
 

 

ZAKRES ROZSZERZONY – kl. 3bg 

Cele kształcenia – wymaganie ogólne 

 

I.      Wykorzystanie i tworzenie informacji. 

Uczeń korzysta z chemicznych tekstów źródłowych, biegle wykorzystuje nowoczesne technologie informatyczne do 

pozyskiwania, przetwarzania, tworzenia i prezentowania informacji. Krytycznie odnosi się do pozyskiwanych informa-

cji. 

 

II.    Rozumowanie i zastosowanie nabytej wiedzy do rozwiązywania problemów. 

Uczeń  rozumie podstawowe pojęcia, prawa i zjawiska chemiczne; opisuje właściwości najważniejszych pierwiastków i 

ich związków chemicznych; dostrzega zależności  pomiędzy budową  substancji a jej właściwościami fizycznymi i 

chemicznymi; stawia hipotezy dotyczące wyjaśniania problemów chemicznych i planuje eksperymenty dla ich weryfi-

kacji; na ich podstawie samodzielnie formułuje i uzasadnia opinie i sądy. 

 

III.   Opanowanie czynności praktycznych. 

Uczeń  bezpiecznie posługuje się  sprzętem laboratoryjnym i odczynnikami chemicznymi; projektuje i przeprowadza 

doświadczenia chemiczne. 

 

Treści nauczania – wymagania szczegółowe 

 

1. Węglowodory. Uczeń: 

1)  podaje założenia teorii strukturalnej budowy związków organicznych; 

2) rysuje wzory strukturalne i półstrukturalne węglowodorów; podaje nazwę węglowodoru (alkanu, alkenu  

i alkinu – do 10 atomów węgla w cząsteczce) zapisanego wzorem strukturalnym lub półstrukturalnym; 

3)  ustala rzędowość atomów węgla w cząsteczce węglowodoru; 

4) posługuje się  poprawną  nomenklaturą  węglowodorów (nasycone, nienasycone i aromatyczne) i ich fluorowcopo-

chodnych; wykazuje się rozumieniem pojęć: szereg homologiczny, wzór ogólny, izomeria; 

5) rysuje wzory strukturalne i półstrukturalne izomerów konstytucyjnych, położenia podstawnika, izomerów optycznych 

węglowodorów i ich prostych  fluorowcopochodnych o podanym wzorze sumarycznym; wśród podanych wzorów wę-

glowodorów i ich pochodnych wskazuje izomery konstytucyjne; wyjaśnia zjawisko izomerii cis-trans; uzasadnia wa-

runki wystąpienia izomerii cis-trans w cząsteczce związku o podanej nazwie lub o podanym wzorze strukturalnym (lub 

półstrukturalnym); 

6) określa tendencje zmian właściwości fizycznych (stanu skupienia, temperatury topnienia itp.) w szeregach homologicz-

nych alkanów, alkenów i alkinów; 

7) opisuje właściwości chemiczne alkanów, na przykładzie następujących reakcji: spalanie, podstawianie (substytucja) 

atomu (lub atomów) wodoru przez atom (lub atomy) chloru albo bromu przy udziale światła (pisze odpowiednie rów-

nania reakcji); 

8)  opisuje właściwości chemiczne alkenów, na przykładzie następujących reakcji: przyłączanie (addycja): H2, Cl2  i Br2, 

HCl, i HBr, H2O; przewiduje produkty reakcji przyłączenia cząsteczek niesymetrycznych do niesymetrycznych alke-

nów na podstawie reguły Markownikowa (produkty główne i uboczne); zachowanie wobec zakwaszonego roztworu 

manganianu(VII) potasu, polimeryzacja; pisze odpowiednie równania reakcji; 

9) planuje ciąg przemian pozwalających otrzymać  np. eten z etanu (z udziałem  fluorowcopochodnych węglowodorów); 

ilustruje je równaniami reakcji; 

10) opisuje właściwości chemiczne alkinów, na przykładzie etynu: przyłączenie: H2, Cl2 i Br2, HCl, i HBr, H2O, trimeryza-

cja; pisze odpowiednie równania reakcji; 

11) wyjaśnia na prostych przykładach mechanizmy reakcji substytucji, addycji, eliminacji; zapisuje odpowiednie równania 

reakcji; 

12)  ustala wzór monomeru, z jakiego został otrzymany polimer o podanej strukturze; 

13) planuje ciąg przemian pozwalających otrzymać, np. benzen z węgla i dowolnych odczynników nieorganicznych; ilu-

struje je równaniami reakcji; 

14) opisuje budowę  cząsteczki benzenu, z uwzględnieniem delokalizacji elektronów; tłumaczy dlaczego benzen, w prze-

ciwieństwie do alkenów, nie odbarwia wody bromowej ani zakwaszonego roztworu manganianu(VII) potasu; 

15) opisuje właściwości węglowodorów aromatycznych, na przykładzie reakcji benzenu i toluenu: spalanie, reakcje z Cl2 

lub Br2 wobec katalizatora lub w obecności światła, nitrowanie; pisze odpowiednie równania reakcji; 



 

 

16) projektuje  doświadczenia  dowodzące  różnic  we  właściwościach węglowodorów nasyconych, nienasyconych i aro-

matycznych; przewiduje obserwacje, formułuje wnioski i ilustruje je równaniami reakcji. 

