;
stratem, produktem a kataliza- – wyjaśnia rolę katalizatora.
– podaje przykłady: reakcji syn- – wskazuje substraty i produkty; – podaje przykłady reakcji egzo- torem.
tezy, reakcji analizy, reakcji – opisuje, na czym polegają
wymiany;
reakcje
syntezy,
analizy
– definiuje pojęcia: reakcje eg- i wymiany.
zotermiczne, reakcje endotermiczne.

termicznych i endotermicznych znane z życia codziennego.

Zapisywanie i odczytywanie – definiuje pojęcia: współczyn- – uzgadnia współczynniki ste- – zapisuje i odczytuje proste – zapisuje i odczytuje równania – uzupełnia współczynniki steprzebiegu reakcji chemicznik stechiometryczny, indeks chiometryczne w prostych równania reakcji chemicznych reakcji
chemicznych chiometryczne równań reakcji
nej
stechiometryczny;
równaniach;
w formie cząsteczkowej;
o większym stopniu trudności;
chemicznych
o
wyższym
stopniu
trudności;
– podaje przykłady różnych – odczytuje proste równania – układa równania reakcji che- – odczytuje przebieg reakcji
rodzajów reakcji
analizy, wymiany);

(syntezy,

reakcji chemicznych;

– wyjaśnia znaczenie współczynnika stechiometrycznego
– interpretuje zapisy, np. H2, 2 i indeksu stechiometrycznego.
H, 2 H2.
– wskazuje substraty i produkty;

Prawo zachowania masy

micznych zapisanych słownie
i przedstawionych w postaci
modeli.

chemicznej z udziałem związ- – rozwiązuje chemografy.
ków o budowie jonowej.

– definiuje prawo zachowania – wykonuje proste obliczenia – stosuje prawo zachowania – zapisuje równania reakcji – projektuje doświadczenie
masy.
oparte na prawie zachowania masy w zadaniach teksto- chemicznej zgodnie z prawem pozwalające
potwierdzić
masy.
prawo zachowania masy.
wych;
zachowania masy;
– przeprowadza doświadczenia – wykonuje obliczenia oparte na
potwierdzające
zasadność prawie zachowania masy
prawa zachowania masy.
i prawie stałości składu związku chemicznego w zadaniach
tekstowych.
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Wymagania na ocenę
Temat lekcji

dostateczną

dopuszczającą

dobrą

bardzo dobrą

celującą

Uczeń:
Obliczenia stechiometryczne

– oblicza masy cząsteczkowe – stosuje prawa chemiczne – dokonuje obliczeń związa(cząsteczek i związków che- (prawo stałości składu i prawo nych ze stechiometrią wzomicznych) na podstawie mas zachowania masy) do pro- ru chemicznego i wykonuje
równanie reakcji chemiczpierwiastków
wchodzących stych obliczeń;
nej.
w ich skład;
– przeprowadza proste oblicze– zapisuje równania reakcji nia z wykorzystaniem równań
chemicznych;
reakcji chemicznych.
– dobiera współczynniki
chiometryczne.

– wykonuje obliczenia do
trudniejszych
zadań
z tematyki działu 4.

– wykonuje obliczenia do bardzo trudnych zadań, np. problemowych z tematyki działu
4.

ste-

Dział 5. Gazy i tlenki
Powietrze, gazy szlachetne

– zna skład powietrza;
– wymienia podstawowe
ściwości powietrza;

– opisuje, czym jest powietrze;
wła-

– omawia obecność, znaczenie
i rolę powietrza w przyrodzie;
– wskazuje w układzie okresowym pierwiastków gazy szlachetne;
– wymienia kilka przykładów
gazów szlachetnych.
Tlen

– przeprowadza doświadczenie – wyjaśnia, czy skład powietrza – projektuje
doświadczenie
potwierdzające
fakt,
że
powiejest
stały
czy
zmienny;
badające
właściwości
powie– opisuje właściwości powietrza;
trze jest mieszaniną;
trza i niektórych jego składni–
opisuje
rolę
pary
wodnej
– opisuje właściwości fizyczne
ków;
– wyjaśnia, dlaczego gazy szla- w powietrzu;
gazów szlachetnych;
chetne są mało aktywne che- – projektuje
doświadczenie – wykonuje obliczenia związane
– wymienia zastosowanie wymicznie.
pozwalające
wykryć
parę ze składem procentowym pobranych gazów szlachetnych.
wietrza;
wodną w powietrzu.
– przewiduje różnice w gęstości
składników powietrza.

