Liceum Ogólnokształcące im. ks. Piotra Skargi w Sędziszowie Młp.
Wymagania edukacyjne z chemii - zakres rozszerzony
Klasy I, II, III.
Izotopy, promieniotwórczość
Na ocenę
dopuszczającą
Uczeń:
 wyszczególnia jądro
i elektrony jako składniki
atomu
 definiuje protony
i neutrony
 podaje orientacyjną skalę
wielkości atomów
 objaśnia, czym są liczba
atomowa i liczba masowa
 definiuje jednostkę masy
atomowej
 objaśnia pojęcie izotopu
 opisuje właściwości
promieniowania jądrowego
 definiuje okres
połowicznego zaniku i na
podstawie jego wartości
porównuje trwałość izotopów
promieniotwórczych
 wskazuje w układzie
okresowym pierwiastki
promieniotwórcze

Na ocenę
dostateczną

Na oceną
dobrą

Uczeń:
Uczeń:
 definiuje pojęcie nukleonu  opisuje doświadczenia
przeprowadzone przez J. J.
 opisuje róŜnice między
Thomsona i E. Rutherforda
protonem a neutronem
oraz zaproponowane przez nich
 na podstawie znajomości
modele budowy atomu
liczb Z i A podaje skład
 wśród symbolicznych
atomu
zapisów róŜnych
 korzystając z danych
pierwiastków identyfikuje
zawartych w układzie
izotopy
okresowym, oblicza masy
 pisze równania reakcji
atomów i cząsteczek
w jednostkach masy atomowej prostych przemian jądrowych,
 określa połoŜenie
 wymienia rodzaje
w układzie okresowym
promieniowania jądrowego
produktów emisji
i definiuje je
promieniowania α lub β
 wymienia izotopy wodoru
z jąder podanego
i opisuje ich budowę
radioizotopu
 podaje przykłady
zastosowania radioizotopów,  objaśnia znaczenie okresu
połowicznego zaniku i na
np. w medycynie
podstawie jego wartości
 przedstawia wkład M.
szacuje czas, po jakim
Skłodowskiej-Curie i jej
określona liczba jąder
męŜa w rozwój wiedzy na
pierwiastka
temat budowy materii
promieniotwórczego ulegnie
rozpadowi

Na ocenę
bardzo dobrą
Uczeń:
 objaśnia, dlaczego neutrony
zostały odkryte znacznie
później niŜ elektrony
i protony
 opisuje wpływ składu jądra
na jego trwałość
 oblicza procentowy skład
izotopowy pierwiastków
 porównuje właściwości
promieniowania Roentgena
z promieniowaniem jądrowym
 wskazuje róŜnice
w przenikaniu przez
materiały promieniowania α,
βiγ
 opisuje metodę
znakowania izotopowego i jej
zastosowanie w nauce
 opisuje zasady ochrony
radiologicznej

Budowa atomu
Na ocenę
dopuszczającą
Uczeń:
 przedstawia planetarny
model budowy atomu
wodoru
 wymienia nazwy literowe
kolejnych powłok
elektronowych
 wyjaśnia pojęcie
kwantowania
 podaje kwantowanie
energii elektronów jako
cechę charakterystyczną dla
atomu
 wyjaśnia pochodzenie prąŜków w widmie emisyjnym
wodoru
 zapisuje powłokowe
konfiguracje elektronowe
pierwiastków o liczbach
atomowych do Z = 20
 definiuje elektrony
walencyjne i podaje ich
liczbę dla pierwiastków do
Z = 20
 opisuje związek między
połoŜeniem pierwiastka
w układzie okresowym (do

Na ocenę
dostateczną

Na oceną
dobrą

Na ocenę
bardzo dobrą

Uczeń:
Uczeń:
Uczeń:
 podaje postulaty N. Bohra

wyjaśnia,
dlaczego
 wyjaśnia pojęcia: powłoka,
dotyczące ruchu elektronu
w mikroświecie nie moŜna
podpowłoka elektronowa
opisywać
ruchu
elektronu
wokół jądra (kwantowanie
i orbital
w
taki
sam
sposób,
jak
energii, ruch po orbicie
 opisuje związek między poobiektów makroskopowych o określonym promieniu)
włoką, podpowłoką
 tłumaczy róŜnice między
 wymienia
elektronową i orbitalem
i przyporządkowuje
 wymienia zjawiska wskazu- stanem podstawowym
i
wzbudzonym
atomu
określone serie widmowe do
jące na falową naturę

wyjaśnia,
dlaczego
widmo
przeskoków
elektronów
elektronu
pomiędzy odpowiednimi
 tłumaczy, dlaczego opisując emisyjne wodoru składa się
powłokami atomu wodoru
budowę atomu, posługujemy z szeregu serii widmowych
 wyjaśnia zasady
 wymienia pierwiastki
się pojęciem
rozmieszczenia elektronów
czwartego okresu
prawdopodobieństwa
w
atomach
o nietypowym rozmieszczeniu
 podaje zasadę
wieloelektronowych
elektronów (chrom, miedź)
rozmieszczania elektronów na

tłumaczy,
dlaczego
 przedstawia graficznie
podpowłokach
maksymalna liczba
(modele klatkowe)
 opisuje diagram energii
elektronów
na
podpowłokach
konfiguracje elektronowe
odpowiadający kolejnym
s, p, d, f wynosi odpowiednio pierwiastków do Z = 40
podpowłokom w atomie 2, 6, 10, 14
 przedstawia wzory
wieloelektronowym

opisuje
kształt
przestrzenny
elektronowe atomów
 zapisuje podpowłokowe
orbitali s i p
pierwiastków grup głównych
konfiguracje elektronowe

tłumaczy
zasadę
 wyjaśnia pojęcie spinu
pierwiastków grup głównych
nieoznaczoności Heisenberga elektronowego
do Z = 20 i na ich podstawie
 tłumaczy regułę Hunda
 tłumaczy, dlaczego mimo
podaje połoŜenie oraz
i
stosuje
ją
przy
zapisie
działania odpychających sił
wskazuje blok, do którego
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Z = 20) a budową jego atomu
 podaje nazwy literowe
bloków energetycznych
układu okresowego
 korzystając z układu
okresowego, wymienia
pierwiastki bloków: s, p i d

naleŜy rozpatrywany
pierwiastek
 podaje maksymalną liczbę
elektronów znajdujących się na
poszczególnych podpowłokach
 omawia treść zakazu
Pauliego
 objaśnia zasadę
przynaleŜności pierwiastka
do danego bloku
energetycznego w układzie
okresowym

konfiguracji elektronowych
atomów pierwiastków
 zapisuje pełne oraz
skrócone (z symbolem
helowca) podpowłokowe
konfiguracje elektronowe
pierwiastków do Z = 40
 uzasadnia obecność
dwóch pierwiastków
w pierwszym oraz ośmiu
w drugim okresie tablicy
Mendelejewa

elektrostatycznych, elektrony
o przeciwnych spinach
przyciągają się
 wyjaśnia, dlaczego
pierwszy szereg d znajduje
się w czwartym okresie

Przemiany chemiczne, zjawiska fizyczne, układ okresowy pierwiastków
Na ocenę
dopuszczającą

Na ocenę
dostateczną

Na oceną
dobrą

Na ocenę
bardzo dobrą

Uczeń:
Uczeń:
Uczeń:
Uczeń:
 wymienia zasady

wyjaśnia
przeznaczenie
 objaśnia podstawy
 wyjaśnia przeznaczenie
bezpiecznej pracy w szkolnej i nazywa nie tylko
nawet nieznanego sprzętu
teoretyczne zasad udzielania
pracowni chemicznej
laboratoryjnego na
pierwszej pomocy przy
podstawowy sprzęt
 nazywa i rozpoznaje
podstawie
jego
wyglądu
oparzeniach
laboratoryjny
podstawowe czynności
 planuje doświadczenie
 wymienia właściwości
 omawia zasady
laboratoryjne, np. ogrzewanie, bezpiecznej pracy
pozwalające na rozdzielenie
fizyczne substancji, które są
odparowywanie
bardziej skomplikowanych
podstawą rozdziału
w laboratorium wraz
rozpuszczalnika
mieszanin,
np.
piasku
i
jodu
mieszanin
podczas sączenia,
z zasadami udzielania
 podaje zasady

wyraŜa
skład
mieszaniny
odparowywania
pierwszej pomocy
bezpiecznego ogrzewania
w procentach masowych
rozpuszczalnika i destylacji
 planuje doświadczenie
zawartości probówki

oblicza,
korzystając
 dyskutuje słuszność
pozwalające rozdzielić
w płomieniu palnika
z podanego stosunku
postulatów teorii
mieszaninę w sposób
 wyjaśnia róŜnice między
masowego reagentów, masę
atomistycznej Daltona
mechaniczny (np.
pierwiastkiem a związkiem
powstającego
związku
w świetle współczesnej
mieszaninę siarki i Ŝelaza)
chemicznym
chemicznego w przypadku,
wiedzy
 rozdziela mieszaninę
 podaje przykłady
gdy
jeden
z
substratów
 tłumaczy, dlaczego prawo
substancji róŜniących się
pierwiastków i związków
zachowania masy jest
rozpuszczalnością w wodzie, znajduje się w nadmiarze
chemicznych z własnego

omawia
pierwsze
próby
szczególnym przypadkiem
np. piasku i soli kamiennej
otoczenia
klasyfikacji
pierwiastków
prawa zachowania materii
 przedstawia treść
 zapisuje równania
(postulaty J. Döbereinera czy  prowadzi nawet trudniejsze
postulatów teorii
najprostszych reakcji
J. Newlandsa)
obliczenia na podstawie praw
atomistycznej J. Daltona
chemicznych na podstawie
 podaje przykłady
zachowania masy i stałości
 na podstawie prawa
słownego lub graficznego
właściwości
pierwiastków,
składu
stałości składu tłumaczy
opisu i interpretuje je w uję- róŜnice między mieszaniną
które pozwoliły
 wyjaśnia, dlaczego
ciu atomowosformułować
prawo
pierwiastki są uszeregowane
a związkiem chemicznym
cząsteczkowym
okresowości
w
układzie okresowym
 przedstawia przebieg
 podaje treść prawa
według wzrostu liczby
 wskazuje w układzie
doświadczenia za pomocą
zachowania masy
atomowej, a nie masy
okresowym pierwiastki
rysunku schematycznego
 dokonuje podstawowych
o podobnych właściwościach atomowej
i formułuje wnioski
obliczeń, korzystając z prawa  wykonuje proste obliczenia
 podaje przykłady anomalii
zachowania masy
występującej w układzie
dotyczące stosunku
 formułuje prawo stałości
okresowym
masowego reagentów
składu
 tłumaczy, w jaki sposób
i wzorów związków
 podaje wzory sumaryczne
Mendelejew przewidział
chemicznych
prostych związków
właściwości fizyczne
 pisze i bilansuje równania
chemicznych
i
chemiczne galu
prostych reakcji chemicznych
 omawia budowę układu
 formułuje prawo
okresowego
okresowości i ilustruje je
stosownymi przykładami

