
WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY 

Z CHEMII 

DLA KLASY  ÓSMEJ
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Kategorie celów nauczania:
A – zapamiętanie wiadomości
B – rozumienie wiadomości
C – stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych
D – stosowanie wiadomości w sytuacjach problemowych

Poziomy wymagań a ocena szkolna:  Wyróżnia się następujące wymagania programowe:
PODSTAWOWE:  A – zapamiętanie wiadomości      B – rozumienie wiadomości      C – stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych [konieczne (K), podstawowe (P), rozszerzające (R)]
PONADPODSTAWOWE: D – stosowanie wiadomości w sytuacjach problemowych [dopełniające (D) i wykraczające (W)]

Wymagania konieczne (K) obejmują wiadomości i umiejętności umożliwiające dalszą naukę, bez których uczeń nie będzie w stanie zrozumieć kolejnych zagadnień omawianych podczas lekcji i wykonywać 
prostych zadań nawiązujących do sytuacji z życia codziennego.
Wymagania podstawowe (P) obejmują wymagania z poziomu K oraz wiadomości stosunkowo łatwe do opanowania, przydatne w życiu codziennym, bez których nie jest możliwe kontynuowanie nauki.
Wymagania rozszerzające (R) obejmują wymagania z poziomów K i P oraz wiadomości i umiejętności o średnim stopniu trudności, dotyczące zagadnień bardziej złożonych i nieco trudniejszych, przydatnych na
kolejnych poziomach kształcenia.
Wymagania dopełniające (D) obejmują wymagania z poziomów K, P i R oraz wiadomości i umiejętności złożone dotyczące zadań problemowych o wyższym stopniu trudności.
Wymagania wykraczające (W) obejmują stosowanie znanych wiadomości i umiejętności w sytuacjach trudnych, nietypowych, złożonych.

Wymagania na poszczególne oceny szkolne:
 ocena dopuszczająca – wymagania z poziomu K,
 ocena dostateczna – wymagania z poziomów K i P,
 ocena dobra – wymagania z poziomów: K, P i R,
 ocena bardzo dobra – wymagania z poziomów: K, P, R i D,
 ocena celująca – wymagania z poziomów: K, P, R, D i W.

Dla uczniów z obniżonymi (z opinią o dostosowaniu do indywidualnych potrzeb): treści podstawy programowej są takie same jak dla pozostałych uczniów; dostosowane są warunki ich prezentowania.

Temat
Wymagania na poszczególne oceny

Dopuszczająca [2] Dostateczna [3] Dobra [4] Bardzo dobra [5] Celująca [6]
Uczeń potrafi:

1. KWASY -wymienić zasady bhp 
dotyczące obchodzenia 
się z kwasami
-zaliczyć kwasy do elek-
trolitów
-zdefiniować kwasy 
zgodnie z teorią Arrhe-

-zapisać wzory strukturalne 
kwasów beztlenowych
-zapisać wzory strukturalne 
poznanych kwasów tleno-
wych
-udowadniać dlaczego w na-
zwie danego kwasu pojawia 

-wymienić poznane tlenki kwa-
sowe
-wymienić metody otrzymywania
kwasów tlenowych i kwasów 
beztlenowych
-zapisać równania reakcji otrzy-
mywania poznanych kwasów

-zapisać równania reakcji otrzymywa-
nia wskazanego kwasu
-zaprojektować doświadczenia, w wy-
niku których można otrzymać omawia-
ne na lekcjach kwasy
-wyjaśnić zasadę bezpiecznego roz-
cieńczania stężonego roztworu kwasu 

-rozwiązać zadania obliczeniowe o wy-
sokim stopniu trudności
-analizować proces powstawania i skut-
ki kwaśnych opadów
-zapisać wzór strukturalny kwasu nie-
organicznego o podanym wzorze suma-
rycznym
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niusa-
-opisać budowę kwasów 
-opisać różnice w budo-
wie kwasów beztleno-
wych i kwasów tleno-
wych
-zapisać wzory suma-
ryczne kwasów: HCl, 
H2S, H2SO4, H2SO3, 
HNO3, H2CO3, H3PO4