– odczytuje z układu okresowe- – opisuje budowę cząsteczki – projektuje i przeprowadza – projektuje
doświadczenia – projektuje
doświadczenie
go pierwiastków informacje tlenu;
doświadczenie polegające na pozwalające otrzymać tlen badające
wpływ
różnych
o tlenie;
(innymi metodami);
czynników na szybkość koro– wymienia właściwości tlenu otrzymaniu tlenu;
– wymienia właściwości tlenu;
w podziale na fizyczne – określa
rolę
tlenu – zapisuje równania reakcji zji;
w przyrodzie;
otrzymywania tlenu.
– na podstawie właściwości
– omawia sposób identyfikacji i chemiczne;
proponuje sposób laboratoryjtlenu;
– przeprowadza doświadczenie – wskazuje czynniki, które przyny zbierania tlenku węgla(IV).
badające szybkość korozji spieszają korozję;
– wymienia zastosowania tlenu;
metali;
– proponuje sposoby zabezpie– wskazuje na duże znaczenie
–
opisuje
proces
rdzewienia;
czania przed rdzewieniem
tlenu w życiu organizmów żywych.
– wymienia czynniki środowiska, produktów zawierających żelazo.
które powodują korozję.
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– opisuje budowę tlenku wę- – opisuje właściwości tlenku – projektuje i przeprowadza – pisze równania reakcji otrzy- – projektuje
doświadczenie
gla(IV);
węgla(IV) z podziałem na fi- doświadczenie
pozwalające mywania tlenku węgla(IV) (np. pozwalające innymi metodami
otrzymać tlenek węgla(IV);
rozkład węglanów, reakcja otrzymać tlenek węgla(IV);
– opisuje właściwości tlenku zyczne i chemiczne;
węgla(IV);
– wymienia źródła tlenku wę- – projektuje i przeprowadza węglanu wapnia z kwasem – na podstawie właściwości
doświadczenie
pozwalające solnym);
proponuje sposób laboratoryj– opisuje
wybraną
metodę gla(IV);
wykryć
tlenek
węgla(IV)
(np.
–
porównuje
właściwości
tlenu
ny zbierania tlenku węgla(IV).
otrzymywania
tlenku
wę- – wyjaśnia znaczenie tlenku
gla(IV);
węgla(IV) dla organizmów ży- w powietrzu wydychanym i tlenku węgla(IV);
z płuc);
– wyjaśnia, jak działa tlenek
– zna sposób identyfikacji tlenku wych;
–
węgla(IV);
– opisuje, jak wykryć tlenek wyjaśnia, co to jest woda wa- węgla(II) na organizm człopienna;
wieka;
– podaje zastosowania tlenku węgla(IV) w powietrzu wydychanym z płuc;
– wyjaśnia
obieg
węgla – wyjaśnia znaczenie procesu
węgla(IV).
fotosyntezy.
– opisuje
obieg
tlenu w przyrodzie;

Tlenek węgla(IV)

w przyrodzie;
– opisuje
obieg
w przyrodzie.
Wodór – gaz
mniejszej gęstości

o naj-

węgla

– wyjaśnia
obieg
w przyrodzie.

tlenu

– wie i wymienia, gdzie wystę- – opisuje właściwości wodoru – zapisuje równania reakcji – projektuje
doświadczenie – projektuje doświadczenie
puje wodór;
w podziale na fizyczne otrzymywania wodoru;
pozwalające otrzymać wodór pozwalające zbadać wybrane właściwości wodoru.
– zna zasady postępowania i chemiczne;
– zapisuje i odczytuje równania innymi metodami;
z wodorem;
– bada właściwości wodoru;
syntezy wodorków niemetali; – porównuje właściwości tlenu
– opisuje właściwości wodoru;
– odczytuje równania reakcji – odczytuje z różnych źródeł i wodoru;
otrzymywania wodoru;
informacje o właściwościach – wyjaśnia, dlaczego z wodorem
należy obchodzić się ostroż– opisuje właściwości fizyczne wodoru;
nie.
– zna metodę laboratoryjną wybranych wodorków nieme- – zapisuje równanie spalania
tali
(amoniaku,
chlorowodoru,
wodoru;
identyfikacji wodoru;
siarkowodoru).
– porównuje gęstość wodoru
– opisuje poznaną na lekcji
z gęstością innych znanych
metodę otrzymywania wodoru;
mu gazów.
– opisuje zastosowania wybranych wodorków niemetali
(amoniaku,
chlorowodoru,
siarkowodoru);
– opisuje budowę
wodoru;

cząsteczki

– wymienia zastosowanie wodoru.
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Tlenki metali
niemetali

i

– zna podział tlenków;