Wiązania chemiczne
Na ocenę
dopuszczającą

Na ocenę
dostateczną

Uczeń:
 opisuje budowę metali,
posługując się pojęciem
wiązania metalicznego
 wyjaśnia, na podstawie
cech wiązania metalicznego,
kowalność metali i ich dobre

Uczeń:
 wskazuje w układzie
okresowym pierwiastki
o trwałych konfiguracjach
elektronowych
 omawia sposoby osiągania
przez atomy pierwiastków

Na oceną
dobrą
Uczeń:
 wyjaśnia, na podstawie
konfiguracji elektronowych
pierwiastków, dlaczego
atomy gazów szlachetnych
nie łączą się w cząsteczki
 przedstawia, za pomocą

Na ocenę
bardzo dobrą
Uczeń:
 objaśnia, na jakiej
podstawie moŜna
porównywać siłę wiązania
metalicznego, np. w sodzie,
magnezie i glinie
 tłumaczy róŜnice między
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przewodnictwo elektryczne
 definiuje wiązania
kowalencyjne (atomowe),
kowalencyjne spolaryzowane
(atomowe spolaryzowane)
i jonowe
 opisuje budowę prostych
cząsteczek homoatomowych
(H2, Cl2, N2)
 podaje definicję elektroujemności i odnajduje
wartości elektroujemności
pierwiastków w tablicach
 opisuje budowę cząsteczki
chlorowodoru i tłumaczy,
dlaczego jest ona dipolem
 wymienia przykłady
związków chemicznych,
których cząsteczki są
zbudowane z atomów
połączonych wiązaniami
kowalencyjnymi
spolaryzowanymi
 podaje przykłady
związków jonowych
i wymienia ich cechy
charakterystyczne

grup głównych trwałych
konfiguracji najbliŜszych
helowców
 opisuje zmiany
elektroujemności
pierwiastków w okresach
i grupach układu okresowego
 przedstawia, za pomocą
wzorów elektronowych,
sposób powstawania wiązania
kowalencyjnego (atomowego)
w cząsteczkach homo- oraz heteroatomowych
 na podstawie wzoru
elektronowego rysuje wzór
kreskowy cząsteczki,
zaznaczając wolne pary
elektronowe
 tłumaczy, dlaczego atomy
metali mają tendencję do
oddawania, a atomy niemetali
do przyłączania elektronów
 opisuje budowę
elektronową kationów
i anionów
 wyjaśnia zachowanie
substancji jonowych podczas
ich rozpuszczania w wodzie,
a takŜe stapiania
 opisuje mechanizm
przewodzenia prądu przez
roztwory substancji
jonowych

wzorów elektronowych, sposób
tworzenia wielokrotnego
wiązania kowalencyjnego
(atomowego)
 opisuje róŜnice między
wiązaniami σ i π
 podaje liczbę wiązań typu σ
i π w podanych cząsteczkach,
np. CO2 czy N2
 tłumaczy sposób
powstawania wiązania
koordynacyjnego, wskazuje
donor i akceptor pary
elektronowej
 opisuje rodzaj wiązań
chemicznych w podanych
cząsteczkach i jonach, np.
HNO3 i NH4+
 opisuje kształt
przestrzenny cząsteczek:
wody, tlenku węgla(IV),
fluorku boru, amoniaku
i metanu
 porównuje właściwości
związków jonowych
i kowalencyjnych
 definiuje moment
dipolowy
 wymienia warunki, które
muszą zostać spełnione, aby
cząsteczka była dipolem

Na ocenę
dopuszczającą

Na ocenę
dostateczną

Na oceną
dobrą

Na ocenę
bardzo dobrą

Uczeń:
 podaje definicję mola
 definiuje masę molową
 korzystając z układu
okresowego, podaje wartości
mas molowych pierwiastków
 na podstawie wzoru
chemicznego oblicza wartości
mas molowych związków
chemicznych
 definiuje liczbę Avogadra
i stosunek molowy reagentów
 oblicza liczbę moli
substancji zawartą w podanej
jej masie
 na podstawie równania
reakcji ustala stosunek
masowy reagentów
 definiuje pojecie stosunku
stechiometrycznego
i niestechiometrycznego

Uczeń:
 podaje treść prawa
Avogadra
 charakteryzuje warunki
normalne
 interpretuje równania
reakcji w ujęciu molowym
 oblicza ilość substancji,
która przereaguje z podaną
ilością reagentu
 ustala masę produktu
otrzymanego w reakcji
podanych ilości substratów
 na podstawie równania
reakcji ustala stosunek
objętościowy gazowych
reagentów
 oblicza stosunek masowy
reagentów na podstawie
stosunku molowego
 definiuje stęŜenie molowe
i oblicza jego wartość takŜe
przy uŜyciu pojęcia gęstości
 ustala ilości substancji
potrzebnych do sporządzenia
podanej objętości roztworu
o zadanym stęŜeniu molowym

Uczeń:
 swobodnie operuje
pojęciem mola, wiąŜe mol
z liczbą cząstek zawartych
w podanej ilości substancji
 stosuje w obliczeniach
objętość molową gazów
w warunkach normalnych,
np. ustala objętość tlenu
potrzebną do spalenia podanej
ilości wodoru
 ustala skład mieszaniny
otrzymanej w wyniku reakcji
niestechiometrycznych ilości
dwóch gazów, np. 20 cm3
chloru z 10 cm3 wodoru
 sporządza roztwory
o podanym stęŜeniu
molowym, mając do
dyspozycji substancje
bezwodne i rozpuszczalnik
 prowadzi obliczenia dotyczące stęŜenia molowego
bazujące na reakcjach m.in.
strącania i zobojętniania
 prowadzi obliczenia
związane ze zwiększaniem
i zmniejszaniem stęŜenia
molowego roztworu
 przelicza wartości stęŜenia

Uczeń:
 wyjaśnia, dlaczego
objętości reagujących gazów
i gazowego produktu reakcji
mierzone w tych samych
warunkach pozostają
w stosunku niewielkich liczb
całkowitych
 tłumaczy, dlaczego
chemicy posługują się
pojęciem mola i stęŜenia
molowego oraz jakie
korzyści płyną z operowania
stęŜeniem molowym
roztworu podczas
prowadzenia reakcji
w roztworach wodnych
 oblicza masy
pojedynczych atomów
i cząsteczek
 rozwiązuje nawet
trudniejsze zadania
wymagające znajomości
pojęć: mol, stęŜenie molowe,
stęŜenie procentowe,
gęstość, stosunek masowy
i objętościowy

orbitalem atomowym
a orbitalem molekularnym
 przedstawia schematy powstawania orbitali
molekularnych typu σ i π z
odpowiednich orbitali
atomowych
 objaśnia pojęcie
hybrydyzacji orbitali
atomowych i prezentuje
kształt przestrzenny orbitali
zhybrydyzowanych
 wyjaśnia, w jaki sposób
przebiega hybrydyzacja sp3, sp2
i sp
 na podstawie teorii
hybrydyzacji orbitali
atomowych węgla tłumaczy
budowę cząsteczek etanu, etenu
i etynu
 na podstawie reakcji
węglowodorów
nienasyconych z bromem,
tłumaczy naturę wiązania
wielokrotnego węgiel-węgiel
 opisuje rolę wiązania
wodorowego dla Ŝycia na
Ziemi

Mol, obliczenia chemiczne
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molowego na procentowe
i odwrotnie

Kinetyka i równowaga chemiczna
Na ocenę
dopuszczającą

Na ocenę
dostateczną

 na podstawie
Uczeń:
 wyjaśnia, czym zajmuje się odpowiednich danych (czas
kinetyka chemiczna
reakcji, stęŜenie) konstruuje
 objaśnia pojęcie średniej
wykres zmian stęŜenia
szybkości reakcji
substratu (produktu) w funkcji
 wymienia czynniki
czasu
wpływające na szybkość
 definiuje pojęcia: równanie
reakcji chemicznej
kinetyczne reakcji, rząd
 definiuje pojęcie: stała
reakcji
szybkości reakcji
 przedstawia treść
 objaśnia, co decyduje
empirycznej reguły van’t
o szybkości procesu
Hoffa
złoŜonego z kilku reakcji
 podaje przykłady
chemicznych
katalizatorów
 wyjaśnia znaczenie pojęć:
 definiuje pojęcia: kataliza
reakcje szeregowe i równoległe homogeniczna
 przedstawia wpływ zmiany i heterogeniczna, katalizator
temperatury, stęŜenia substratu (homogeniczny, heterogeniczny, kontakt)
i dodatku katalizatora na
 podaje przykłady reakcji:
szybkość reakcji
odwracalnej i nieodwracalnej
 definiuje pojęcia: energia
 ilustruje schematycznie
aktywacji, katalizator,
zmiany szybkości reakcji
inhibitor
odwracalnej w funkcji czasu
 wyjaśnia, na czym polega
reakcja autokatalizy
 definiuje stałą równowagi
reakcji
 objaśnia znaczenie
terminów: reakcja
 na podstawie podanego
odwracalna i nieodwracalna równania reakcji zapisuje
 definiuje stan równowagi
wyraŜenie na stęŜeniową stałą
chemicznej
równowagi
 wyjaśnia, na czym polega
reguła przekory
 wymienia czynniki
wpływające na połoŜenie
stanu równowagi reakcji
 podaje równanie stanu
gazu doskonałego