-podać nazwy poznanych
kwasów
-wskazać wodór i resztę 
kwasową we wzorze 
kwasu
-opisać właściwości kwa-
sów, np.: chlorowodoro-
wego, azotowego(V) 
i siarkowego(VI)
-wskazać zasadę rozcień-
czania kwasów
-opisać podstawowe za-
stosowania kwasów: 
chlorowodorowego, azo-
towego(V) 
i siarkowego(VI)
-wyjaśnić, na czym pole-
ga dysocjacja jonowa 
(elektrolityczna) kwasów
-wskazać: jon, kation i 
anion
-wymienić poznane 
wskaźniki
-określić zakres pH i bar-
wy wskaźników dla po-
szczególnych odczynów
-wyjaśnić pojęcie kwaśne
opady

się wartościowość
-wyznaczyć wartościowość 
reszty kwasowej
-wyjaśniać, jak można otrzy-
mać np. kwas chlorowodoro-
wy, siarkowy(IV)
-wyjaśnić, co to jest tlenek 
kwasowy
-stosować zasadę 
rozcieńczania kwasów
-opisać właściwości pozna-
nych kwasów
-opisać zastosowania pozna-
nych kwasów
-wymienić wspólne właści-
wości kwasów
-wymienić rodzaje odczynu 
roztworu
-rozróżnić doświadczalnie 
odczyny roztworów za po-
mocą wskaźników
-obliczyć masy cząsteczkowe
HCl i H2

-wyjaśnić, dlaczego podczas pra-
cy ze stężonymi roztworami 
kwasów należy zachować szcze-
gólną ostrożność
-wyjaśnić pojęcie tlenek kwaso-
wy
-wskazać przykłady tlenków 
kwasowych
-opisać doświadczenia przepro-
wadzane na lekcjach (schemat, 
obserwacje, wniosek
-wyjaśnić pojęcie dysocjacja jo-
nowa 
-zapisać wybrane równania reak-
cji dysocjacji jonowej kwasów
-nazywać kation H+ i aniony 
reszt kwasowych
-określić odczyn roztworu (kwa-
sowy)
-wyjaśnić, z czego wynikają 
wspólne właściwości kwasów
-zapisać obserwacje z przepro-
wadzanych doświadczeń
-opisać zastosowania wskaźni-
ków
-posługiwać się skalą pH
-badać odczyn i pH roztworu
-wyjaśnić, jak powstają kwaśne 
opady
-podać przykłady skutków kwa-
śnych opadów
-obliczać masy cząsteczkowe 
kwasów
-obliczać zawartość procentową 
pierwiastków chemicznych w 
cząsteczkach kwasów

siarkowego(VI)
-planować doświadczalne wykrycie 
białka w próbce żywności (np.: w se-
rze, mleku, jajku)
-opisać reakcję ksantoproteinową
-zapisać i odczytać równania reakcji 
dysocjacji jonowej (elektrolitycznej) 
kwasów
-zapisać i odczytać równania reakcji 
dysocjacji jonowej (elektrolitycznej) 
w formie stopniowej dla H2S, H2CO3

-określać kwasowy odczyn roztworu 
na podstawie znajomości jonów obec-
nych w badanym roztworze
-podać przyczyny odczynu roztworów:
kwasowego, zasadowego, obojętnego 
-interpretować wartość pH w ujęciu ja-
kościowym (odczyny: kwasowy, zasa-
dowy, obojętny)
-planować doświadczenie, które po-
zwala zbadać pH produktów 
-odczytywać równania reakcji che-
micznych
-wymienić skutki kwaśnych opadów
-zdefiniować pojęcie stopień dysocja-
cji

-nazywać dowolny kwas tlenowy (okre-
ślenie wartościowości pierwiastków 
chemicznych, uwzględnienie ich w na-
zwie)
projektować i przeprowadzać doświad-
czenia, w których wyniku można otrzy-
mać kwasy
-rozwiązywać zadania obliczeniowe o 
wyższym stopniu trudności
-wyjaśnić pojęcie skala pH

