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PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU 
III etap edukacyjny

I.  Pozyskiwanie, przetwarzanie i tworzenie informacji.

Ucze  pozyskuje i przetwarza informacje z ró norodnych róde  z wykorzys-
taniem technologii informacyjno-komunikacyjnych.

II.  Rozumowanie i zastosowanie nabytej wiedzy do rozwi zywania problemów.

Ucze  opisuje w a ciwo ci substancji i wyja nia przebieg prostych procesów 
chemicznych; zna zwi zek w a ciwo ci ró norodnych substancji z ich zasto-
sowaniami i ich wp yw na rodowisko naturalne; wykonuje proste obliczenia 
dotycz ce praw chemicznych.

III.  Opanowanie czynno ci praktycznych.

Ucze  bezpiecznie pos uguje si  prostym sprz tem laboratoryjnym i podsta-
wowymi odczyn nikami chemicznymi; projektuje i przeprowadza proste do-
wiadczenia chemic zne.

1. Substancje i ich w a ciwo ci. Ucze :
1)  opisuje w a ciwo ci substancji b d cych g ównymi sk adnikami sto-

sowanych na co dzie  produktów np. soli kamiennej, cukru, m ki, 
wody, miedzi, elaza; wykonuje do wiad czenia, w których bada w a-
ciwo ci wybranych substancji;

2)  przeprowadza obliczenia z wykorzystaniem poj : masa, g sto  i ob-
j to ;

3)  obserwuje mieszanie si  substancji; opisuje ziarnist  budow  materii; 
t umaczy, na czym polega zjawisko dyfuzji, rozpu sz czania, miesza-
nia, zmiany stanu skupienia; planuje do wiadczenia potwier dzaj ce 
ziar nisto  materii;

4)  wyja nia ró nice pomi dzy pierwiastkiem a zwi zkiem chemicznym;
5)  klasy  kuje pierwiastki na metale i niemetale; odró nia metale od nie-

metali na pod stawie ich w a ciwo ci;
6)  pos uguje si  symbolami (zna i stosuje do zapisywania wzorów) pier-

wiastków: H, O, N, Cl, S, C, P, Si, Na, K, Ca, Mg, Fe, Zn, Cu, Al, Pb, Sn, 
Ag, Hg;

7)  opisuje cechy mieszanin jednorodnych i niejednorodnych;
8)  opisuje proste metody rozdzia u mieszanin i wskazuje te ró nice mi -

dzy w a ci wo  ciami  zycznymi sk adników mieszaniny, które umo -
liwiaj  ich rozdzielenie; sporz dza mieszaniny i rozdziela je na sk ad-
niki (np. wody i piasku, wody i soli kamiennej, kredy i soli kamiennej, 
siarki i opi ków elaza, wody i oleju jadalnego, wody i atramentu).
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2. Wewn trzna budowa materii. Ucze :
1)  odczytuje z uk adu okresowego podstawowe informacje o pierwiast-

kach (symbol, nazw , liczb  atomow , mas  atomow , rodzaj pier-
wiastka � metal lub niemetal);

2)  opisuje i charakteryzuje sk ad atomu (j dro: protony i neutrony, 
elektrony); de   niuje elektrony walencyjne;

3)  ustala liczb  protonów, elektronów i neutronów w atomie danego 
pierwiastka, gdy dana jest liczba atomowa i masowa;

4)  wyja nia zwi zek pomi dzy podobie stwem w a ciwo ci pierwiast-
ków zapisanych w tej samej grupie uk adu okresowego a budow  
atomów i liczb  elektronów walen cyjnych;

5)  de  niuje poj cie izotopu, wymienia dziedziny ycia, w których izo-
topy znalaz y za sto  sowanie; wyja nia ró nice w budowie atomów 
izotopów wodoru;

6)  de  niuje poj cie masy atomowej ( rednia mas atomów danego pier-
wiastka, z uwzgl d nie niem jego sk adu izotopowego);

7)  opisuje, czym ró ni si  atom od cz steczki; interpretuje zapisy H2, 
2H, 2H2 itp.;

8)  opisuje rol  elektronów walencyjnych w czeniu si  atomów;
9)  na przyk adzie cz steczek H2, Cl2, N2, CO2, H 2O, HCl, NH3 opisuje 

powstawanie wi za  atomowych (kowalencyjnych); zapisuje wzory 
sumaryczne i strukturalne tych cz steczek;

10)  de  niuje poj cie jonów i opisuje, jak powstaj ; zapisuje elektronowo 
mechanizm powstawania jonów, na przyk adzie Na, Mg, Al, Cl, S; 
opisuje powstawanie wi  zania jonowego;