Na oceną
dobrą

Na ocenę
bardzo dobrą

 przedstawia i tłumaczy
 pisze równania kinetyczne
pierwszego, drugiego
zaleŜność między wartością
energii aktywacji
i trzeciego rzędu
 oblicza krotność zmiany
a szybkością reakcji
szybkości reakcji
 konstruuje schematyczny
charakteryzowanej danym
rysunek porównujący zmiany
równaniem kinetycznym,
energii układu podczas
przy podanej zmianie stęŜeń reakcji zachodzącej
z udziałem katalizatora i bez
reagentów
 podaje przykład reakcji
niego
 wymienia przykłady
dysproporcjonowania
 prowadzi obliczenia
katalizy heterogenicznej
dotyczące zmian szybkości
stosowanej w przemyśle,
reakcji przy zmianie
podając nazwy produkowanej
temperatury
substancji i katalizatora
 wyjaśnia sposób działania heterogenicznego
 oblicza stęŜenia
katalizatora
 podaje przykłady katalizy
równowagowe reagentów,
znając początkowe stęŜenia
homogenicznej
substratów oraz wartość stałej
i heterogenicznej
równowagi w danej
 projektuje i wykonuje
temperaturze
doświadczenia badające
wpływ: temperatury, stęŜenia  projektuje doświadczenie
udowadniające znikomą
substratu i dodatku
rozpuszczalność substancji
katalizatora na szybkość
trudno rozpuszczalnych
reakcji chemicznej
 prowadzi proste obliczenia oblicza rozpuszczalność
dotyczące stałej równowagi
podanej soli, znając wartość
 na podstawie nazwy soli
jej iloczynu rozpuszczalności
(wzoru sumarycznego)
 przewiduje kierunek
zapisuje wyraŜenie
przesunięcia się stanu
przedstawiające jej iloczyn
równowagi chemicznej
rozpuszczalności
i zmiany wartości stałej
 wyjaśnia, dlaczego wartości równowagi reakcji pod wpłyiloczynu rozpuszczalności
wem zmian temperatury dla
(Kso) są podawane
reakcji egzow róŜnych jednostkach
i endotermicznych
 przewiduje kierunek
 rozwiązuje zadania
przesunięcia się stanu
z zastosowaniem równania
równowagi chemicznej pod
stanu gazu doskonałego
wpływem zmian stęŜenia
jednego z reagentów
i ciśnienia

Energetyka chemiczna
Na ocenę
dopuszczającą

Na ocenę
dostateczną

Uczeń:
 definiuje procesy egzoi endotermiczne
 wyjaśnia, czym zajmuje się
termodynamika chemiczna
 definiuje układ oraz
otoczenie układu
 podaje przykłady układów
 wymienia parametry
opisujące stan układu
 definiuje energię
wewnętrzną
 podaje sposób oznaczania

Uczeń:
 podaje przykłady
procesów egzoi endotermicznych
 wymienia rodzaje układów
i je charakteryzuje
 podaje treść pierwszej
zasady termodynamiki
 wymienia przykłady
funkcji stanu
 na podstawie wartości ∆H,
kwalifikuje daną przemianę do
reakcji egzo- lub

Na oceną
dobrą
Uczeń:
 podaje zaleŜność między
energią wewnętrzną układu
i entalpią
 projektuje i wykonuje
doświadczenia pozwalające
ocenić znak entalpii
rozpuszczania
 oblicza standardową
entalpię reakcji, mając do
dyspozycji wartości
standardowych entalpii
tworzenia reagentów

Na ocenę
bardzo dobrą
Uczeń:
 wyjaśnia, czy temperaturę
moŜna zaliczyć do funkcji
stanu
 dokonuje trudniejszych
obliczeń z zastosowaniem
prawa Hessa
 prowadzi obliczenia
wiąŜące zmiany
energetyczne reakcji
z pojęciami: mola i stęŜenia
molowego
 podaje treść drugiej
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energii wymienianej na
sposób ciepła lub pracy
w termodynamice chemicznej
 objaśnia pojęcia: funkcja
stanu, entalpia, entalpia
molowa (standardowa)
 opisuje stan równowagi
dynamicznej

endotermicznych
 podaje treść prawa Hessa
 określa warunki
oraz stosuje je do prostych
standardowe (T, p oraz
obliczeń
postać, w której będą
znajdować się reagenty)
 przedstawia sposób
obliczenia wartości
standardowej entalpii reakcji

zasady termodynamiki

Roztwory, reakcje w roztworach wodnych
Na ocenę
dopuszczającą

Na ocenę
dostateczną

Na oceną
dobrą

Uczeń:
Uczeń:
Uczeń:
 definiuje pojęcie roztworu
 korzystając z krzywej
 odczytuje z krzywej
właściwego jako optycznie
rozpuszczalności, oblicza
rozpuszczalności
jednorodnej mieszaniny
stęŜenie procentowe
maksymalną liczbę gramów
 wyróŜnia składniki roztworu: substancji rozpuszczonej
nasyconego roztworu danej
rozpuszczalnik, substancję
substancji
w danej temperaturze
rozpuszczoną
 na podstawie danych sporządza wyjaśnia zjawisko
 podaje róŜnicę między
rozpraszania światła przez
temperaturową zaleŜność rozroztworem nasyconym
puszczalności danej substancji roztwory koloidalne, tzw.
i nienasyconym
 podaje efekt Tyndalla jako efekt Tyndalla
 opisuje roztwór za
 definiuje pojęcia koagulacji
zjawisko typowe dla
pomocą pojęć stęŜenia
i peptyzacji oraz podaje
roztworów koloidów
procentowego i molowego
przykłady tych zjawisk znane
 kwalifikuje roztwory do
 charakteryzuje
z Ŝycia codziennego
roztworów właściwych
rozpuszczalność jako

pisze równania reakcji
i układów koloidalnych
właściwość substancji zaleŜną  podaje przykłady
dysocjacji stopniowej
od temperatury
wieloprotonowych kwasów
elektrolitów mocnych,
 objaśnia, dlaczego
i tłumaczy budowę
słabych i o średniej mocy
doprowadzanie ogrzanej wody  definiuje stopień
wodorosoli
do zbiorników wodnych jest
 podaje wyraŜenie opisujące
dysocjacji elektrolitu i na
formą skaŜania środowiska
Ka podanego słabego kwasu
podstawie jego wartości
 klasyfikuje mieszaniny jako kwalifikuje substancję do
z uwzględnieniem dysocjacji
roztwory właściwe, koloidy
stopniowej
słabych lub mocnych
oraz zawiesiny
 zapisuje wzory
elektrolitów
 definiuje pojęcie dysocjacji
sumaryczne wodorosoli
 definiuje stałą dysocjacji
elektrolitycznej
i podaje ich nazwy
i na podstawie jej wartości
 zapisuje równania
 oblicza stopień dysocjacji
określa moc elektrolitu
dysocjacji elektrolitycznej
elektrolitu
 podaje wyraŜenie
prostych kwasów, zasad i soli opisujące K podanego
 znając stopień dysocjacji
a
oraz nazywa powstające jony słabego kwasu i K podanej
kwasu, oblicza stęŜenie jonów
b
 tłumaczy pojęcie
wodorowych w jego roztworze
słabej zasady oraz dokonuje
elektrolitu
o podanym stęŜeniu molowym
prostych obliczeń
 definiuje pojęcie odczynu  definiuje skalę pH
 znając wartość iloczynu
roztworu i podaje jego
jonowego wody, oblicza
 na podstawie znajomości
rodzaje
pH oblicza pOH i odwrotnie stęŜenia jonów wodorowych
 definiuje kwasy i zasady we-  znając wartości pH (pOH) w czystej wodzie oraz
dług Arrheniusa, podaje
o podanym
roztworu, podaje jego odczyn w roztworach
przykłady
[OH–]
 na podstawie jonowych
 pisze wzory sumaryczne
 na podstawie wartości
równań reakcji zobojętniania
+
i strukturalne
[H
] ([OH–]) roztworu
i strącania osadów dokonuje
wodorotlenków, kwasów
podaje
jego odczyn
prostych obliczeń
nieorganicznych i soli

oblicza
pH roztworu
stechiometrycznych
 wśród reakcji
mocnego kwasu o podanym
 korzystając z tablicy
przebiegających w roztworach rozpuszczalności, podaje
stęŜeniu molowym
elektrolitów identyfikuje

wyjaśnia sposób pomiaru
przykłady substancji,
reakcje zobojętniania
odczynu
roztworu
których zmieszanie
i strącania osadów
w
laboratorium
(wskaźniki pH
spowoduje wytrącenie
 zapisuje cząsteczkowe
i pehametry)
podanego osadu
równania reakcji
 wyjaśnia sposób
 tłumaczy istotę reakcji
zobojętniania i strącania
odkwaszania gleby, pisząc
hydrolizy, wyjaśniając
osadu
stosowne równania reakcji
kwasowy lub zasadowy
 klasyfikuje elektrolity
odczyn roztworów wodnych  przewiduje odczyn
według mocy
roztworu podanej soli
niektórych soli
 podaje stopień dysocjacji
jako miarę mocy elektrolitu

