
Wymagania - Przyroda (chemia) dla  klasy: 3ag
1. Metoda naukowa i wyjaśnianie świata. Uczeń:
- podaje różnicę pomiędzy obserwacją a eksperymentem,
- opisuje warunki prawidłowego prowadzenia i dokumentowania obserwacji;
- opisuje warunki prawidłowego planowania i przeprowadzania eksperymentów (jeden badany parametr, powtórzenia,
próby kontrolne, standaryzacja warunków eksperymentu) oraz sposób dokumentowania ich wyników;
- planuje i przeprowadza wybrane obserwacje i eksperymenty;
-  wymienia  przykłady  zjawisk  fizycznych  przewidzianych  przez  teorię,  a  odkrytych  później  (np.  fale
elektromagnetyczne);
- przedstawia powiązania chemii z fizyką i biologią, a zwłaszcza rolę fizyki w wyjaśnianiu zjawisk chemicznych oraz
rolę chemii w wyjaśnianiu zjawisk biologicznych;
2. Historia myśli naukowej. Uczeń:
- omawia rozwój chemii od starożytności po współczesność, podaje przykłady najważniejszych osiągnięć
w poszczególnych okresach;
- ocenia znaczenie obserwacji i eksperymentów w rozwoju danej nauki;
- określa różnice między alchemią a chemią;
- wyszukuje informacje o sprzęcie i odczynnikach stosowanych przez alchemików i współczesnych chemików;
- przedstawia znaczenie, jakie miało dla chemii opracowanie układu okresowego pierwiastków;
3. Wielcy rewolucjoniści nauki. Uczeń:
- przedstawia dokonania wybranych uczonych na tle okresu historycznego, w którym żyli i pracowali;
- na wybranych przykładach pokazuje, w jaki sposób uczeni dokonali swoich najważniejszych odkryć;
- wykazuje przełomowe znaczenie tych odkryć dla rozwoju chemii;
4. Dylematy moralne w nauce. Uczeń:
- przedstawia osiągnięcia naukowe, które mogą być wykorzystane zarówno dla dobra człowieka, jak i przeciw niemu
(np. jako broń);
- omawia dylematy moralne, przed jakimi stanęli twórcy niektórych odkryć i wynalazków;
- formułuje opinię na temat poruszanych problemów moralnych;
- omawia historię prac nad bronią jądrową i przedstawia rozterki moralne jej twórców;
- omawia wynalezienie dynamitu przez Nobla i przedstawia znaczenie nagrody Nobla;
- przedstawia problemy związane z eksploatacją zasobów naturalnych, wskazując przykłady niszczącej  działalności
człowieka.
5. Nauka i pseudonauka. Uczeń:
-  posługuje  się  naukowymi  metodami  weryfikowania  informacji  (np.  źródło  informacji,  analiza  danych,  analiza
wyników i wniosków pod kątem zgodności z aktualną wiedzą naukową);
-ocenia informacje i argumenty pod kątem naukowym, odróżnia rzetelne informacje naukowe od pseudonaukowych;
- wskazuje na niekonsekwencje w wybranych tekstach pseudonaukowych;
- formułuje i uzasadnia własne opinie na temat homeopatii i „szkodliwej chemii”;
6. Nauka w mediach. Uczeń:
- ocenia krytycznie informacje medialne pod kątem ich zgodności z aktualnym stanem wiedzy naukowej;
- wskazuje błędy w informacjach medialnych oraz podaje prawidłową treść informacji;
- analizuje informacje reklamowe pod kątem ich prawdziwości naukowej, wskazuje informacje niepełne, nierzetelne,
nieprawdziwe;
-  analizuje  wpływ  na  zdrowie  reklamowanych  produktów,  w  szczególności  żywnościowych,  farmaceutycznych,
kosmetycznych (np. rzeczywista kaloryczność produktów typu light, „ekologiczność” produktów, zawartość witamin w
produktach a dobowe zapotrzebowanie, niekontrolowane stosowanie leków dostępnych bez recepty);
7. Nauka w komputerze. Uczeń:
- omawia przykłady wykorzystania narzędzi informatycznych  chemii;
- wyszukuje w Internecie i omawia przykłady modelowania procesów chemicznych,
-  wyszukuje  w  Internecie  przykłady  modelowania  cząsteczek  chemicznych  i  przedstawia  ich  znaczenie  dla
współczesnej chemii;
8. Polscy badacze i ich odkrycia. Uczeń:
- omawia wkład polskich badaczy w rozwój chemii, 
- ocenia znaczenie (naukowe, społeczne, gospodarcze, historyczno-polityczne) dokonanych przez nich odkryć;
- omawia uwarunkowania (polityczne, społeczne, kulturowe) okresu historycznego, w którym żyli i dokonali swoich
odkryć.