11)  porównuje w a ciwo ci zwi zków kowalencyjnych i jonowych 
(stan skupienia, rozpu sz czalno  w wodzie, temperatury topnienia 
i wrzenia);

12)  de  niuje poj cie warto ciowo ci jako liczby wi za , które tworzy 
atom, cz c si  z ato mami innych pierwiastków; odczytuje z uk adu 
okresowego warto ciowo  maksymaln  dla pierwiastków grup: 1., 
2., 13., 14., 15., 16. i 17. (wzgl dem tlenu i wodoru);

13)  rysuje wzór strukturalny cz steczki zwi zku dwupierwiastkowego 
(o wi zaniach kowa lencyjnych) o znanych warto ciowo ciach pier-
wiastków;

14)  ustala dla prostych zwi zków dwupierwiastkowych, na przyk adzie 
tlenków: nazw  na pod stawie wzoru sumarycznego; wzór suma-
ryczny na podstawie nazwy; wzór suma ryczny na podstawie war-
to ciowo ci.

3. Reakcje chemiczne. Ucze :
1)  opisuje ró nice w przebiegu zjawiska  zycznego i reakcji chemicz-

nej; podaje przy k ady zjawisk  zycznych i reakcji chemicznych za-
chodz cych w otoczeniu cz o wieka; planuje i wykonuje do wiadcze-
nia ilustruj ce zjawisko  zyczne i reakcj  che micz n ;
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2)  opisuje, na czym polega reakcja syntezy, analizy i wymiany; poda-
je przyk ady ró  nych typów reakcji i zapisuje odpowiednie równa-
nia; wskazuje substraty i pro dukty; dobiera wspó czynniki w rów-
naniach reakcji chemicznych; obserwuje do wiadczenia ilustruj ce 
typy reakcji i formu uje wnioski;

3)  de  niuje poj cia: reakcje egzoenergetyczne (jako reakcje, którym to-
warzyszy wy dzie lanie si  energii do otoczenia, np. procesy spalania) 
i reakcje endoenerge tyczne (do prze biegu których energia musi by  
dostarczona, np. procesy rozk adu � pieczenie ciasta);

4)  oblicza masy cz steczkowe prostych zwi zków chemicznych; doko-
nuje prostych obli cze  zwi zanych z zastosowaniem prawa sta o ci 
sk adu i prawa zachowania masy.

4. Powietrze i inne gazy. Ucze :
1)  wykonuje lub obserwuje do wiadczenie potwierdzaj ce, e powie-

trze jest miesza nin ; opisuje sk ad i w a ciwo ci powietrza;
2)  opisuje w a ciwo ci  zyczne i chemiczne azotu, tlenu, wodoru, tlen-

ku w gla (IV); odczytuje z uk adu okresowego pierwiastków i in-
nych róde  wiedzy informacje o azocie, tlenie i wodorze; planuje 
i wykonuje do wiadczenia dotycz ce badania w a ciwo ci wymie-
nionych gazów;

3)  wyja nia, dlaczego gazy szlachetne s  bardzo ma o aktywne che-
micznie; wymienia ich zastosowania;

4)  pisze równania reakcji otrzymywania: tlenu, wodoru i tlenku w -
gla (IV) (np. rozk ad wody pod wp ywem pr du elektrycznego, spa-
lanie w gla);

5)  opisuje, na czym polega powstawanie dziury ozonowej; proponuje 
sposoby zapo bie  ga nia jej powi kszaniu;

6)  opisuje obieg tlenu w przyrodzie;
7)  opisuje rdzewienie elaza i proponuje sposoby zabezpieczania pro-

duktów zawie ra j  cych w swoim sk adzie elazo przed rdzewieniem;
8)  wymienia zastosowania tlenków wapnia, elaza, glinu;
9)  planuje i wykonuje do wiadczenie pozwalaj ce wykry  CO2 w po-

wietrzu wydy cha nym z p uc;
10)  wymienia ród a, rodzaje i skutki zanieczyszcze  powietrza; planuje 

sposób post  po wania pozwalaj cy chroni  powietrze przed zanie-
czyszczeniami.