Na ocenę
bardzo dobrą
Uczeń:
 wymienia cechy substancji,
które decydują o jej
rozpuszczalności w wodzie
 korzystając z tabeli
rozpuszczalności, oblicza,
w jakiej temperaturze
nasycony roztwór danej
substancji osiągnie określone
stęŜenie procentowe
 ustala liczbę gramów
substancji, jaka wydzieli się
po ochłodzeniu podanej
ilości nasyconego roztworu
 wyjaśnia, dlaczego
niektóre związki organiczne
rozpuszczają się w wodzie,
np. alkohol etylowy, a inne
nie, np. węglowodory
 opisuje czynniki
wpływające na moc kwasów
 oblicza stęŜenie jonów
wodorowych w roztworze
słabego elektrolitu
o podanym stęŜeniu
molowym
 przedstawia zaleŜność
między stopniem i stałą
dysocjacji słabego elektrolitu
 oblicza stęŜenie jonów
wodorowych w roztworze
słabego kwasu o podanym
stęŜeniu molowym i stopniu
dysocjacji
 planuje i wykonuje
doświadczenie pozwalające
wyznaczyć stopień dysocjacji
roztworu kwasu octowego
o podanym stęŜeniu
 identyfikuje roztwory
kwasów, zasad i soli na
podstawie przebiegu ich
reakcji strąceniowych
 planuje doświadczenie
pozwalające otrzymać trudno
rozpuszczalny kwas,
wodorotlenek i sól
 zapisuje równania reakcji
hydrolizy soli słabych
kwasów i mocnych zasad
oraz słabych zasad
i mocnych kwasów
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Reakcje utleniania i redukcji, ogniwa galwaniczne
Na ocenę
dopuszczającą

Na ocenę
dostateczną

Na oceną
dobrą

Na ocenę
bardzo dobrą

Uczeń:
 zna pojęcie utleniania i
redukcji
 podaje definicję szeregu
aktywności metali
 wyjaśnia celowość
umieszczenia wodoru w
szeregu aktywności metali
 opisuje budowę ogniwa
galwanicznego
 wyjaśnia pojęcia elektrody
oraz półogniwa
 definiuje katodę i anodę
 wyjaśnia, do czego słuŜy
klucz elektrolityczny
 objaśnia, czym, z
chemicznego punktu
widzenia, jest rdza
 wymienia czynniki
przyspieszające korozję
elektrochemiczną stali (tlen,
przewodnictwo jonowe
roztworu, kontakt z mniej
aktywnym metalem)
 wymienia i charakteryzuje
najwaŜniejsze alternatywne
źródła energii

Uczeń:
 ustala stopnie utlenienia i
redukcji
 swobodnie korzysta z
szeregu aktywności metali
podczas przewidywania
przebiegu reakcji metali z
solami metali, kwasem
solnym i z rozcieńczonymi
roztworami kwasów
tlenowych
 opisuje budowę ogniw
Daniella i Volty
 przedstawia zasady
schematycznego
przedstawiania konstrukcji
ogniw galwanicznych
 zapisuje schematy ogniw
Daniella i Volty
 pisze równania reakcji
zachodzących podczas pracy
ogniw Daniella i Volty
 wskazuje w układzie
okresowym pierwiastki o
nietrwałych jądrach

Uczeń:
 bilansuje reakcje utleniania
i redukcji
 projektuje i wykonuje
doświadczenia pozwalające
porównać aktywność
chemiczną dwóch metali
 posługując się
określeniami utlenianie
i redukcja, tłumaczy działanie
ogniwa Daniella podczas
czerpania z niego prądu
elektrycznego
 objaśnia, dlaczego po
zimie wskazane jest mycie
podwozi samochodów w celu
usunięcia z nich resztek soli
 wyjaśnia zasadę ochrony
protektorowej stali

Uczeń:
 bilansuje reakcje utleniania
i redukcji, przewiduje
produkty reakcji
 prowadzi obliczenia
bazujące na reakcjach
zachodzących w ogniwach
galwanicznych
 tłumaczy, w jaki sposób
moŜna wyznaczyć potencjał
dowolnego półogniwa
 pisze równania reakcji
zachodzących podczas
korozji elektrochemicznej
Ŝelaza
 wyjaśnia, dlaczego
wodorotlenek sodu hamuje
korozję elektrochemiczną
Ŝelaza
 wyjaśnia przebieg korozji
Ŝelaza w kropli wody
 tłumaczy, dlaczego
wzmoŜona korozja zachodzi
pod lakierem,
w bezpośrednim sąsiedztwie
jego ubytku

Na ocenę
dopuszczającą

Na ocenę
dostateczną

Na oceną
dobrą

Na ocenę
bardzo dobrą

Uczeń:
 wskazuje połoŜenie metali
lekkich w układzie
okresowym
 opisuje róŜnice oraz
podobieństwa w budowie
atomów litowców,
berylowców i glinu
 wymienia elektrony
walencyjne atomów litowców
i atomów berylowców
 wyjaśnia, dlaczego metale
lekkie nie występują
w przyrodzie w stanie
wolnym
 zapisuje równania reakcji
sodu z chlorem, siarką, wodą,
kwasem solnym
i siarkowym(VI)
 opisuje właściwości wodorotlenków sodu
i potasu
 zapisuje równania reakcji
Mg i Al z tlenem, chlorem,
kwasem solnym oraz
rozcieńczonym kwasem
siarkowym(VI)
 podaje przykłady
związków chemicznych
metali lekkich o istotnym
znaczeniu gospodarczym

Uczeń:
 porównuje właściwości
fizyczne litowców,
berylowców i glinu
 wyjaśnia, dlaczego lit, sód
i potas są przechowywane
w naczyniach z naftą
 na podstawie
elektroujemności
pierwiastków określa rodzaj
wiązań w związkach litowców i berylowców (z
wyjątkiem berylu)
 planuje doświadczenie
prowadzące do otrzymania
zasady sodowej
 tłumaczy przyczynę
twardości wody
 opisuje zastosowania związków metali lekkich
w gospodarce, np. wapna
gaszonego w budownictwie
 tłumaczy, dlaczego
stopione sole i wodorotlenki
metali lekkich dobrze
przewodzą prąd elektryczny
 dokonuje prostych obliczeń
stechiometrycznych na
podstawie reakcji z udziałem
metali lekkich i ich związków

Uczeń:
 opisuje sposób identyfikacji
litowców i berylowców na
podstawie
charakterystycznego
barwienia przez nie
płomienia
 tłumaczy zmianę promieni
atomowych pierwiastków
w okresach i grupach układu
okresowego
 wyjaśnia, dlaczego
w związkach litowce
przyjmują stopień utlenienia
I, a berylowce II
 tłumaczy zmianę
aktywności litowców
i berylowców w miarę
wzrostu ich mas atomowych
 opisuje sposób
otrzymywania w przemyśle
wapna palonego
 wyjaśnia powstawanie
kamienia kotłowego podczas
gotowania twardej wody
 definiuje zjawisko
amfoteryczności
 wyjaśnia przebieg reakcji
zachodzących na elektrodach
podczas przepływu prądu przez
stopiony chlorek sodu

Uczeń:
 podaje wzory i nazwy
chemiczne saletry chilijskiej
i saletry indyjskiej
 na podstawie znajomości
właściwości sodu i potasu
przewiduje właściwości
rubidu i cezu
 wyjaśnia przyczynę
zasadowego odczynu
roztworów wodnych
niektórych soli litowców, np.
węglanu sodu
 opisuje przebieg reakcji
litowców z tlenem i określa
rodzaj otrzymanych
produktów
 na podstawie znajomości
właściwości chemicznych
magnezu i wapnia przewiduje
właściwości baru i radu
 objaśnia zjawisko
wietrzenia skał wapiennych
 tłumaczy przyczynę
róŜnic w aktywności
chemicznej Na, Mg i Al
 planuje i wykonuje
doświadczenia, których
wynik udowadnia
amfoteryczny charakter tlenku
i wodorotlenku glinu
 wyjaśnia zachowanie glinu
wobec stęŜonego HNO

Pierwiastki bloku s , p
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Reakcje utleniania i redukcji, pierwiastki bloku d
Na ocenę
dopuszczającą
Uczeń:
 wskazuje w układzie
okresowym pierwiastki bloku
d
 odnajduje w dostępnych
źródłach informacje na temat
właściwości chemicznych
pierwiastków bloku d
 pisze wzory sumaryczne
prostych związków
chemicznych metali bloku d
 nazywa związki chemiczne
metali naleŜących do bloku d
o podanych wzorach
 opisuje sposób
otrzymywania Ŝelaza
w technice
 pisze równania redukcji
tlenków: miedzi(II), cynku,
ołowiu(IV) i cyny(II) węglem
i tlenkiem węgla(II)
 podaje przykłady
zastosowań cynku
w technice, np. w walce
z korozją Ŝelaza

Na ocenę
dostateczną

Na oceną
dobrą

Uczeń:
Uczeń:
 wyjaśnia, dlaczego
 porównuje aktywność
promień atomowy metali
chemiczną miedzi i cynku
czwartego okresu wraz ze
 zapisuje podpowłokowe
wzrostem liczby atomowej
konfiguracje elektronowe
najpierw rośnie, a potem
pierwiastków pierwszego
maleje
szeregu d (z wyjątkiem
 opisuje, jak zmienia się
chromu i miedzi)
charakter chemiczny tlenków
 opisuje związek między
pierwiastków bloku d ze
konfiguracją elektronową
wzrostem stopnia utlenienia
a moŜliwymi stopniami
metalu
utlenienia pierwiastka, np.
 planuje doświadczenie,
podaje stopnie utlenienia
którego wynik pozwoli
Ŝelaza w jego związkach
porównać aktywność dwóch
 opisuje barwy związków
metali, np. miedzi i srebra
chromu i manganu na
róŜnych stopniach utlenienia  dobiera współczynniki
w równaniach reakcji miedzi
 zapisuje równania reakcji
i srebra ze stęŜonym
otrzymywania chromu
kwasem
azotowym(V)
i manganu w reakcji
 podaje przykłady reakcji
aluminotermii
chemicznych z udziałem
 wymienia przykłady
związków chromu i manganu Cr2O3 lub Cr(OH)3, w których
związek ten przejawia
o właściwościach
właściwości
utleniające
utleniających
i redukujące
 zapisuje równania reakcji
 podaje sposób
zachodzące podczas
przeprowadzenia przemiany
otrzymywania Ŝelaza
chromianów(VI)
w wielkim piecu
w dichromiany(VI)
 zapisuje równania reakcji
i odwrotnie
Ŝelaza z kwasem solnym
 bilansuje równanie reakcji
i z rozcieńczonym kwasem
dichromianu(VI) potasu
siarkowym(VI)
z jodkiem potasu
 pisze równania reakcji
w środowisku kwasu
tlenków metali bloku d
siarkowego(VI)
z kwasami, np. tlenku
miedzi(II) z kwasem solnym  bilansuje równanie reakcji
manganianu(VII) potasu
i kwasem siarkowym(VI)
z siarczanem(IV) sodu
 zapisuje równania reakcji
w środowisku kwasu
otrzymywania podanego
siarkowego(VI)
związku miedzi(II), np.
 wyjaśnia zachowanie
chlorku miedzi(II)
miedzi w obecności kwasu
 opisuje, w jaki sposób,
solnego
i rozcieńczonego
mając cynk, moŜna otrzymać
kwasu siarkowego(VI)
w laboratorium wodór
 wyjaśnia, dlaczego
miedziane dachy z czasem
pokrywają się zielonym
nalotem