2.SOLE -opisać budowę soli
-wskazać metal i resztę 
kwasową we wzorze soli
-wskazać wzory soli 

 tworzyć i zapisać wzory 
sumaryczne soli (np. chlor-
ków, siarczków)

-tworzyć nazwy soli na pod-

-tworzyć i zapisać wzory suma-
ryczne soli na podstawie ich 
nazw (np. wzory soli kwasów: 
chlorowodorowego, siarkowodo-

-tworzyć i zapisywać nazwy i wzory 
soli: chlorków, siarczków, 
azotanów(V), siarczanów(IV), siarcza-
nów(VI), węglanów, fosforanów(V) 

-projektować i przeprowadzać reakcję 
zobojętniania (HCl + NaOH)
-projektować doświadczenia pozwalają-
ce otrzymać substancje trudno rozpusz-
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wśród wzorów różnych 
związków chemicznych 
-zdefiniować pojęcie dy-
socjacja jonowa (elektro-
lityczna) soli
-dzielić sole ze względu 
na ich rozpuszczalność w
wodzie
-ustalić rozpuszczalność 
soli w wodzie na podsta-
wie tabeli rozpuszczalno-
ści soli i wodorotlenków 
w wodzie
-podać nazwy jonów po-
wstałych w wyniku dyso-
cjacji jonowej soli (proste
przykłady)
-opisać sposób otrzymy-
wania soli trzema podsta-
wowymi metodami (kwas
+ zasada, metal + kwas, 
tlenek metalu + kwas)
-zdefiniować pojęcia re-
akcja zobojętniania i re-
akcje strąceniowe
-odróżnić zapis cząstecz-
kowy od zapisu jonowe-
go równania reakcji che-
micznej
-określić związek ładun-
ku jonu z wartościowo-
ścią metalu i reszty kwa-
sowej

stawie wzorów sumarycz-
nych (proste przykłady)
wymienić cztery najważniej-
sze sposoby otrzymywania 
soli
-podać nazwy i wzory soli 
(typowe przykłady)
-odczytać równania reakcji 
otrzymywania soli (proste 
przykłady)
-podzielić metale ze względu 
na ich aktywność chemiczną 
(szereg aktywności metali
-zapisać równania reakcji dy-
socjacji jonowej (elektroli-
tycznej) soli 
-podać nazwy jonów powsta-
łych w wyniku dysocjacji jo-
nowej soli
-korzystać z tabeli rozpusz-
czalności soli i wodorotlen-
ków w wodzie
-wymienić zastosowania 
najważniejszych soli

rowego i metali, np. sodu, potasu
i wapnia)
-zapisać cząsteczkowo równania 
reakcji otrzymywania soli (proste
przykłady)
-zapisać i odczytać wybrane rów-
nania reakcji dysocjacji jonowej 
soli
-opisać sposoby zachowania się 
metali w reakcji z kwasami (np. 
miedź i magnez w reakcji z kwa-
sem chlorowodorowym)
-zapisać obserwacje z doświad-
czeń przeprowadzanych na lekcji

(ortofosforanów(V))
-zapisać i odczytać równania dysocja-
cji jonowej (elektrolitycznej) soli
-wyjaśnić przebieg reakcji zobojętnia-
nia i reakcji strąceniowej
-zapisać równania reakcji otrzymywa-
nia soli 
-ustalić, korzystając z szeregu aktyw-
ności metali, które metale reagują z 
kwasami według schematu: me-
tal + kwas  sól + wodór
-zapisać równania reakcji zobojętnia-
nia w formach: cząsteczkowej, jonowej
oraz jonowej skróconej
-swobodnie posługiwać się tabelą roz-
puszczalności soli i wodorotlenków 
w wodzie
-zapisać odpowiednie równania reakcji
w formie cząsteczkowej (reakcje otrzy-
mywania substancji trudno rozpusz-
czalnych i praktycznie nierozpuszczal-
nych w reakcjach strąceniowych)
-podać przykłady soli występujących 
w przyrodzie
-wymienić zastosowania soli
-opisać doświadczenia przeprowadza-
ne na lekcjach (schemat, obserwacje, 
wniosek
-zapisać równania reakcji otrzymywa-
nia soli (reakcja strąceniowa) w for-
mach cząsteczkowej i jonowej (proste 
przykłady)