 

2. Hydroksylowe pochodne węglowodorów:  alkohole i fenole. Uczeń: 

1) zalicza substancję do alkoholi lub fenoli (na podstawie budowy jej cząsteczki); wskazuje wzory alkoholi pierwszo-, 

drugo- i trzeciorzędowych; 

2) rysuje wzory strukturalne i półstrukturalne izomerów alkoholi mono- i polihydroksylowych o podanym wzorze suma-

rycznym (izomerów szkieletowych, położenia podstawnika); podaje ich nazwy systematyczne; 

3) opisuje właściwości chemiczne alkoholi, na przykładzie etanolu i innych prostych alkoholi w oparciu o reakcje: spala-

nia wobec różnej ilości tlenu, reakcje z HCl i HBr, zachowanie wobec sodu, utlenienie do związków karbonylowych i 

ewentualnie do kwasów karboksylowych, odwodnienie do alkenów, reakcję  

z nieorganicznymi kwasami tlenowymi i kwasami karboksylowymi; zapisuje odpowiednie równania reakcji; 

4) porównuje właściwości  fizyczne i chemiczne: etanolu, glikolu etylenowego i glicerolu; projektuje doświadczenie, któ-

rego przebieg pozwoli odróżnić alkohol monohydroksylowy od alkoholu polihydroksylowego; na podstawie obserwa-

cji wyników doświadczenia klasyfikuje alkohol do mono- lub polihydroksylowych; 

5) opisuje działanie: CuO lub K2Cr2O7/H2SO4 na alkohole pierwszo-, drugorzędowe; 

6)  dobiera współczynniki reakcji roztworu manganianu(VII) potasu (w środowisku kwasowym) z etanolem; 

7) opisuje reakcję benzenolu z: sodem i z wodorotlenkiem sodu; bromem, kwasem azotowym(V); zapisuje odpowiednie 

równania reakcji; 

8) na podstawie obserwacji wyników doświadczenia (np. z NaOH) formułuje wniosek o sposobie odróżniania fenolu od 

alkoholu; 

9) opisuje różnice we właściwościach chemicznych alkoholi i fenoli; ilustruje je odpowiednimi równaniami reakcji. 

 

3. Związki karbonylowe: aldehydy i ketony. Uczeń: 

1)  wskazuje na różnice w strukturze aldehydów i ketonów (obecność grupy aldehydowej i ketonowej); 

2) rysuje wzory strukturalne i półstrukturalne izomerycznych aldehydów i ketonów o podanym wzorze sumarycznym; 

tworzy nazwy systematyczne prostych aldehydów i ketonów; 

3)  pisze równania reakcji utleniania alkoholu pierwszo- i drugorzędowego np. tlenkiem miedzi(II); 

4) określa rodzaj związku karbonylowego (aldehyd czy keton) na podstawie wyników próby (z odczynnikiem Tollensa i 

Trommera); 

5)  planuje i przeprowadza doświadczenie, którego celem jest odróżnienie aldehydu od ketonu, np. etanalu od propanonu; 

6)  porównuje metody otrzymywania, właściwości i zastosowania aldehydów i ketonów. 

 

4. Kwasy karboksylowe. Uczeń: 

1) wskazuje grupę  karboksylową i resztę  kwasową  we wzorach kwasów karboksylowych (alifatycznych  

i aromatycznych); rysuje wzory strukturalne i półstrukturalne izomerycznych kwasów karboksylowych  

o podanym wzorze sumarycznym; 

2)  na podstawie obserwacji wyników doświadczenia (reakcja kwasu mrówkowego z manganianem(VII) potasu w obec-

ności kwasu siarkowego(VI)) wnioskuje o redukujących właściwościach kwasu mrówkowego; uzasadnia przyczynę 

tych właściwości; 

3)  zapisuje równania reakcji otrzymywania kwasów karboksylowych z alkoholi i aldehydów; 

4)  pisze równania dysocjacji elektrolitycznej prostych kwasów karboksylowych i nazywa powstające w tych reakcjach 

jony; 

5) zapisuje równania reakcji z udziałem kwasów karboksylowych (których produktami są sole i estry); projektuje i prze-

prowadza doświadczenia pozwalające otrzymywać sole kwasów karboksylowych (w reakcjach kwasów z metalami, 

tlenkami metali, wodorotlenkami metali i solami słabych kwasów); 

6)  projektuje i przeprowadza doświadczenie, którego wynik wykaże podobieństwo we właściwościach chemicznych 

kwasów nieorganicznych i kwasów karboksylowych; 

7)  projektuje doświadczalny sposób odróżnienia nasyconych i nienasyconych kwasów tłuszczowych; 

8)  projektuje  i  przeprowadza  doświadczenie,  którego  wynik  dowiedzie, że kwas octowy jest kwasem słabszym od 

kwasu siarkowego(VI) i mocniejszym od kwasu węglowego; 

9)  tłumaczy przyczynę zasadowego odczynu roztworu wodnego octanu sodu i mydła; ilustruje równaniami reakcji; 

10)  opisuje budowę  dwufunkcyjnych pochodnych węglowodorów, na przykładzie kwasu mlekowego i salicylowego, wy-

stępowanie i zastosowania tych kwasów. 

 