Na ocenę
bardzo dobrą
Uczeń:
 dobiera współczynniki
w jonowych równaniach
reakcji miedzi i srebra ze
stęŜonym i z rozcieńczonym
kwasem azotowym(V)
 pisze równanie reakcji
utleniania tlenków
chromu(III) i manganu(IV)
do chromianów(VI)
i manganianów(VI)
 wyjaśnia przebieg reakcji
utleniania siarczanu(IV)
sodu dichromianem(VI)
potasu w środowisku kwasu
siarkowego(VI)
 tłumaczy, w jaki sposób
wykorzystywano utleniające
właściwości
dichromianów(VI)
w alkomatach policyjnych
 tłumaczy, pisząc
odpowiednie równania
reakcji, przebieg reakcji
manganianu(VII) potasu
z siarczanem(IV) sodu
w środowisku o odczynie
kwasowym, obojętnym
i zasadowym
 projektuje doświadczenie
pozwalające przekształcić
Ŝelazo w wodorotlenek
Ŝelaza(III)
 porównuje trwałość
związków Ŝelaza na II i III
stopniu utlenienia
 wyjaśnia, pisząc
odpowiednie równania reakcji,
na czym polega amfoteryczny
charakter cynku, tlenku cynku
i wodorotlenku cynku
 objaśnia, jakie właściwości
w reakcjach redoks wykazują
jony Sn2+, a jakie jony Sn4+
 prowadzi obliczenia
stechiometryczne na podstawie
reakcji redoks z udziałem
pierwiastków bloku d i ich
związków

Związki nieorganiczne
Na ocenę
dopuszczającą
Uczeń:
 wskazuje połoŜenie
niemetali w układzie
okresowym
 pisze podpowłokowe
konfiguracje elektronowe
atomów niemetali 1., 2. i 3.
okresu
 opisuje występowanie

Na ocenę
dostateczną
Uczeń:
 zapisuje podpowłokowe
konfiguracje elektronowe
atomów niemetali 4. i 5.
okresu
 opisuje skład wody
morskiej, kładąc nacisk na
zawarte w niej jony
pierwiastków 17. grupy

Na oceną
dobrą

Na ocenę
bardzo dobrą

Uczeń:
 wyjaśnia, jak i dlaczego
zmieniają się właściwości
utleniające pierwiastków 17.
grupy
 opisuje sposoby
laboratoryjnego otrzymywania
chloru
 pisze równania reakcji

Uczeń:
 opisuje skutki niedoboru
jodu w diecie
 bilansuje równania reakcji
stęŜonego HCl z MnO2
i KMnO4
 tłumaczy, dlaczego produktem reakcji chloru z Ŝelazem
jest FeCl3, a nie FeCl2
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w przyrodzie i właściwości
fizyczne gazów szlachetnych
 tłumaczy bierność
chemiczną pierwiastków 18.
grupy
 wyjaśnia, dlaczego
fluorowce nie występują
w przyrodzie w stanie
wolnym
 objaśnia, czym
spowodowana jest tendencja
atomów fluorowców do
przyjmowania elektronów
 porównuje właściwości
fizyczne chloru, bromu i jodu
 opisuje funkcje kwasu
solnego w organizmach
ssaków
 opisuje występujące
w przyrodzie źródła siarki
 na podstawie konfiguracji
elektronowej atomu siarki
wymienia stopnie utlenienia,
jakie moŜe przyjmować ten
pierwiastek w związkach
chemicznych
 opisuje właściwości
fizyczne tlenków niemetali,
np. SO2, CO2
 podaje źródła tlenku
siarki(IV) zawartego
w powietrzu i opisuje wpływ
tego związku np. na lasy
iglaste
 opisuje właściwości fizyczne
stęŜonego kwasu
siarkowego(VI)
 podaje skład powietrza
atmosferycznego
 podaje nazwy
najwaŜniejszych związków
azotu i ustala ich wzory
sumaryczne
 opisuje wpływ kwaśnych
opadów na elewacje
budynków i odczyn gleb
 na przykładzie grafitu
i diamentu omawia alotropię
pierwiastków
 zapisuje równania reakcji,
których produktem jest CO2
 opisuje wpływ tlenku węgla(IV) na środowisko
naturalne (efekt cieplarniany)
 omawia zastosowania
tlenku węgla(IV) w technice
 zapisuje równania reakcji
dowodzących kwasowego
charakteru krzemionki

chloru z bromkiem i jodkiem
 zapisuje równania reakcji
chloru z metalami i wodorem, potasu
 opisuje laboratoryjną
wskazuje reduktor i utleniacz
 pisze równania reakcji
metodę otrzymywania
chloru z bromkiem i jodkiem chlorowodoru i tłumaczy,
potasu
dlaczego HCl nazywa się
zwyczajowo kwasem solnym
 opisuje właściwości
chlorowodoru i stęŜonego
 opisuje sposób
kwasu solnego
eksperymentalnego wykazania,
 omawia sposoby
Ŝe chlorowodór i amoniak są
otrzymywania
bardzo dobrze rozpuszczalne
w laboratorium tlenków
w wodzie
siarki(IV) i siarki(VI)
 dyskutuje zmiany mocy
 opisuje właściwości
kwasów beztlenowych
chemiczne stęŜonego kwasu fluorowców
siarkowego(VI)
 opisuje rolę mostków
 opisuje przebieg
siarczkowych w procesach
doświadczeń pozwalających
biologicznych i podczas
udowodnić kwasowy
wulkanizacji kauczuku
charakter tlenków siarki(IV)  przedstawia sposoby
i siarki(VI)
otrzymywania siarkowodoru
 planuje doświadczenie,
w laboratorium i opisuje
którego celem jest
właściwości tego związku
udowodnienie wybielających  pisze równania reakcji
właściwości SO2
zachodzących podczas
 oblicza masę metalu
działania siarkowodorem na
niezbędną do przereagowania sole metali cięŜkich, np. na
z daną masą siarki w reakcji
azotan(V) ołowiu(II)
tworzenia siarczku
 opisuje przemysłową
 opisuje właściwości
metodę otrzymywania H2SO4
i zastosowania amoniaku
 objaśnia, dlaczego pod
wpływem stęŜonego kwasu
 opisuje sposoby
otrzymywania tlenków azotu siarkowego(VI) cukier ulega
zwęgleniu
 wyjaśnia, czym jest woda
amoniakalna
 wyjaśnia, dlaczego
 opisuje właściwości
zbliŜenie butelki ze stęŜonym
stęŜonego kwasu
kwasem solnym do naczynia
azotowego(V)
z amoniakiem powoduje
 objaśnia, biorąc pod uwagę pojawienie się w powietrzu
odpowiednie równania
białego dymu
reakcji, róŜnice w odczynach  tłumaczy, dlaczego wodorowęroztworów wodnych
glan amonu moŜe być
chlorowodoru, siarkowodoru uŜywany jako środek
i amoniaku
spulchniający do pieczenia
 omawia zastosowanie
ciast
związków azotu i fosforu
 tłumaczy, dlaczego
w rolnictwie
stęŜony kwas azotowy(V),
 podaje przykłady
wylany na skórę, powoduje
nieorganicznych związków
pojawienie się na niej Ŝółtych
węgla
plam
 pisze równanie reakcji
 opisuje utleniające
potwierdzającej redukujące
właściwości azotanów(V)
właściwości tlenku węgla(II)
i podaje ich zastosowania
 opisuje zastosowania
związane z tą właściwością
kwarcu i czystego krzemu
 opisuje róŜnice
w budowie cząsteczek
odmian alotropowych
fosforu
 tłumaczy róŜnice
w przewodzeniu prądu przez
grafit i diament

 planuje i wykonuje
doświadczenia, których
wynik udowadnia, Ŝe brom
jest pierwiastkiem aktywniejszym od chloru i mniej
aktywnym od jodu
 wyjaśnia, pisząc
odpowiednie równania,
wybielające właściwości
chloru
 szereguje tlenowe kwasy
chloru według wzrastającej
mocy
 podaje przykład reakcji,
której przebieg wskazuje na
utleniające właściwości bromu
 projektuje doświadczenia
ilustrujące róŜnice
w aktywności metali
i fluorowców
 zapisuje i bilansuje
równania reakcji stęŜonego
kwasu siarkowego(VI)
z miedzią i węglem
 objaśnia, dlaczego srebrne
łyŜeczki, nieumyte po
jedzeniu jaj, czernieją
 objaśnia, dlaczego NO2
podczas oziębiania traci swą
barwę
 bilansuje równania reakcji
S, C, Zn, Fe i Al ze stęŜonym
HNO3
 definiuje gaz syntezowy
i zapisuje równanie reakcji
jego otrzymywania
 opisuje sposób otrzymania
w laboratorium tlenku
węgla(II) z kwasu
mrówkowego
 przedstawia argumenty
doświadczalne świadczące
o redukujących
właściwościach tlenku
węgla(II)
 zapisuje równanie reakcji
otrzymywania CaHPO4
z Ca3(PO4)2
 opisuje przyczyny
eutrofizacji wód
 tłumaczy przyczynę
róŜnic we właściwościach
chemicznych węgla i krzemu
 opisuje sposób
otrzymywania węgliku
wapnia w przemyśle