– rozróżnia tlenki metali i nieme- – pisze równania reakcji tlenu – projektuje i przeprowadza – projektuje doświadczenie
tali;
z metalami i niemetalami;
doświadczenie polegające na pozwalające zbadać właotrzymaniu wybranych tlen- ściwości tlenków metali
–
ustala
wzory
sumaryczne
–
opisuje
właściwości
fizyczne
i tlenków niemetali.
uogólniony
tlenków na podstawie nazwy wybranych tlenków (np. tlenku ków;

– definiuje pojęcie: tlenek;
– wskazuje
tlenków;

wzór

wapnia, tlenku glinu, tlenków – zapisuje równania reakcji
– pisze proste równania reakcji żelaza, tlenków węgla, tlenku otrzymywania tlenków (np.
– oblicza masy cząsteczkowe
tlenku wapnia, tlenku glinu,
tlenu
z
metalami krzemu(IV), tlenków siarki);
tlenków;
i niemetalami;
– wykonuje obliczenia wykorzy- tlenków żelaza, tlenków węgla, tlenku krzemu(IV), tlen– ustala proste wzory suma– opisuje właściwości fizyczne stujące prawo stałości składu i
ków siarki).
ryczne tlenków na podstawie
prawo
zachowania
masy.
wybranego tlenku;
nazwy i odwrotnie;
– wykonuje proste obliczenia
– wymienia zastosowania wywykorzystujące prawo stałości
branych tlenków.
składu i prawo zachowania
masy.
– omawia budowę tlenków;

i odwrotnie;

Zanieczyszczenia powietrza – wymienia źródła zanieczysz- – zna rodzaje zanieczyszczeń – opisuje przyczyny globalnych – proponuje sposoby ograni- – podaje znaczenie warstwy
czeń powietrza;
powietrza;
zagrożeń środowiska;
czania zanieczyszczenia śro- ozonowej dla życia na Ziemi;
– definiuje pojęcie: smog;
– wymienia skutki zanieczysz- – wskazuje przyczyny i skutki dowiska;
– bada stopień zapylenia powie–
wyjaśnia
powstawanie
efektu
czeń
powietrza;
spadku
stężenia
ozonu
trza w swojej okolicy;
– zna pojęcie: dziura ozonowa;
w
stratosferze;
cieplarnianego
i
wskazuje
jego
– projektuje
doświadczenie
– zna pojęcie: efekt cieplarnia- – wymienia sposoby postępowania pozwalające chronić – opisuje powstawanie dziury – konsekwencje
dla
życia udowadniające, że tlenek węny;
powietrze przed zanieczysz- ozonowej;
na Ziemi;
gla(IV) jest gazem cieplarnia– definiuje
pojęcie: kwaśne
czeniami.
nym;
–
proponuje
sposoby
zapobie–
wskazuje
źródła
pochodzenia
deszcze;
gania powiększaniu się dziury ozonu;
– projektuje działania na rzecz
– proponuje sposoby na ograniozonowej;
ochrony przyrody.
–
analizuje
dane
statystyczne
czenie zanieczyszczania śro– proponuje sposoby zapobie- dotyczące zanieczyszczeń.
dowiska.
gania powiększaniu się skutków efektu cieplarnianego.
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Wymagania na ocenę
Temat lekcji

dopuszczającą

dobrą

dostateczną

bardzo dobrą

celującą

Uczeń:
Dział 6. Woda i roztwory wodne
Woda – właściwości, rodza- – wskazuje znaczenie
je roztworów
w przyrodzie;