czalne i praktycznie nierozpuszczalne 
(sole i wodorotlenki) w reakcjach strą-
ceniowych
-przewidywać, czy zajdzie dana reakcja 
chemiczna (poznane metody, tabela roz-
puszczalności soli i wodorotlenków w 
wodzie, szereg aktywności metali)
-zapisać i odczytać równania reakcji 
otrzymywania dowolnej soli 
-wyjaśnić, jakie zmiany zaszły w odczy-
nie roztworów poddanych reakcji zobo-
jętniania
-przewidzieć wynik reakcji strąceniowej
-podać zastosowania reakcji strącenio-
wych
-projektować i przeprowadzać doświad-
czenia dotyczące otrzymywania soli
-przewidzieć efekty zaprojektowanych 
doświadczeń dotyczących otrzymywa-
nia soli (różne metody)

4. Związki węgla
z wodorem

-wyjaśnić pojęcie związki
organiczne 
-podać przykłady związ-
ków chemicznych zawie-
rających węgiel
-wymienić naturalne źró-
dła węglowodorów
-wymienić nazwy pro-
duktów destylacji ropy 

-rysować wzory strukturalne 
i półstrukturalne (grupowe): 
alkanów, alkenów i alkinów
-wyjaśnić, na czym polegają 
spalanie całkowite i spalanie 
niecałkowite
-opisać najważniejsze właści-
wości etenu i etynu
-zapisać wzory sumaryczne: 

-wyjaśnić pojęcie szereg 
homologiczny
-tworzyć nazwy alkenów i alki-
nów na podstawie nazw odpo-
wiednich alkanów
-zapisać wzory: sumaryczne, 
strukturalne i półstrukturalne 
(grupowe) i podać nazwy: alka-
nów, alkenów i alkinów

-tworzyć wzory ogólne alkanów, 
alkenów, alkinów (na podstawie 
wzorów kolejnych związków 
chemicznych w danym szeregu 
homologicznym)
-wskazać sposób doświadczalnego wy-
krycia produktów spalania węglowodo-
rów
-zapisać równania reakcji spalania alka-

-analizować właściwości węglowodo-
rów
-porównać właściwości węglowodorów 
nasyconych i węglowodorów nienasyco-
nych
-wyjaśniać zależność między długością 
łańcucha węglowego a właściwościami 
fizycznymi alkanów
-opisać wpływ wiązania wielokrotnego 
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naftowej i podać przykła-
dy ich zastosowania
-stosować zasady bhp w 
pracy z gazem ziemnym 
oraz produktami przerób-
ki ropy naftowej
-wyjaśnić pojęcie węglo-
wodory
-definiować pojęcie sze-
reg homologiczny
-definiować pojęcia: wę-
glowodory nasycone, wę-
glowodory nienasycone, 
alkany, alkeny, alkiny
-zaliczać alkany do wę-
glowodorów nasyconych,
a alkeny i alkiny – do nie-
nasyconych
-podać nazwy systema-
tyczne alkanów (do pię-
ciu atomów węgla w czą-
steczce)
-wskazać wzory ogólne: 
alkanów, alkenów i alki-
nów
-opisać budowę i wystę-
powanie metanu
-opisać właściwości fi-
zyczne i chemiczne meta-
nu, etanu i etynu
-podać wzory sumaryczne
i strukturalne etenu i etynu

alkanów, alkenów i alkinów 
o podanej liczbie atomów 
węgla o łańcuchach prostych 
(do pięciu atomów węgla w 
cząsteczce)
-podać zasady tworzenia 
nazw alkenów i alkinów
-przyporządkować dany wę-
glowodór do odpowiedniego 
szeregu homologicznego
-omówić pojęcia: polimery-
zacja, monomer i polimer
-wskazać reakcje spalania 
metanu, etanu, etenu
-opisać wpływ 
węglowodorów nasyconych 
i węglowodorów 
nienasyconych na wodę 
bromową (lub rozcieńczony 
roztwór manganianu(VII) 
potasu