Węglowodory
Na ocenę
dopuszczającą
Uczeń:
 wymienia występujące w

Na ocenę
dostateczną
Uczeń:
 uzasadnia, dlaczego węgiel

Na oceną
dobrą
Uczeń:
 omawia zasady destylacji

Na ocenę
bardzo dobrą
Uczeń:
 opisuje metodę
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przyrodzie źródła
kamienny, ropa naftowa i gaz
węglowodorów
ziemny są nazywane
 opisuje właściwości ropy
kopalinami organicznymi
naftowej
 wymienia produkty
 podaje nazwę metody
powstające podczas destylacji
pozwalającej rozdzielić ropę frakcjonowanej ropy
naftową na frakcje
naftowej
 tłumaczy zalety stosowania
 przedstawia róŜnice
benzyny bezołowiowej
w palności i w wyglądzie
 wyjaśnia, co jest główną
płomienia poszczególnych
przyczyną powstawania tzw. frakcji destylacji ropy
efektu cieplarnianego, a takŜe naftowej
dlaczego siarkowodór
 przedstawia przebieg
i siarczki muszą być usuwane krakingu i reformingu
z paliw węglowych
 objaśnia znaczenie liczby
 wymienia produkty
oktanowej
powstające podczas spalania
 oblicza skład procentowy
węglowodorów i zapisuje
związku organicznego na
równania reakcji spalania
podstawie wzoru
węglowodorów przy róŜnym sumarycznego
dostępie tlenu
 objaśnia zasady tworzenia
 wymienia pierwiastki
wzorów szkieletowych
wchodzące w skład
 określa rzędowość atomów
węglowodorów
węgla w cząsteczce podanego
 omawia załoŜenia teorii
węglowodoru nasyconego
strukturalnej budowy
 wśród podanych związków
związków organicznych
odnajduje homologi oraz
 objaśnia róŜnicę między
izomery (szkieletowe,
wzorami strukturalnymi i
połoŜenia podwójnego i
półstrukturalnymi
potrójnego wiązania)
 definiuje szereg
 na podstawie wzoru
homologiczny
strukturalnego węglowodoru
 podaje zasady nazewnictwa alifatycznego nadaje mu
systematycznego
nazwę systematyczną i
węglowodorów
odwrotnie
 opisuje zmiany stanu
 rysuje wzory strukturalne
skupienia, temperatury wrzenia (takŜe elektronowe)
i temperatury topnienia
izomerycznych węglowodorów
alkanów wraz ze wzrostem
o podanym wzorze
długości ich łańcucha
sumarycznym
 wymienia zasady
 oblicza objętość tlenu
nazewnictwa węglowodorów (powietrza) potrzebną do
 podaje definicję
spalenia węglowodoru o
rzędowości atomu węgla
podanej masie (objętości)
 opisuje właściwości
 na podstawie równania
fizyczne węglowodorów:
reakcji zalicza ją do
metanu, etenu, etynu i
substytucji albo addycji
benzenu
 zapisuje równania reakcji
 przedstawia wzory ogólne otrzymywania etenu i
alkanów, alkenów, alkinów i acetylenu
na ich podstawie tworzy
 zapisuje równania reakcji
addycji H2, Cl2 (Br2), HCl do
wzory sumaryczne
etenu oraz Br2 i HCl do etynu,
węglowodorów o podanej
nazywa organiczne produkty
liczbie atomów węgla
reakcji
w cząsteczce
 pisze równania reakcji
 podaje nazwy
chlorowania (bromowania)
początkowych dziesięciu
metanu zachodzące w wysokiej
alkanów z szeregu
temperaturze lub pod
homologicznego
wpływem światła i nazywa
 definiuje pojęcia izomerii
produkty
oraz izomeru
 proponuje sposób
 podaje rodzaje izomerii
odróŜnienia węglowodorów
występującej wśród
nasyconych od nienasyconych
węglowodorów
(reakcja z wodą bromową lub
 definiuje węglowodory
zakwaszonym roztworem
aromatyczne
KMnO4)
 przedstawia budowę

frakcjonowanej ropy
otrzymywania benzyny
naftowej, wykorzystując
syntetycznej
pojęcia wieŜy destylacyjnej i  wyjaśnia, w jaki sposób
półki
powstaje tzw. efekt stukania
 charakteryzuje frakcje ropy w silnikach benzynowych
naftowej pod względem
 przedstawia czynniki
zmian temperatury wrzenia, wpływające na rodzaj
gęstości i liczby atomów
produktów spalania
węgla węglowodorów, które węglowodorów
je tworzą
 zapisuje schemat reakcji
 tłumaczy zasadność
etenu z zakwaszonym
prowadzenia krakingu i
roztworem manganianu(VII)
reformingu na skalę
potasu
przemysłową
 definiuje pirolizę, podając
 wyjaśnia, co jest przyczyną przykład reakcji
słabej rozpuszczalności
 definiuje pojęcie izomerii
węglowodorów w wodzie
geometrycznej (cis-trans)
 opisuje właściwości i
 wśród podanych wzorów
zastosowanie polietylenu
związków organicznych
 planuje sposób
odnajduje izomery
otrzymywania benzenu z
geometryczne i nadaje im
węgla i innych odczynników nazwy
nieorganicznych
 pisze równanie reakcji
 zapisuje reakcje, których
otrzymywania eteru
przebieg wykazuje trwałość
dietylowego z etanolu
pierścienia benzenowego
 zapisuje równania reakcji
 objaśnia, dlaczego
otrzymywania aldehydu
fenoloftaleina dodana do
octowego i winyloacetylenu
mieszaniny poreakcyjnej
z etynu
karbidu z wodą przybiera
 projektuje
barwę malinową
i przeprowadza
 podaje nazwy produktów
doświadczenie ilustrujące
powstających podczas
róŜnicę we właściwościach
ogrzewania węgla
węglowodorów nasyconych
kamiennego bez dostępu
oraz nienasyconych
powietrza
 otrzymuje w szkolnej
 przedstawia wzory
pracowni chemicznej metan,
strukturalne benzenu
etylen oraz acetylen
zaproponowane przez
 wśród podanych wzorów
Kekulégo
strukturalnych związków
 objaśnia, na czym polega
organicznych wskazuje
delokalizacja elektronów
węglowodory aromatyczne
w cząsteczkach
 opisuje budowę cząsteczki
węglowodorów aromaoraz zastosowanie naftalenu
tycznych
 podaje wzory ksylenów
 pisze równanie reakcji
 pisze schemat reakcji
bromowania benzenu w
toluenu z KMnO4
obecności katalizatora
 opisuje budowę oraz
Ŝelazowego i nazywa produkt zastosowanie trotylu (TNT)
organiczny
 pisze równania reakcji
 podaje nazwy
polimeryzacji dowolnych
systematyczne homologów
związków zawierających
benzenu, posługuje się
wiązanie podwójne między
przedrostkami orto- (o-),
atomami węgla i przedstawia
meta- (m-) i para- (p-)
najwaŜniejsze zastosowania
 opisuje właściwości
otrzymanych polimerów
toluenu
 pisze równanie reakcji
nitrowania benzenu, podaje
nazwę powstałego produktu
organicznego
 pisze równanie reakcji
polimeryzacji etenu, tłumaczy
jej przebieg, uŜywając
określeń monomer i polimer
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cząsteczki benzenu
 objaśnia pojęcia reakcji
substytucji i addycji
 definiuje pojęcia polimeru
i polimeryzacji
wymienia przykłady
polimerów spotykanych w
Ŝyciu codziennym

 pisze równanie reakcji
katalitycznego uwodornienia
benzenu
 przedstawia wzory
strukturalne homologów
benzenu
 podaje zastosowania
najwaŜniejszych polimerów
w Ŝyciu codziennym

Jednofunkcyjne pochodne węglowodorów – alkohole i fenole, aldehydy i ketony
Na ocenę
dopuszczającą

