
Wymagania z chemii  - ZAKRES ROZSZERZONY   ( klasa Ic) 

Cele kształcenia – wymagania ogólne 

I. Pozyskiwanie, przetwarzanie i tworzenie informacji. Uczeń: 

1) pozyskuje i przetwarza informacje z różnorodnych źródeł z wykorzystaniem technologii informacyjno-

komunikacyjnych; 

2) ocenia wiarygodność uzyskanych danych; 

3) konstruuje wykresy, tabele i schematy na podstawie dostępnych informacji. 

II. Rozumowanie i zastosowanie nabytej wiedzy do rozwiązywania problemów. Uczeń: 

1) opisuje właściwości substancji i wyjaśnia przebieg procesów chemicznych; 

2) wskazuje na związek właściwości różnorodnych substancji z ich zastosowaniami i ich wpływem na środowisko 

naturalne; 

3) reaguje w przypadku wystąpienia zagrożenia dla środowiska; 

4) wskazuje na związek między właściwościami substancji a ich budową chemiczną; 

5) wykorzystuje wiedzę i dostępne informacje do rozwiązywania problemów chemicznych z zastosowaniem metody 

naukowej; 

6) stosuje poprawną terminologię; 

7) wykonuje obliczenia dotyczące praw chemicznych. 

III. Opanowanie czynności praktycznych. Uczeń: 

1) bezpiecznie posługuje się sprzętem laboratoryjnym i odczynnikami chemicznymi; 

2) projektuje i przeprowadza doświadczenia chemiczne, rejestruje ich wyniki w różnej formie, formułuje obserwacje, 

wnioski oraz wyjaśnienia; 

3) stosuje elementy metodologii badawczej (określa problem badawczy, formułuje hipotezy oraz proponuje sposoby 

ich weryfikacji); 

4) przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Treści nauczania – wymagania szczegółowe 

I. Atomy, cząsteczki i stechiometria chemiczna. Uczeń: 

1) stosuje pojęcia: nuklid, izotop, mol i liczba Avogadra; 

2) odczytuje w układzie okresowym masy atomowe pierwiastków i na ich podstawie oblicza masę molową 

związków chemicznych (nieorganicznych i organicznych) o podanych wzorach lub nazwach; 



3) oblicza masę atomową pierwiastka na podstawie jego składu izotopowego i mas atomowych izotopów; ustala 

skład izotopowy pierwiastka na podstawie jego masy atomowej i mas atomowych izotopów (dla pierwiastków 

występujących w przyrodzie w postaci mieszaniny dwóch naturalnych izotopów); 

4) oblicza zmianę masy promieniotwórczego nuklidu w określonym czasie, znając jego okres półtrwania; pisze 

równania naturalnych przemian promieniotwórczych (α, β¯) oraz sztucznych reakcji jądrowych; 

5) ustala wzór empiryczny i rzeczywisty związku chemicznego (nieorganicznego i organicznego) na podstawie jego 

składu (wyrażonego np. w procentach masowych) i masy molowej; 

6) dokonuje interpretacji jakościowej i ilościowej równania reakcji w ujęciu molowym, masowym i objętościowym 

(dla gazów); 

7) wykonuje obliczenia, z uwzględnieniem wydajności reakcji, dotyczące: liczby moli oraz mas substratów i 

produktów (stechiometria wzorów i równań chemicznych), objętości gazów w warunkach normalnych, po 

zmieszaniu substratów w stosunku stechiometrycznym i niestechiometrycznym; 

8) stosuje do obliczeń równanie Clapeyrona. 

II. Budowa atomu. Uczeń: 

1) na podstawie dualnej natury elektronu wyjaśnia kwantowo-mechaniczny model budowy atomu; 

2) interpretuje wartości liczb kwantowych; opisuje stan elektronu w atomie za pomocą liczb kwantowych; stosuje 

pojęcia: powłoka, podpowłoka, stan orbitalny, spin elektronu; 

3) stosuje zasady rozmieszczania elektronów na orbitalach (zakaz Pauliego i regułę Hunda) w atomach pierwiastków 

wieloelektronowych; 

4) pisze konfiguracje elektronowe atomów pierwiastków do Z=38 oraz ich jonów o podanym ładunku, względniając 

przynależność elektronów do podpowłok (zapisy konfiguracji: pełne, skrócone i schematy klatkowe); 

5) określa przynależność pierwiastków do bloków konfiguracyjnych: s, p i d układu okresowego na podstawie 

konfiguracji elektronowej; wskazuje związek między budową elektronową atomu a położeniem pierwiastka w 

układzie okresowym i jego właściwościami fizycznymi (np. promieniem atomowym, energią jonizacji) i 

chemicznymi. 