-budować model cząsteczki: me-
tanu, etenu, etynu
-wyjaśnić różnicę między spala-
niem całkowitym a spalaniem 
niecałkowitym
-opisać właściwości fizyczne i 
chemiczne (spalanie) alkanów 
(metanu, etanu) oraz etenu i ety-
nu 
-zapisać równania reakcji spalania 
etenu i etynu
-porównać budowę etenu i etynu
-wyjaśnić, na czym polegają reak-
cje przyłączania i polimeryzacji
-opisać przeprowadzane doświad-
czenia chemiczne
-opisać właściwości i niektóre za-
stosowania polietylenu
-wyjaśnić, jak można doświad-
czalnie odróżnić węglowodory 
nasycone od węglowodorów nie-
nasyconych, np. metan od etenu 
czy etynu
-wyjaśnić, od czego zależą wła-
ściwości węglowodorów
-wykonać proste obliczenia doty-
czące węglowodorów
-podać obserwacje do 
wykonywanych na lekcji 
doświadczeń

nów przy dużym i małym dostępie tlenu
-zapisać równania reakcji spalania cał-
kowitego i spalania niecałkowitego me-
tanu, etanu
-odczytać równania reakcji spalania me-
tanu, etanu, przy dużym i małym dostę-
pie tlenu
-zapisać równania reakcji otrzymywa-
nia etynu
-odczytać podane równania reakcji che-
micznej
-zapisć równania reakcji etenu i etynu 
z bromem, polimeryzacji etenu 
-wyjaśnić zależność między długością 
łańcucha węglowego a właściwościami 
fizycznymi alkanów (np. stanem sku-
pienia, lotnością, palnością, gęstością, 
temperaturą topnienia i wrzenia) 
-wyjaśnić, co jest przyczyną większej 
reaktywności węglowodorów nienasy-
conych w porównaniu z węglowodora-
mi nasyconymi
-opisać właściwości i zastosowania po-
lietylenu
-projektować doświadczenie chemiczne
umożliwiające odróżnienie węglowodo-
rów nasyconych od węglowodorów 
nienasyconych
-wykonać proste obliczenia dotyczące 
węglowodorów
-wyszukać informacje na temat zasto-
sowań alkanów, etenu i etynu; 
-zapisać równanie reakcji 
polimeryzacji etenu

w cząsteczce węglowodoru na jego reak-
tywność
-zapisać równania reakcji spalania alke-
nów i alkinów
-zapisać równania reakcji przyłączania 
(np. bromowodoru, wodoru, chloru) do 
węglowodorów zawierających wiązanie 
wielokrotne 
-zaprojektować doświadczenia chemicz-
ne dotyczące węglowodorów
-projektować i przeprowadzać doświad-
czenie chemiczne umożliwiające odróż-
nienie węglowodorów nasyconych od 
węglowodorów nienasyconych
-stosować zdobytą wiedzę do rozwiązy-
wania zadań obliczeniowych o wysokim 
stopniu trudności.

5. Pochodne wę-
glowodorów

-wykazać, że alkohole, 
kwasy karboksylowe, es-
try i aminokwasy są po-
chodnymi węglowodorów
-opisać budowę pochod-
nych węglowodorów 
(grupa węglowodorowa +
grupa funkcyjna)
-wymienić pierwiastki 

-zapisać wzory ogólne alko-
holi, kwasów karboksylowych
i estrów

-zaznaczyć grupy funkcyjne 
w alkoholach, kwasach 
karboksylowych, estrach, 
aminokwasach;
-zapisać wzory sumaryczne i 

-zapisać nazwy i wzory omawia-
nych grup funkcyjnych
-wyjaśnić, co to są alkohole poli-
hydroksylowe
-zapisać wzory i podać nazwy al-
koholi monohydroksylowych o 
łańcuchach prostych (zawierają-
cych do pięciu atomów węgla 
w cząsteczce)

-uzasadnić stwierdzenie, że alkohole i 
kwasy karboksylowe tworzą szeregi 
homologiczne