Na ocenę
dostateczną

Na oceną
dobrą

Na ocenę
bardzo dobrą

Uczeń:
Uczeń:
Uczeń:
Uczeń:
 podaje nazwy
 opisuje wpływ rzędowości
 przedstawia sposoby
 opisuje budowę ogólną
otrzymywania metanolu oraz systematyczne
alkoholu na podatność reakcji
alkoholi, fenoli, aldehydów i
nienasyconych alkoholi
z halogenowodorami
etanolu w przemyśle
ketonów
 opisuje, jak zmienia się
monohydroksylowych oraz
 oblicza stopnie utlenienia
 podaje nazwy
alkoholi polihydroksylowych atomów węgla w związkach
temperatura wrzenia,
systematyczne alkoholi
temperatura topnienia,
 tłumaczy, dlaczego
organicznych (alkoholach,
monohydroksylowych,
rozpuszczalność alkoholi w aldehydach, ketonach oraz
gęstość i rozpuszczalność w
prostych aldehydów i
wodzie alkan-1-oli wraz ze
wodzie maleje ze
kwasach karboksylowych)
ketonów
zwiększaniem się masy
 bilansuje równania reakcji
zwiększaniem się ich masy
 na podstawie nazwy
cząsteczkowej
utleniania etanolu tlenkiem
systematycznej tworzy wzór cząsteczkowej
 podaje produkty reakcji
miedzi(II) i dichromianem(VI)
 przedstawia sposób
strukturalny nasyconych
etanolu ze stęŜonym kwasem potasu w środowisku kwasu
tworzenia wiązań
alkoholi
siarkowym(VI), przedstawia siarkowego(VI)
wodorowych pomiędzy
monohydroksylowych
schemat reakcji
 dobiera współczynniki
cząsteczkami alkoholi
 na podstawie wzoru
prowadzących do etenu i
w równaniach reakcji
 pisze równania reakcji
strukturalnego alkoholu
eteru dietylowego
utleniania propan-2-olu
alkoholi z sodem i nazywa
określa jego rzędowość
 podaje schematy reakcji
tlenkiem miedzi(II),
powstające produkty
 wśród przedstawionych
utleniania alkoholi I- i IIdichromianem(VI) potasu
 wyjaśnia przyczynę
związków odnajduje
rzędowych, tłumaczy ogólną w środowisku kwasu
zasadowego odczynu
alkohole, fenole, aldehydy i
siarkowego(VI)
roztworu otrzymanego przez nazwę aldehydy
ketony
 tłumaczy róŜnice w
działanie wodą na alkoholany (odwodornione alkohole)
 tłumaczy róŜnice
 podaje zasady obliczania
zachowaniu alkoholi (w
 pisze równania reakcji
w budowie alkoholi i fenoli
stopni utlenienia węgla w
zaleŜności od ich
oraz aldehydów i ketonów
estryfikacji alkoholi z
rzędowości) w obecności
 przedstawia podstawowe
jednoprotonowymi kwasami związkach organicznych
zasady nazewnictwa alkoholi nieorganicznymi, np. kwasem  tłumaczy, dlaczego reakcja utleniaczy
etanolu z tlenkiem miedzi(II)  porównuje właściwości
 definiuje rzędowość
azotowym(V)
jest procesem redoks
redukujące metanalu
alkoholi
 przedstawia równania
 wyjaśnia, na czym polega z właściwościami propanonu
 opisuje właściwości
reakcji alkoholi
wykrywanie etanolu
w próbach Tollensa
fizyczne metanolu i etanolu
z halogenowodorami
(alkoholu etylowego) we
i Trommera
 tłumaczy, dlaczego etanol  podaje nazwy produktów
krwi kierowców
 zapisuje i bilansuje
jest szkodliwy dla zdrowia
otrzymywanych w reakcjach
 zapisuje równania reakcji
równania reakcji aldehydu
 pisze równania reakcji
utleniania alkoholi I-i IIestryfikacji alkoholi z
mrówkowego z tlenkiem
spalania alkoholi
rzędowych
wieloprotonowymi kwasami
srebra i wodorotlenkiem
 opisuje budowę cząsteczki  podaje nazwy
nieorganicznymi, np. kwasem miedzi(II), wskazuje w nich
etanolu i charakteryzuje
systematyczne glikolu
siarkowym(VI)
reduktor i utleniacz
rodzaje wiązań
etylenowego i glicerolu
 tłumaczy, czym jest biały
 opisuje sposób
występujących między jej
 opisuje właściwości
osad gromadzący się na dnie wykrywania aldehydów,
atomami
chemiczne alkoholi
naczynia z formaldehydem
alkoholi wielowodo wymienia substancje, z
wielowodorotlenowych i
 pisze równanie reakcji
rotlenowych i fenoli
którymi reaguje etanol
porównuje je z
polimeryzacji formaldehydu  wyjaśnia, dlaczego
 podaje produkty reakcji
właściwościami etanolu
 zapisuje schematy reakcji
potoczna nazwa
etanolu z sodem oraz
 wymienia reakcje
utleniania aldehydów
triazotanu(V) glicerolu
definiuje alkoholany
charakterystyczne dla
 przewiduje produkty
(nitrogliceryna) jest
 objaśnia wpływ alkoholu
aldehydów
katalitycznej redukcji
nieprawidłowa
na organizm człowieka
 definiuje formalinę
aldehydów i ketonów
 opisuje budowę oraz
i podaje jej zastosowania
 pisze równania reakcji,
właściwości fizyczne
 podaje skład odczynników wodorem
bromowania, chlorowania i
metanalu i benzenolu
Tollensa i Trommera
 projektuje doświadczenie
nitrowania fenolu, podaje
 na przykładzie glicerolu
 podaje zasady
pozwalające wykazać
nazwy powstających
modeluje budowę alkoholi
nazewnictwa aldehydów
kwasowe właściwości fenolu produktów
wielowodortlenowych
i ketonów
i objaśnia, z czego one
 przedstawia sposoby
 opisuje właściwości
 opisuje właściwości
wynikają
otrzymania benzenolu
fizyczne oraz zastosowanie
fizyczne acetonu
 planuje eksperyment
 prowadzi obliczenia
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glikolu etylenowego
 zapisuje równanie fenolu z
i glicerolu
sodem, zasadą sodową i
 przedstawia róŜnice we
tworzy nazwy produktów
właściwościach benzenolu i
 tłumaczy negatywny
etanolu
wpływ fenoli na jakość wód
powierzchniowych

potwierdzający, Ŝe fenol jest
słabszym kwasem niŜ kwas
węglowy

stechiometryczne na
podstawie równań reakcji
przebiegających z udziałem
alkoholi, fenoli, aldehydów
oraz ketonów

Jednofunkcyjne pochodne węglowodorów – kwasy karboksylowe
Na ocenę
dopuszczającą

Na ocenę
dostateczną

 wskazuje resztę kwasową
 na podstawie wzoru
sumarycznego prezentuje
(grupę karboksylową) we
wzorach kwasów
wzory strukturalne
izomerycznych kwasów
karboksylowych
karboksylowych
 pisze równania dysocjacji
 przedstawia budowę
elektrolitycznej kwasów
i podaje nazwy systematyczne
mrówkowego, octowego i
kwasów: mlekowego,
propionowego oraz podaje
nazwy powstających anionów szczawiowego, palmitynowego, stearynowego
 przedstawia zasady
nazewnictwa kwasów
i oleinowego
 tłumaczy, czym jest
karboksylowych
lodowaty kwas octowy
 podaje nazwy
systematyczne początkowych  zapisuje wzory sumaryczne
soli kwasów karboksylowych
dziesięciu kwasów n pisze równania reakcji
alkanowych (z szeregu
homologicznego) oraz nazwy kwasów karboksylowych z
metalami, tlenkami metali i
zwyczajowe początkowych
pięciu kwasów n-alkanowych wodorotlenkami, a takŜe
podaje nazwy produktów
 podaje występowanie
 przedstawia równania
kwasów karboksylowych w
reakcji addycji wodoru
przyrodzie
i bromu do nienasyconych
 na przykładzie kwasu
mlekowego tłumaczy budowę kwasów karboksylowych
dwufunkcyjnych pochodnych  podaje przykłady mydeł i
pisze równania reakcji ich
węglowodorów
 opisuje funkcje biologiczne dysocjacji
 rysuje wzory strukturalne
kwasu mlekowego
oraz opisuje właściwości
 wymienia substancje, z
fizyczne i zastosowania
którymi reagują kwasy
kwasów benzoesowego i
karboksylowe
salicylowego
 przedstawia budowę
kwasów tłuszczowych
 wyjaśnia mechanizm mycia
 wyjaśnia, czym jest stearyna oraz prania
 objaśnia, czym są mydła i  porównuje moc kwasów
detergenty
karboksylowych, omawia
 definiuje aromatyczne
wpływ długości łańcucha
kwasy karboksylowe
węglowego na moc kwasów
karboksylowych

Na oceną
dobrą

Na ocenę
bardzo dobrą

 tłumaczy przyczynę zmian
stanu skupienia kwasów
karboksylowych wraz ze
wzrostem ich masy
cząsteczkowej
 opisuje równowagę reakcji
dysocjacji kwasu octowego
za pomocą stałej i stopnia
dysocjacji
 na podstawie stopnia
dysocjacji oblicza stęŜenia
jonów wodorowych w
roztworze kwasu
karboksylowego o podanym
stęŜeniu
 tworzy nazwy
systematyczne kwasów,
których cząsteczki zawierają
wiązania wielokrotne
w łańcuchu węglowym
 proponuje doświadczenie
pozwalające na porównanie
mocy dwóch kwasów, np.
kwasu węglowego i kwasu
octowego
 podaje równania reakcji,
tłumacząc zasadowy odczyn
wodnych roztworów mydeł
 prowadzi obliczenia
związane ze stechiometrią
przemian zachodzących z
udziałem kwasów
karboksylowych

 wyjaśnia, jak i dlaczego
rozgałęzienie łańcucha
węglowodorowego kwasów
karboksylowych wpływa na
wartość ich temperatury
wrzenia
 objaśnia przyczynę
dysocjacji kwasów
karboksylowych
 korzystając z wartości
stałych dysocjacji, oblicza
stęŜenie jonów wodorowych
w roztworach kwasów
karboksylowych o podanym
stęŜeniu
 projektuje
i przeprowadza
doświadczenie ilustrujące
podobieństwa właściwości
tlenowych
kwasów
nieorganicznych i kwasów
karboksylowych
 wyjaśnia, dlaczego kwasy
mrówkowy
i mlekowy
wykazują
właściwości
redukujące
 bilansuje równania reakcji
redoks utleniania kwasów
mrówkowego
manganianem(VII) potasu w
środowisku kwasu
siarkowego(VI), przedstawia ich
bilans elektronowy
 planuje ciąg przemian
pozwalających przekształcić
toluen w kwas benzoesowy,
a następnie w kwas
salicylowy
 opisuje zastosowania
kwasów benzoesowego
i salicylowego

Jednofunkcyjne pochodne węglowodorów – estry
Na ocenę
dopuszczającą
Uczeń:
 zapisuje równania reakcji
kwasów: mrówkowego,
octowego, propionowego i nmasłowego z metanolem
i etanolem
 definiuje kondensację
 w podanym wzorze estru
wskazuje wiązanie estrowe
 objaśnia zasady
nazewnictwa estrów i tworzy
nazwy prostych estrów

Na ocenę
dostateczną
 objaśnia rolę kwasu
siarkowego(VI) w reakcji
estryfikacji
 pisze równania reakcji
całkowitego spalania estrów
 zapisuje równanie reakcji
octanu etylu z wodą w
obecności kwasu
siarkowego(VI)
 pisze równanie reakcji
octanu etylu z
wodorotlenkiem sodu