wody – przewiduje zdolność do roz- – projektuje
doświadczenie – tłumaczy, jak jest zbudowana – wyjaśnia, dlaczego woda dla
puszczania się różnych sub- pozwalające wykryć obecność cząsteczka wody;
jednych substancji jest dowody w produktach pocho- – omawia budowę polarną czą- brym rozpuszczalnikiem, a dla
– opisuje budowę cząsteczki stancji w wodzie;
innych nim nie jest;
– podaje przykłady substancji, dzenia roślinnego;
wody;
steczki wody;
–
opisuje
mechanizm
rozpusz–
rozpuszczalność
które
nie
rozpuszczają
się
– wymienia stany skupienia
– oblicza zawartość procentową porównuje
w
wodzie;
czania
się
substancji
w
wow
wodzie
związków
kowalenwody;
wody w produktach spożywdzie;
cyjnych i jonowych;
–
podaje
przykłady
substancji,
czych;
– wymienia właściwości fizyczne
które
rozpuszczają
się – omawia sposoby racjonalnego – porównuje rozmiary cząste- – planuje doświadczenie sprawwody;
w wodzie, tworząc roztwory gospodarowania wodą;
czek substancji dodanych do dzające, czy dany roztwór jest
– wie, że woda jest dobrym
właściwe;
–
wyjaśnia,
na
czym
polega
wody w różnych rodzajach nasycony czy nienasycony.
rozpuszczalnikiem;
– podaje przykłady substancji, obieg wody w przyrodzie;
mieszanin;
– definiuje pojęcia: koloid, zaktóre z wodą tworzą koloidy – wymienia
zanieczyszczenia
–
wyjaśnia, na czym polega
wiesina, roztwór właściwy;
i zawiesiny;
wody;
różnica między roztworem
– definiuje pojęcie: rozpuszcza– podaje różnice pomiędzy roz- – projektuje i przeprowadza właściwym a koloidem
nie;
tworem nasyconym a niena- doświadczenia dotyczące roz- – i zawiesiną;
– definiuje pojęcia: roztwór na- syconym;
puszczalności różnych sub- – tłumaczy, w jaki sposób
sycony, roztwór nienasycony
– wymienia czynniki wpływające stancji w wodzie;
z roztworu nasyconego można
– opisuje
obieg
wody na szybkość rozpuszczania
– przeprowadza doświadczenia otrzymać roztwór nienasycow przyrodzie.
się substancji w wodzie.
wykazujące wpływ różnych ny.
czynników na szybkość rozpuszczania substancji stałych
w wodzie.
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Rozpuszczalność substancji – definiuje pojęcie: rozpuszczal- – wykonuje proste obliczenia – rozumie, że rozpuszczalność – wykonuje trudniejsze oblicze- – przeprowadza trudne obliczei stężenie procentowe rozność substancji;
dotyczące rozpuszczalności substancji zależy od tempera- nia dotyczące rozpuszczalno- nia z wykorzystaniem
tworu
tury;
ści substancji;
– odczytuje
rozpuszczalność substancji;
– pojęć: rozpuszczalność, stęsubstancji z tabeli rozpusz- – przeprowadza proste oblicze- – wykonuje obliczenia dotyczą- – przeprowadza
trudniejsze żenie procentowe, masa subczalności lub z wykresu roz- nia z wykorzystaniem
ce rozpuszczalności substan- obliczenia z wykorzystaniem
stancji, masa rozpuszczalnika,
puszczalności;
cji;
– pojęć: rozpuszczalność, stę– pojęć: rozpuszczalność, stę- masa roztworu, gęstość;
– wie, czym jest rozpuszczalnik;
–
rysuje
wykresy
rozpuszczalżenie procentowe, masa subżenie procentowe, masa sub- – wykonuje obliczenia dotycząstancji,
masa
rozpuszczalnika,
ności
substancji
w
zależności
stancji, masa rozpuszczalnika, ce ilości substancji, jaka może
– wie, czym są: masa roztworu,
masa
roztworu;
od
temperatury;
masa roztworu, gęstość;
się wytrącić po ochłodzeniu
masa substancji, masa rozpuszczalnika;
– wskazuje przykłady roztworów – przeprowadza
obliczenia – wyjaśnia, jakie czynności na- roztworu nasyconego.
– zna pojęcie: stężenie procentowe;

znanych z życia codziennego.

– zna wzór na stężenie procentowe.

z wykorzystaniem
leży wykonać, aby sporządzić
– pojęć: rozpuszczalność, stę- roztwór
żenie procentowe, masa sub- – o określonym stężeniu prostancji, masa rozpuszczalnika, centowym;
masa roztworu;
– opisuje stężenie procentowe
– potrafi sporządzić roztwór roztworu w odniesieniu do zao określonym stężeniu na stosowania w życiu codzienpodstawie danych;
nym.
– podaje sposoby zmniejszania
i zwiększania stężenia roztworu.