III. Wiązania chemiczne. Oddziaływania międzycząsteczkowe. Uczeń: 

1) określa rodzaj wiązania (jonowe, kowalencyjne (atomowe) niespolaryzowane, kowalencyjne (atomowe) 

spolaryzowane, donorowo-akceptorowe (koordynacyjne)) na podstawie elektroujemności oraz liczby 

elektronów walencyjnych atomów łączących się pierwiastków; 

2) ilustruje graficznie oraz opisuje powstawanie wiązań kowalencyjnych i jonowych; pisze wzory elektronowe 

typowych cząsteczek związków kowalencyjnych i jonów złożonych, z uwzględnieniem wiązań koordynacyjnych; 

3) wyjaśnia tworzenie orbitali zhybrydyzowanych zgodnie z modelem hybrydyzacji, opisuje ich wzajemne ułożenie 

w przestrzeni; 



4) rozpoznaje typ hybrydyzacji (sp, sp2, sp3) orbitali walencyjnych atomu centralnego w cząsteczkach związków 

nieorganicznych i organicznych; przewiduje budowę przestrzenną drobin metodą VSEPR; określa kształt drobin 

(struktura diagonalna, trygonalna, tetraedryczna, piramidalna, V-kształtna); 

5) określa typ wiązania (σ i π) w cząsteczkach związków nieorganicznych i organicznych; opisuje powstawanie 

orbitali molekularnych; 

6) opisuje i przewiduje wpływ rodzaju wiązania (jonowe, kowalencyjne, metaliczne), oddziaływań 

międzycząsteczkowych (siły van der Waalsa, wiązania wodorowe) oraz kształtu drobin na właściwości fizyczne 

substancji nieorganicznych i organicznych; wskazuje te cząsteczki i fragmenty cząsteczek, które są polarne, oraz 

te, które są niepolarne; 

7) wnioskuje o rodzaju wiązania na podstawie obserwowanych właściwości substancji; 

8) porównuje właściwości fizyczne substancji tworzących kryształy jonowe, kowalencyjne, molekularne oraz 

metaliczne; 

VII. Systematyka związków nieorganicznych. Uczeń: 

1) na podstawie wzoru sumarycznego, opisu budowy lub właściwości fizykochemicznych klasyfikuje dany związek 

chemiczny do: tlenków, wodorków, wodorotlenków, kwasów, soli (w tym wodoro- i hydroksosoli, hydratów); 

2) na podstawie wzoru sumarycznego związku nieorganicznego pisze jego nazwę, na podstawie nazwy pisze jego 

wzór sumaryczny; 

3) pisze równania reakcji otrzymywania tlenków pierwiastków o liczbach atomowych od 1 do 30 (synteza 

pierwiastków z tlenem, rozkład soli, np. CaCO3, i wodorotlenków, np. Cu(OH)2); 

4) opisuje typowe właściwości chemiczne tlenków pierwiastków o liczbach atomowych od 1 do 20 oraz Cr, Cu, Zn, 

Mn i Fe, w tym zachowanie wobec wody, kwasów i zasad; pisze odpowiednie równania reakcji w formie 

cząsteczkowej i jonowej; 

5) klasyfikuje tlenki ze względu na ich charakter chemiczny (kwasowy, zasadowy, amfoteryczny i obojętny); 

projektuje i przeprowadza doświadczenie, którego przebieg pozwoli wykazać charakter chemiczny tlenku; 

wnioskuje o charakterze chemicznym tlenku na podstawie wyników doświadczenia; 

6) klasyfikuje wodorki ze względu na ich charakter chemiczny (kwasowy, zasadowy i obojętny); projektuje i 

przeprowadza doświadczenie, którego przebieg pozwoli wykazać charakter chemiczny wodorku; wnioskuje o 

charakterze chemicznym wodorku na podstawie wyników doświadczenia; pisze odpowiednie równania reakcji 

potwierdzające charakter chemiczny wodorków; opisuje typowe właściwości chemiczne wodorków 

pierwiastków 17. grupy, w tym ich zachowanie wobec wody i zasad; 

7) projektuje i przeprowadza doświadczenia pozwalające otrzymać różnymi metodami: wodorotlenki, kwasy i sole; 

pisze odpowiednie równania reakcji; 

8) klasyfikuje wodorotlenki ze względu na ich charakter chemiczny (zasadowy, amfoteryczny); projektuje i 

przeprowadza doświadczenie, którego przebieg pozwoli wykazać charakter chemiczny wodorotlenku; wnioskuje 

o charakterze chemicznym wodorotlenku na podstawie wyników doświadczenia; pisze odpowiednie równania 

reakcji potwierdzające charakter chemiczny wodorotlenków (w tym równania reakcji otrzymywania 

hydroksokompleksów); 



9) opisuje typowe właściwości chemiczne kwasów, w tym zachowanie wobec metali, tlenków metali, 

wodorotlenków i soli kwasów o mniejszej mocy; projektuje i przeprowadza odpowiednie doświadczenia; pisze 

odpowiednie równania reakcji; 

10) klasyfikuje poznane kwasy ze względu na ich skład (kwasy tlenowe i beztlenowe), moc i właściwości utleniające; 

11) przedstawia i uzasadnia zmiany mocy kwasów fluorowcowodorowych; 

12) opisuje wpływ elektroujemności i stopnia utlenienia atomu centralnego na moc kwasów tlenowych; 

13) przewiduje przebieg reakcji soli z mocnymi kwasami (wypieranie kwasów słabszych, nietrwałych, lotnych) oraz 

soli z zasadami; pisze odpowiednie równania reakcji. 