-wyjaśnić, dlaczego alkohol etylowy 
ma odczyn obojętny
-zapisać równania reakcji spalania eta-
nolu
-zapisać wzory sumaryczny i półstruk-

-proponować doświadczenie chemiczne 
do podanego tematu z działu Pochodne 
węglowodorów
-opisać doświadczenia chemiczne (sche-
mat, obserwacje, wniosek)
-przeprowadzać doświadczenia chemicz-
ne do działu Pochodne węglowodorów
-zapisać wzory podanych alkoholi 
i kwasów karboksylowych
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chemiczne wchodzące w 
skład pochodnych węglo-
wodorów
-zaliczyć daną substancję 
organiczną do odpowied-
niej grupy związków che-
micznych
-wyjaśnić, co to jest gru-
pa funkcyjna
-podać ich nazwy
-dzielić alkohole na mono-
hydroksylowe i polihy-
droksylowe
-wyjaśnić, co to są nazwy 
zwyczajowe i nazwy sys-
tematyczne
-tworzyć nazwy systema-
tyczne alkoholi monohy-
droksylowych o łańcu-
chach prostych zawierają-
cych do trzech atomów 
węgla w cząsteczce, 
-podać nazwy zwyczajowe
(metanolu, etanolu) 
-opisać najważniejsze 
właściwości metanolu, 
etanolu i glicerolu oraz 
kwasów etanowego i me-
tanowego
-zbadać właściwości fi-
zyczne glicerolu
-opisać podstawowe zasto-
sowania etanolu i kwasu 
etanowego
-dzielić kwasy karboksy-
lowe na nasycone i niena-
sycone
-wymienić najważniejsze 
kwasy tłuszczowe
-opisać najważniejsze 
właściwości długołańcu-
chowych kwasów kar-
boksylowych (stearyno-

rysować wzory półstrukturalne
(grupowe), strukturalne 
alkoholi 
monohydroksylowych o 
łańcuchach prostych 
zawierających do trzech 
atomów węgla
-rysować wzory półstruktural-
ne (grupowe), strukturalne 
kwasów monokarboksylo-
wych o łańcuchach prostych 
zawierających do dwóch ato-
mów węgla w cząsteczce; - 
metanowego i kwasu etanowe-
go) 
-podać ich nazwy 
systematyczne i zwyczajowe
-zaznaczyć resztę kwasową 
we wzorze kwasu
-zapisać równanie reakcji spa-
lania metanolu
-podać właściwości kwasów 
metanowego (mrówkowego) i
etanowego (octowego)
 -podać nazwy długołańcu-
chowych kwasów monokar-
boksylowych (przykłady)
-wymienić związki chemicz-
ne, które są substratami reak-
cji estryfikacji
-opisać zagrożenia związane z
alkoholami (metanol, etanol)
-omówić budowę i 
właściwości aminokwasów 
(na przykładzie glicyny)
-wymienić najważniejsze 
zastosowania poznanych 
związków chemicznych (np. 
etanol, kwas etanowy, kwas 
stearynowy)

-podać odczyn roztworu alkoholu
opisać fermentację alkoholową
podać przykłady kwasów orga-
nicznych występujących w przy-
rodzie (np. kwasy: mrówkowy, 
szczawiowy, cytrynowy) 
-wymienić ich zastosowania
)
-badać wybrane właściwości fi-
zyczne kwasu etanowego (octo-
wego)
-opisać dysocjację jonową kwa-
sów karboksylowych
-badać odczyn wodnego roztwo-
ru kwasu etanowego (octowego)
-podać nazwy soli pochodzących 
od kwasów metanowego i etano-
wego
-zapisać wzory sumaryczne kwa-
sów: palmitynowego, stearyno-
wego i oleinowego
-wyjaśnić, jak można doświad-
czalnie udowodnić, że dany kwas 
karboksylowy jest kwasem niena-
syconym
-podać przykłady estrów
-wyjaśnić, na czym polega reakcja
estryfikacji
-tworzyć nazwy estrów pocho-
dzących od podanych nazw kwa-
sów i alkoholi (proste przykłady)
-opisać sposób otrzymywania 
wskazanego estru (np. octanu ety-
lu)
-wymienić właściwości fizyczne 
octanu etylu
-opisać negatywne skutki działa-
nia etanolu na organizm
-badać właściwości fizyczne 
-omawianych związków
-zapisać obserwacje z 
wykonywanych doświadczeń 
chemicznych