5. Woda i roztwory wodne. Ucze :
1)  bada zdolno  do rozpuszczania si  ró nych substancji w wodzie;
2)  opisuje budow  cz steczki wody; wyja nia, dlaczego woda dla jed-

nych substancji jest rozpuszczalnikiem, a dla innych nie; podaje 
przyk ady substancji, które roz pusz czaj  si  w wodzie, tworz c roz-
twory w a ciwe; podaje przyk ady substancji, które nie rozpusz czaj  
si  w wodzie, tworz c koloidy i zawiesiny;
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3)  planuje i wykonuje do wiadczenia wykazuj ce wp yw ró nych czyn-
ników na szyb ko  roz pu sz   czania substancji sta ych w wodzie;

4)  opisuje ró nice pomi dzy roztworem rozcie czonym, st onym, na-
syconym i nie na sy co nym;

5)  odczytuje rozpuszczalno  substancji z wykresu jej rozpuszczalno-
ci; oblicza ilo  sub stancji, któr  mo na rozpu ci  w okre lonej ilo ci 

wody w podanej tempera turze;
6)  prowadzi obliczenia z wykorzystaniem poj : st enie procentowe, 

masa sub stan cji, masa rozpuszczalnika, masa roztworu, g sto ; obli-
cza st enie procentowe roz two ru nasyconego w danej temperaturze 
(z wykorzystaniem wykresu rozpusz czal no ci);

7)  proponuje sposoby racjonalnego gospodarowania wod .

6. Kwasy i zasady. Ucze :
1)  de  niuje poj cia: wodorotlenku, kwasu; rozró nia poj cia wodorotle-

nek i zasada; zapi suje wzory sumaryczne najprostszych wodorotlen-
ków: NaOH, KOH, Ca(OH)2, Al(OH)3 i kwasów: HCl, H2SO4, H2SO3, 
HNO3, H2CO3, H3PO4, H2S;

2)  opisuje budow  wodorotlenków i kwasów;
3)  planuje i/lub wykonuje do wiadczenia, w wyniku których mo na otrzy-

ma  wodorotlenek, kwas bez tle nowy i tlenowy (np. NaOH, Ca(OH)2, 
Al(OH)3, HCl, H2SO3); zapisuje odpowiednie równania reakcji;

4)  opisuje w a ciwo ci i wynikaj ce z nich zastosowania niektórych wo-
dorotlenków i kwasów;

5)  wyja nia, na czym polega dysocjacja elektrolityczna zasad i kwasów; 
zapisuje rów na nia dysocjacji elektrolitycznej zasad i kwasów; de  niu-
je kwasy i zasady (zgodnie z teori  Arrheniusa);

6)  wskazuje na zastosowania wska ników (fenoloftaleiny, wska nika 
uniwersal nego); roz ró  nia do wiadczalnie kwasy i zasady za pomoc  
wska ników;

7)  wymienia rodzaje odczynu roztworu i przyczyny odczynu kwasowe-
go, zasado we go i obo j tnego;

8)   interpretuje warto  pH w uj ciu jako ciowym (odczyn kwasowy, za-
sadowy, obo j t ny); wykonuje do wiadczenie, które pozwoli zbada  
pH produktów wyst pu j cych w y ciu co dziennym cz owieka ( yw-
no , rodki czysto ci itp.);

9)  analizuje proces powstawania kwa nych opadów i skutki ich dzia a-
nia; proponuje spo so by ograniczaj ce ich powstawanie.

7. Sole. Ucze :
1)  wykonuje do wiadczenie i wyja nia przebieg reakcji zoboj tniania 

(np. HCl + NaOH);
2)  pisze wzory sumaryczne soli: chlorków, siarczanów(VI), azotanów(V), 

w glanów, fos fo ranów(V), siarczków; tworzy nazwy soli na podsta-
wie wzorów i odwrotnie;
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3)  pisze równania reakcji dysocjacji elektrolitycznej wybranych soli;
4)  pisze równania reakcji otrzymywania soli (reakcje: kwas + wodoro-

tlenek metalu, kwas + tlenek metalu, kwas + metal, wodorotlenek 
metalu + tlenek niemetalu);

5)  wyja nia poj cie reakcji str ceniowej; projektuje i wykonuje do wiad-
czenie pozwa laj ce otrzy my wa  sole w reakcjach str ceniowych, pi-
sze odpowiednie równania reakcji w sposób cz steczkowy i jonowy; 
na podstawie tabeli rozpusz czalno ci soli i wodorotlenków wnioskuje 
o wyniku reakcji str ceniowej;

6)  wymienia zastosowania najwa niejszych soli: w glanów, azota-
nów(V), siarcza nów(VI), fosforanów(V) i chlorków.