XI. Zastosowania wybranych związków nieorganicznych. Uczeń: 

1) bada i opisuje właściwości tlenku krzemu(IV); wymienia odmiany tlenku krzemu(IV) występujące w przyrodzie i 

wymienia ich zastosowania; 

2) opisuje proces produkcji szkła; jego rodzaje, właściwości i zastosowania; 

3) opisuje rodzaje skał wapiennych (wapień, marmur, kreda), ich właściwości i zastosowania; projektuje i 

przeprowadza doświadczenie, którego celem będzie odróżnienie skał wapiennych od innych skał i minerałów; 

pisze odpowiednie równania reakcji; 

4) opisuje mechanizm zjawiska krasowego i usuwania twardości przemijającej wody; pisze odpowiednie równania 

reakcji; 

5) pisze wzory hydratów i soli bezwodnych (CaSO4, (CaSO4)2·H2O i CaSO4·2H2O); podaje ich nazwy 

mineralogiczne; opisuje różnice we właściwościach hydratów i substancji bezwodnych; przewiduje zachowanie 

się hydratów podczas ogrzewania i weryfikuje swoje przewidywania doświadczalnie; wymienia zastosowania 

skał gipsowych; wyjaśnia proces twardnienia zaprawy gipsowej; pisze odpowiednie równanie reakcji; 

6) podaje przykłady nawozów naturalnych i sztucznych, uzasadnia potrzebę ich stosowania. 

X. Metale, niemetale i ich związki. Uczeń: 

1) opisuje podobieństwa we właściwościach pierwiastków w grupach układu okresowego i zmienność właściwości 

w okresach; 

2) opisuje podstawowe właściwości fizyczne metali i wyjaśnia je na podstawie znajomości natury wiązania 

metalicznego; 

5) pisze równania reakcji ilustrujące typowe właściwości chemiczne metali wobec: tlenu (dla Na, Mg, Ca, Al, Zn, Fe, 

Cu), wody (dla Na, K, Mg, Ca), kwasów nieutleniających (dla Na, K, Ca, Mg, Al, Zn, Fe, Mn, Cr), rozcieńczonego i 

stężonego roztworu kwasu azotowego(V) oraz stężonego roztworu kwasu siarkowego(VI) (dla Al, Fe, Cu, Ag); 

8) projektuje i przeprowadza doświadczenia, w wyniku których można otrzymać wodór (reakcje aktywnych metali z 

wodą lub niektórych metali z niektórymi kwasami), pisze odpowiednie równania reakcji; 



10) pisze równania reakcji ilustrujące typowe właściwości chemiczne niemetali, w tym między innymi równania 

reakcji: wodoru z niemetalami (Cl2, Br2, O2, N2, S), chloru, bromu i siarki z metalami (Na, K, Mg, Ca, Fe, Cu); 

chloru z wodą; 

XI. Zastosowania wybranych związków nieorganicznych. Uczeń: 

1) bada i opisuje właściwości tlenku krzemu(IV); wymienia odmiany tlenku krzemu(IV) występujące w przyrodzie i 

wymienia ich zastosowania; 

2) opisuje proces produkcji szkła; jego rodzaje, właściwości i zastosowania; 

3) opisuje rodzaje skał wapiennych (wapień, marmur, kreda), ich właściwości i zastosowania; projektuje i 

przeprowadza doświadczenie, którego celem będzie odróżnienie skał wapiennych od innych skał i minerałów; 

pisze odpowiednie równania reakcji; 

4) opisuje mechanizm zjawiska krasowego i usuwania twardości przemijającej wody; pisze odpowiednie równania 

reakcji; 

5) pisze wzory hydratów i soli bezwodnych (CaSO4, (CaSO4)2·H2O i CaSO4·2H2O); podaje ich nazwy 

mineralogiczne; opisuje różnice we właściwościach hydratów i substancji bezwodnych; przewiduje zachowanie 

się hydratów podczas ogrzewania i weryfikuje swoje przewidywania doświadczalnie; wymienia zastosowania 

skał gipsowych; wyjaśnia proces twardnienia zaprawy gipsowej; pisze odpowiednie równanie reakcji; 

6) podaje przykłady nawozów naturalnych i sztucznych, uzasadnia potrzebę ich stosowania. 

 

 

 

 

 

 

 