Na oceną
dobrą

Na ocenę
bardzo dobrą

 opisuje stan równowagi
reakcji estryfikacji za pomocą
stałej równowagi
 tłumaczy pojęcia stęŜenia
początkowego i stęŜenia
równowagowego reagentu
 pisze równanie reakcji
otrzymywania aspiryny
 tłumaczy budowę i funkcje
biologiczne wosków
 na podstawie danych o
zawartości kwasów

 objaśnia, jak zwiększyć
wydajność reakcji estryfikacji
 na podstawie znajomości
stałej równowagi reakcji
estryfikacji
i podanych
ilości substratów ustala
stęŜenia
równowagowe
reagentów
 oblicza wydajność reakcji
estryfikacji
 wyjaśnia, dlaczego rozkład
estrów pod wpływem zasad
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 na podstawie podanej
nazwy estru przedstawia jego
wzór półstrukturalny
 wymienia przykłady estrów
występujących w przyrodzie
 wymienia najwaŜniejsze
zastosowania estrów
 opisuje budowę tłuszczów
jako estrów glicerolu i
kwasów tłuszczowych
 opisuje właściwości
fizyczne tłuszczów stałych
i ciekłych
 wyróŜnia tłuszcze:
roślinne i zwierzęce,
nasycone i nienasycone,
ciekłe i stałe

 opisuje budowę aspiryny
 wyjaśnia, czym są lipidy i
jakie związki do nich naleŜą
 wyjaśnia, dlaczego reakcja
tłuszczów z zasadami nazywa
się zmydlaniem
 tłumaczy, dlaczego oleje
powodują odbarwienie wody
bromowej i zakwaszonego
roztworu manganianu(VII)
potasu
 objaśnia, w jaki sposób
oleje przekształca się
w tłuszcze stałe

tłuszczowych w danym tłuszczu
rysuje wzory półstrukturalne
zawartych w nim związków
 pisze równanie reakcji
uwodorniania nienasyconych
tłuszczów

jest nieodwracalny
 wyjaśnia, dlaczego
wielokrotne smaŜenie potraw
na tym samym oleju wpływa
niekorzystnie na ich jakość
 prowadzi obliczenia
związane ze stechiometrią
reakcji przebiegających
z udziałem estrów
i tłuszczów

Związki organiczne zawierające azot
Na ocenę
dopuszczającą
Uczeń:
 wyjaśnia, dlaczego aminy
moŜna traktować jako
pochodne amoniaku
 objaśnia pojęcie
rzędowości amin
 wśród podanych wzorów
związków organicznych
wskazuje wzory amin
alifatycznych i aromatycznych oraz określa ich
rzędowość
 przedstawia zasady
nazewnictwa amin o prostej
budowie
 modeluje cząsteczkę
aniliny
 opisuje właściwości
fizyczne aniliny
 wyjaśnia, dlaczego
roztwory wodne amin
alifatycznych oraz aniliny
mają odczyn zasadowy
 definiuje amidy
 podaje wzór strukturalny
najprostszego aminokwasu,
czyli glicyny
 odnajduje w tablicach wzory
prostych aminokwasów
 wyjaśnia, dlaczego aminy
są jednofunkcyjnymi, a
aminokwasy dwufunkcyjnymi
pochodnymi węglowodorów
 przedstawia właściwości
fizyczne glicyny

Na ocenę
dostateczną

Na oceną
dobrą

Na ocenę
bardzo dobrą

 omawia budowę amidów i
grupy amidowej
 na podstawie podanego
wzoru strukturalnego określa
rzędowość amidów
 za pomocą modeli
przedstawia budowę
cząsteczki mocznika
 opisuje właściwości
fizyczne acetamidu
i mocznika
 na przykładzie glicyny
tłumaczy pojęcie jonu
obojnaczego
 opisuje kierunek ruchu
jonów aminokwasu w polu
elektrycznym w środowisku
silnie kwaśnym i zasadowym
 wyjaśnia, czym
spowodowany jest
amfoteryczny charakter
aminokwasów
 pisze równania reakcji
glicyny z kwasem solnym i
z zasadą sodową
 ustala liczbę peptydów,
które moŜna otrzymać
z podanych aminokwasów

 wśród podanych wzorów
związków organicznych
odnajduje amidy i określa
ich rzędowość
 tworzy nazwy
systematyczne amidów Irzędowych
 opisuje przebieg reakcji
acetamidu z roztworem
kwasu siarkowego(VI) i
z zasadą sodową
 tłumaczy, dlaczego
mocznik jest stosowany jako
nawóz sztuczny
 na podstawie wzoru
strukturalnego cząsteczki
peptydu, podaje wzory
aminokwasów ulegających
kondensacji
 pisze równania reakcji
tworzenia peptydów
 rozpoznaje podstawowe
aminokwasy w cząsteczkach
peptydów
 przeprowadza obliczenia
stechiometryczne na
podstawie równań reakcji
przebiegających z udziałem
amin, aminokwasów i
peptydów

 pisze równania reakcji
mocznika z roztworem kwasu
siarkowego(VI) i z zasadą
sodową
 opisuje przebieg
kondensacji mocznika oraz
planuje sposób wykrycia
wiązania peptydowego
w cząsteczce uzyskanego
biuretu
 opisuje zastosowanie
reakcji biuretowej
w identyfikacji związków
organicznych
 podaje przykłady amidów i
ich zastosowań w medycynie
 planuje doświadczenie,
którego wynik wykazuje
jonową budowę glicyny
 opisuje budowę
przestrzenną cząsteczek
aminokwasów białkowych,
np. alaniny
 modeluje cząsteczki L- i
D-alaniny oraz udowadnia, Ŝe
są one względem siebie
zwierciadlanymi odbiciami

Wielofunkcyjne pochodne węglowodorów
Na ocenę
dopuszczającą
Uczeń:
 definiuje białka
 objaśnia funkcje
biologiczne białek
 objaśnia, czym jest
struktura pierwszorzędowa
białek
 podaje sposób wykrycia

Na ocenę
dostateczną
Uczeń:
 objaśnia, jak powstaje
drugorzędowa struktura
białek i wyjaśnia rolę wiązań
wodorowych w jej tworzeniu
 pisze uproszczone
równania reakcji fotosyntezy
i fermentacji alkoholowej

Na oceną
dobrą
Uczeń:
 definiuje trzecio- oraz
czwartorzędową strukturę
białek i określa rodzaje
wiązań, które je stabilizują
 przedstawia sposób
otrzymywania i podaje
przykłady poliamidów

Na ocenę
bardzo dobrą
Uczeń:
 opisuje budowę i funkcje
biologiczne białek
fibrylarnych i globularnych
 wyjaśnia, w jaki sposób
przebiegają koagulacja i
peptyzacja białek
 objaśnia, w jaki sposób sole
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obecności białek
w artykułach spoŜywczych
 definiuje koagulację,
peptyzację i denaturację
białek
 podaje przykłady substancji
powodujących odwracalną
i nieodwracalną koagulację
białek
 objaśnia pochodzenie
nazwy węglowodany
 definiuje cukry proste oraz
di-, oligo- i polisacharydy
 podaje wzór sumaryczny
oraz opisuje właściwości
fizyczne glukozy
 wymienia naturalne źródła
występowania: glukozy,
sacharozy, skrobi i celulozy
 podaje wzór sumaryczny
sacharozy oraz opisuje jej
właściwości fizyczne
 przedstawia zastosowania
sacharozy
 definiuje polisacharydy i
podaje ich przykłady
 wyjaśnia funkcje
biologiczne skrobi i celulozy
 objaśnia, na czym polega
tzw. próba Lugola, i
wykrywa obecność skrobi w
artykułach spoŜywczych
 przedstawia schemat
trawienia skrobi

cukrów
 definiuje heksozy i podaje
ich przykłady (glukozę i
fruktozę)
 podaje wzory taflowe
glukozy i fruktozy
 odnajduje w dostępnych
źródłach wzory Fischera
glukozy i fruktozy
 udowadnia na przykładach
glukozy i fruktozy, Ŝe
monosacharydy są
wielofunkcyjnymi
pochodnymi węglowodorów
 wśród podanych wzorów
związków organicznych
wskazuje aldozy i ketozy
 opisuje budowę cząsteczki
sacharozy, podaje jej wzór
strukturalny
 wymienia produkty
powstające podczas reakcji
sacharozy z wodą
w obecności kwasów lub
enzymów
 wyjaśnia, o czym
świadczy efekt Tyndalla
występujący w kleiku
skrobiowym
 przedstawia budowę
amylozy
 definiuje nukleotydy i
nukleozydy

 proponuje doświadczalny
sposób wykazania, Ŝe cukier
prosty – glukoza jest
wielowodorotlenowym
aldehydem
 pisze schematy reakcji
glukozy z odczynnikiem
Tollensa oraz Trommera
 konstruuje wzory taflowe α i β -glukozy oraz wyjaśnia
sposób ich przekształcania
 objaśnia pojęcie anomeru
 kwalifikuje rybozę i 2deoksyrybozę do pentoz
 wyjaśnia, dlaczego
sacharoza nie wykazuje
właściwości redukujących
 opisuje budowę
cząsteczek maltozy
i celobiozy oraz omawia ich
właściwości
 odnajduje w cząsteczkach
cukrów wiązanie
glikozydowe
 wyjaśnia, dlaczego
nazywanie skrobi związkiem
chemicznym nie jest ścisłe
 porównuje budowę
amylozy i amylopektyny
 przedstawia rolę glikogenu
w funkcjonowaniu
organizmów
 tłumaczy, jakie czynniki
mają wpływ na szybkość
reakcji chemicznych

metali cięŜkich i etanol
oddziałują na białka organizmu
człowieka
 tłumaczy, dlaczego białka
pod wpływem stęŜonego kwasu
azotowego(V) Ŝółkną
 wyjaśnia, dlaczego fruktoza
wykazuje właściwości
redukujące, mimo braku w jej
cząsteczce grupy aldehydowej
 pisze równania reakcji
glukozy z tlenkiem srebra i
wodorotlenkiem miedzi(II)
 przedstawia tworzenie
wiązań: α-1,4-Oglikozydowego w cząsteczkach
maltozy i amylozy, α-1,6-Oglikozydowego w amylopektynie oraz β-1,4-Oglikozydowego w
cząsteczkach celobiozy i
celulozy
 porównuje właściwości
redukujące disacharydów
 planuje i wykonuje
doświadczenie pozwalające
przekształcić sacharozę w
cukry proste, udowadnia
obecność glukozy i fruktozy
w produkcie reakcji
 prowadzi obliczenia
związane ze stechiometrią
reakcji przebiegających z
udziałem węglowodanów

Ocenę celującą otrzymują uczniowie, którzy:
- spełniają kryteria na ocenę bardzo dobrą
- biorą udział w konkursach pozaszkolnych
- rozwiązują zadania znacznie wykraczające poza program szkolny.
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