Odczyn roztworu, wskaźniki – definiuje
kwasowo- -zasadowe
skala pH;

odczyn, – wyjaśnia, do
wskaźniki
-zasadowe;
– posługuje się skalą pH;

czego służą – interpretuje
wartość
pH – projektuje
doświadczenie – sporządza różne papierki
kwasowo- w ujęciu jakościowym (odczy- pozwalające zbadać odczyn wskaźnikowe do badania
substancji znanych z życia
ny: kwasowy, zasadowy, obo- roztworu;
codziennego.
jętny);
– wyjaśnia, czym jest uniwer– podaje przykłady substancji – określa doświadczalnie odczyn roztworu za pomocą – wskazuje na zastosowania salny papierek wskaźnikowy.
o różnym odczynie;
uniwersalnego
papierka wskaźników, np. fenoloftalei– wymienia rodzaje odczynu
wskaźnikowego.
ny, oranżu metylowego, uniroztworu;
wersalnego papierka wskaźni– opisuje zastosowanie wskaźkowego;
ników.
– określa i uzasadnia odczyn
roztworu (kwasowy, zasadowy, obojętny);
pojęcia:

– określa doświadczalnie odczyn
roztworu,
stosując
wskaźniki
kwasowo-zasadowe
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Wymagania na ocenę
Temat lekcji

dopuszczającą

dostateczną

dobrą

bardzo dobrą

celującą

Uczeń:
Dział 7. Kwasy
Wzory i nazwy kwasów

– definiuje pojęcia: kwas, kwas – potrafi zapisać wzór ogólny – określa na podstawie układu – ustala dla związków: nazwę – posługuje się terminotlenowy, kwas beztlenowy, kwasów;
okresowego
wartościowość na podstawie wzoru suma- logią poznaną na lekcji,
ją w zareszta kwasowa;
(maksymalną
względem
wo- rycznego, wzór sumaryczny wykorzystuje
– wskazuje wodór i resztę kwadaniach problemowych.
doru i względem tlenu) dla na podstawie nazwy, wzór
– zna podział kwasów na tleno- sową;
pierwiastków grup głównych;
sumaryczny na podstawie
we i beztlenowe;
– oblicza wartościowość reszty
wartościo– wymienia kwasy znane z życia wartościowości,
– wskazuje na wzór ogólny kwasowej;
wość na podstawie wzoru sucodziennego.
kwasów;
– opisuje budowę kwasów.
marycznego;
– wymienia nazwy kwasów i ich
– wyjaśnia obecność wartowzory sumaryczne;
ściowości w nazwach niektó– rozpoznaje wzory kwasów;
rych kwasów.
– zapisuje wzory sumaryczne
kwasów: HCl, H2S, HNO3,
H2SO3,
H2SO4,
H2CO3,
H3PO4 oraz podaje ich nazwy.

Kwasy beztlenowe

– rozpoznaje wzory
beztlenowych;

kwasów – wskazuje na zastosowanie – projektuje
doświadczenia, – wymienia i opisuje metody – projektuje doświadczenie
wskaźników
kwasowo- w wyniku których otrzymuje otrzymywania kwasów beztle- pozwalające zbadać właściwości kwasu beztlenowego.
proste kwasy beztlenowe nowych;
– pisze wzory sumaryczne kwa- -zasadowych;
– korzysta
ze
wskaźników
sów beztlenowych (H2S i HCl) – wymienia właściwości kwasów (H2S i HCl);
oraz zapisuje ich nazwy;
(HCl, H2S) w podziale na fi- – tworzy modele kwasów bez- w celu wykrycia kwasów;
tlenowych;
– opisuje właściwości kwasów zyczne i chemiczne;
– tłumaczy różnicę między kwabeztlenowych (H2S i HCl);
– określa wartościowość reszty – zapisuje równania reakcji sem solnym a chlorowodorem
otrzymywania kwasów beztle- oraz między kwasem siarko– wskazuje wodór i resztę kwa- kwasowej.
nowych.
wodorowym a siarkowodorem.
sową;
– wymienia właściwości kwasów
(HCl, H2S);
– wymienia zastosowania kwasu chlorowodorowego, siarkowodorowego;
– zna zasady bezpiecznej pracy
z kwasami.