9. Wynalazki, które zmieniły świat. Uczeń:
-  wyszukuje  informacje  na  temat  najważniejszych  odkryć  i  wynalazków  oraz  analizuje  ich  znaczenie  naukowe,
społeczne i gospodarcze;
-  przedstawia  historię  wybranych odkryć  i  wynalazków,  analizując  proces  dokonywania  odkrycia  lub wynalazku i
wskazując jego uwarunkowania;



- dokonuje oceny znaczenia poszczególnych odkryć i wynalazków, wybiera najważniejsze i uzasadnia ten wybór;
10. Energia – od Słońca do żarówki. Uczeń:
-  omawia  sposoby  uzyskiwania  oświetlenia  dawniej  i  obecnie  oraz  charakteryzuje  stosowane  do  tego  związki
chemiczne;
11. Światło i obraz. Uczeń:
- przedstawia powstawanie obrazu na materiale światłoczułym;
12. Sport. Uczeń:
- omawia stosowany w sporcie doping i uzasadnia szkodliwość stosowanych substancji chemicznych;
13. Technologie współczesności i przyszłości. Uczeń:
- omawia zastosowanie polimerów przewodzących prąd elektryczny we współczesnej nanotechnologii;
14. Współczesna diagnostyka i medycyna. Uczeń:
- podaje przykłady analizy płynów ustrojowych i ich znaczenie w profilaktyce chorób (np. wykrywanie białka i glukozy
w moczu);
-  omawia cechy,  którymi muszą charakteryzować się  materiały stosowane do przygotowania im plantów, i  podaje
przykłady takich materiałów;
15. Ochrona przyrody i środowiska. Uczeń:
-  przedstawia  mechanizm  efektu  cieplarnianego  i  omawia  kontrowersje  dotyczące  wpływu  człowieka  na  zmiany
klimatyczne;
- omawia znaczenie dla rolnictwa i konsekwencje stosowania nawozów sztucznych i chemicznych środków zwalczania
szkodników;
- przedstawia naturę chemiczną freonów i ocenia ich wpływ na środowisko;
16. Nauka i sztuka. Uczeń:
- opisuje barwniki stosowane w malarstwie dawniej i obecnie;
- podaje przykłady materiałów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego używanych przez dawnych artystów;
17. Uczenie się. Uczeń:
- omawia różne formy uczenia się i ocenia ich znaczenie biologiczne (uczenie się percepcyjne, wpajanie, habituacja,
uczenie się metodą prób i błędów, uczenie się przez wgląd, uczenie się przez naśladowanie, uczenie się motoryczne);
- przedstawia możliwości wykorzystania współczesnych osiągnięć
technicznych w procesie uczenia się;
- przedstawia rolę mediów elektronicznych w procesie globalnego rozpowszechniania informacji i wiedzy.
18. Barwy i zapachy świata. Uczeń:
- opisuje barwne substancje chemiczne stosowane współcześnie w malarstwie, barwieniu żywności, tkanin itd.;
- przedstawia przykłady związków chemicznych, wykorzystywanych jako substancje zapachowe (estry, olejki eteryczne
itd.);
19. Cykle, rytmy i czas. Uczeń:
- opisuje metody przeciwdziałania niepożądanym procesom (korozja, psucie się artykułów spożywczych, starzenie się
skóry) i opisuje procesy chemiczne, które biorą w tym udział;
20. Śmiech i płacz. Uczeń:
- opisuje chemiczne aspekty stresu;
- opisuje skład chemiczny łez i rolę składników tego płynu;
21. Zdrowie. Uczeń:
- analizuje ulotkę leku i omawia podane w niej informacje;
22. Piękno i uroda. Uczeń:
- omawia typy substancji chemicznych stosowanych w kosmetykach (nośniki, wita miny, konserwanty, barwniki itp.);
- przedstawia wykorzystanie produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego w pielęgnacji ciała i urody;
23. Woda – cud natury. Uczeń:
- opisuje budowę cząsteczki wody; wyjaśnia, dlaczego woda dla jednych substancji jest rozpuszczalnikiem, a dla innych
nie;
- wykazuje konieczność racjonalnego gospodarowania zasobami naturalnymi wody oraz przedstawia własne działania,
jakie może w tym celu podjąć.
24. Największe i najmniejsze. Uczeń:
- wyszukuje i analizuje informacje na temat najmniejszych i największych cząsteczek chemicznych;