8. W giel i jego zwi zki z wodorem. Ucze : 
1)  wymienia naturalne ród a w glowodorów;
2)  de  niuje poj cia: w glowodory nasycone i nienasycone;
3)  tworzy wzór ogólny szeregu homologicznego alkanów (na podstawie 

wzorów trzech kolejnych alkanów) i uk ada wzór sumaryczny alkanu 
o podanej liczbie atomów w gla; rysuje wzory strukturalne i pó struk-
turalne alkanów;

4)  obserwuje i opisuje w a ciwo ci  zyczne i chemiczne (reakcje spala-
nia) alkanów na przy k adzie metanu i etanu;

5)  wyja nia zale no  pomi dzy d ugo ci  a cucha w glowego a sta-
nem skupienia alkanu;

6)  podaje wzory ogólne szeregów homologicznych alkenów i alkinów; 
podaje zasady two rzenia nazw alkenów i alkinów w oparciu o nazwy 
alkanów;

7)  opisuje w a ciwo ci (spalanie, przy czanie bromu i wodoru) oraz za-
stosowania etenu i etynu;

8)  projektuje do wiadczenie pozwalaj ce odró ni  w glowodory nasy-
cone od niena sy  co nych;

9)  zapisuje równanie reakcji polimeryzacji etenu; opisuje w a ciwo ci 
i zastoso wania poli etylenu.

9.  Pochodne w glowodorów. Substancje chemiczne o znaczeniu biologicz-
nym. Ucze : 
1)  tworzy nazwy prostych alkoholi i pisze ich wzory sumaryczne i struk-

turalne;
2)  bada w a ciwo ci etanolu; opisuje w a ciwo ci i zastosowania meta-

nolu i etanolu; zapisuje równania reakcji spalania metanolu i etanolu; 
opisuje negatywne skutki dzia ania alkoholu etylowego na organizm 
ludzki;

3)  zapisuje wzór sumaryczny i strukturalny glicerolu; bada i opisuje w a-
ciwo ci glicerolu; wymienia jego zastosowania;
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4)  podaje przyk ady kwasów organicznych wyst puj cych w przyro-
dzie i wymienia ich zastosowania; pisze wzory prostych kwasów kar-
boksylowych i podaje ich naz wy zwy czajowe i systematyczne;

5)  bada i opisuje w a ciwo ci kwasu octowego (reakcja dysocjacji elek-
trolitycznej, reakcja z zasadami, metalami i tlenkami metali);

6)  wyja nia, na czym polega reakcja estry  kacji; zapisuje równania re-
akcji pomi dzy prostymi kwasami karboksylowymi i alkoholami 
jednowodoro tlenowymi; tworzy naz wy estrów pochodz cych od 
podanych nazw kwasów i alkoholi; planuje i wyko nuje do wiad-
czenie pozwalaj ce otrzyma  ester o podanej nazwie;

7)  opisuje w a ciwo ci estrów w aspekcie ich zastosowa ;
8)  podaje nazwy wy szych kwasów karboksylowych nasyconych (pal-

mitynowy, steary nowy) i nienasyconych (oleinowy) i zapisuje ich 
wzory;

9)  opisuje w a ciwo ci d ugo a cuchowych kwasów karboksylowych; 
projektuje do  wiad  czenie, które pozwoli odró ni  kwas oleinowy od 
palmitynowego lub stea ryno wego;

10)  klasy  kuje t uszcze pod wzgl dem pochodzenia, stanu skupienia 
i charakteru che micz  nego; opisuje w a ciwo ci  zyczne t uszczów; 
projektuje do wiadczenie pozwa la j ce odró ni  t uszcz nienasycony 
od nasyconego;

11)  opisuje budow  i w a ciwo ci  zyczne i chemiczne pochodnych w -
glowodorów za wie  raj cych azot na przyk adzie amin (metyloaminy) 
i aminokwasów (glicyny);

12)  wymienia pierwiastki, których atomy wchodz  w sk ad cz steczek 
bia ek; de  niuje bia  ka jako zwi zki powstaj ce z aminokwasów;

13)  bada zachowanie si  bia ka pod wp ywem ogrzewania, st onego 
etanolu, kwasów i zasad, soli metali ci kich (np. CuSO4) i soli ku-
chennej; opisuje ró nice w prze biegu denaturacji i koagulacji bia-
ek; wylicza czynniki, które wy wo uj  te procesy; wykrywa obecno  

bia ka w ró nych produktach spo yw czych;
14)  wymienia pierwiastki, których atomy wchodz  w sk ad cz steczek 

cukrów; doko nu je po dzia u cukrów na proste i z o one;
15)  podaje wzór sumaryczny glukozy i fruktozy; bada i opisuje w a ci-

wo ci  zyczne glukozy; wskazuje na jej zastosowania;
16)  podaje wzór sumaryczny sacharozy; bada i opisuje w a ciwo ci  -

zyczne sacharozy; wskazuje na jej zastosowania; zapisuje równanie 
reakcji sacharozy z wod  (za pomoc  wzorów sumarycz nych);

17)  opisuje wyst powanie skrobi i celulozy w przyrodzie; podaje wzory 
sumaryczne tych zwi zków; wymienia ró nice w ich w a ciwo ciach; 
opisuje znaczenie i zasto so wania tych cukrów; wykrywa obecno  
skrobi w ró nych produktach spo yw czych.