Kwasy tlenowe

– rozpoznaje
tlenowych;

kwasów – wskazuje na zastosowanie – projektuje i przeprowadza – opisuje metody otrzymywania – projektuje
doświadczenie
wskaźników
kwasowo- doświadczenia, w wyniku któ- kwasów tlenowych;
pozwalające zbadać właścirych można otrzymać kwas – korzysta
– zapisuje wzory sumaryczne -zasadowych
ze
wskaźników wości kwasu tlenowego;
kwasów:
HNO3,
H2SO3, – wymienia właściwości kwasów tlenowy;
w celu wykrycia kwasu;
– rozwiązuje chemografy.
H3SO4, H2CO3, H3PO4 oraz (HNO3,
H2SO3,
H3SO4, – zapisuje równania reakcji – wyznacza
wartościowość
podaje ich nazwy;
H2CO3, H3PO4) w podziale otrzymywania kwasów tleno- niemetalu w kwasie (reszcie
wych w formie cząsteczkowej;
– opisuje właściwości kwasów na fizyczne i chemiczne;
kwasowej);
tlenowych;
– określa wartościowość reszty – opisuje
właściwości – wyznacza wzór tlenku kwasowzory

12

i wynikające z nich
twórczego;
– wskazuje wodór i resztę kwa- kwasowej;
sową;
– określa
odczyn
roztworu – zastosowania niektórych kwa- – identyfikuje kwasy na podstawie informacji o nich.
– wymienia właściwości kwasów (kwasowy, zasadowy, obojęt- sów tlenowych;
ny).
(HNO3,
H2SO3,
H3SO4,
– tworzy modele kwasów tlenoH2CO3, H3PO4);
wych.
– wymienia zastosowania kwasów (HNO3, H2SO3, H3SO4,
H2CO3, H3PO4);
– zna zasady bezpiecznej pracy
z kwasami.
Dysocjacja jonowa kwasów

– definiuje pojęcia: dysocjacja – zna definicję kwasów (według – zapisuje równania dysocjacji – odróżnia kwasy słabe od kwa- – wyjaśnia na przykładzie
kwasu węglowego, co
elektrolityczna kwasów, elek- teorii Arrheniusa);
kwasów: HCl, H2S, HNO3, sów mocnych;
oznacza pojęcie: kwas
trolit, nieelektrolit;
– wyjaśnia, na czym polega H2SO3, H2SO4, H2CO3, – zapisuje i odczytuje równania nietrwały.
H3PO4
(zapis
sumaryczny
– zna pojęcia: jon, kation, anion; dysocjacja
elektrolityczna
dysocjacji kwasów (HCl, H2S,
i stopniowy dla kwasów zawie- HNO3,
H2SO3,
H2SO4,
– zna ogólny schemat dysocjacji kwasów;
rających 2 i 3 atomy wodoru w H2CO3, H3PO4).
kwasów.
– zapisuje równania dysocjacji
cząsteczce);
prostych wzorów kwasów:
– nazywa
jony
powstałe
HCl, HNO3;
w wyniku dysocjacji kwasów;
– podaje przykłady kwasu moc– zna kryteria podziału kwasów.
nego i kwasu słabego.

Porównanie właściwości
kwasów

– definiuje pojęcia: roztwór stę- – porównuje budowę kwasów – wskazuje na związek właści- – opisuje sposób postępowania – wyjaśnia pojęcie: higroskopijżony, roztwór rozcieńczony;
tlenowych i kwasów beztleno- wości kwasów z ich wpływem ze stężonymi kwasami;
ność;
wych;
na
środowisko
naturalne;
– zna regułę bezpiecznego roz– porównuje właściwości po- – analizuje dostępną literaturę
– wymienia związki, których – opisuje, jak stężone kwasy znanych kwasów;
cieńczania kwasów;
i bada odczyny opadów
obecność
powoduje
powstawpływają
na
różne
materiały;
– definiuje
pojęcie: kwaśne
– projektuje
doświadczenie w swojej okolicy.
wanie kwaśnych deszczów.
deszcze.
– analizuje proces powstawania pozwalające na zbadanie włakwaśnych opadów i ich skutki;
– analizuje
opadów;

skutki

kwaśnych

– proponuje sposoby ograniczające powstawanie kwaśnych
deszczów.
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ściwości wybranego kwasu.