turalny (grupowy) propano-1,2,3-triolu
(glicerolu)
-wyjaśnić, w jaki sposób tworzy się na-
zwę systematyczną glicerolu
zapisać równania reakcji spalania alko-
holi
-podać nazwy zwyczajowe i systema-
tyczne alkoholi i kwasów karboksylo-
wych
-tworzyć nazwy prostych kwasów kar-
boksylowych (do pięciu atomów wę-
gla w cząsteczce) 
-zapisać ich wzory sumaryczne i 
strukturalne
zapisać równania reakcji spalania i -re-
akcji dysocjacji jonowej kwasów meta-
nowego i etanowego
-zapisać równania reakcji kwasów me-
tanowego i etanowego z metalami, tlen-
kami metali i wodorotlenkami
-wyjaśnić, dlaczego niektóre wyższe 
kwasy karboksylowe nazywa się kwasa-
mi tłuszczowymi
-porównać właściwości kwasów orga-
nicznych i nieorganicznych
-badać wybrane właściwości fizyczne 
i chemiczne kwasu etanowego (octo-
wego)
-porównać właściwości kwasów kar-
boksylowych
-opisać proces fermentacji octowej
-podać nazwy soli kwasów organicz-
nych
-określić miejsce występowania wiąza-
nia podwójnego w cząsteczce kwasu 
oleinowego
-podać nazwy i rysować wzory pół-
strukturalne (grupowe) długołańcucho-
wych kwasów monokarboksylowych 
(kwasów tłuszczowych) nasyconych 
(palmitynowego, stearynowego) i nie-
nasyconego (oleinowego)
-projektować doświadczenie chemiczne

-zapisać równania reakcji chemicznych 
alkoholi, kwasów karboksylowych 
o wyższym stopniu trudności 
-wyjaśnić zależność między długością 
łańcucha węglowego a stanem skupie-
nia i reaktywnością alkoholi oraz kwa-
sów karboksylowych
-zapisać równania reakcji otrzymywania
estru o podanej nazwie lub podanym 
wzorze
-planować i przeprowadzać doświadcze-
nie pozwalające otrzymać ester o poda-
nej nazwie
-opisać właściwości estrów w aspekcie 
ich zastosowań
-przewidzieć produkty reakcji chemicz-
nej
-omówić różnicę między reakcją estryfi-
kacji a reakcją zobojętniania
-zapisać równania reakcji chemicznych 
w formach: cząsteczkowej, jonowej 
i skróconej jonowej
-analizować konsekwencje istnienia 
dwóch grup funkcyjnych w cząsteczce 
aminokwasu
-zapisać równanie kondensacji dwóch 
cząsteczek glicyny
-opisać mechanizm powstawania wiąza-
nia peptydowego
-rozwiązywać zadania dotyczące 
pochodnych węglowodorów (o dużym 
stopniu trudności).
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wego i oleinowego)
-powiedzieć co jest my-
dło
-definiować  estry
-wymienić przykłady wy-
stępowania estrów 
w przyrodzie
-wskazać, wśród pozna-
nych substancji te, które 
mają szkodliwy wpływ na
organizm
-podać przykłady wystę-
powania aminokwasów

umożliwiające odróżnienie kwasu ole-
inowego od kwasów palmitynowego 
lub stearynowego
-zapisać równania reakcji chemicznych 
prostych kwasów karboksylowych z al-
koholami monohydroksylowymi
-zapisać równania reakcji otrzymywa-
nia podanych estrów
-tworzyć wzory estrów na podstawie 
nazw kwasów i alkoholi
-tworzyć nazwy systematyczne i zwy-
czajowe estrów na podstawie nazw od-
powiednich kwasów karboksylowych i
alkoholi
-zapisać wzór poznanego aminokwasu
-opisać budowę oraz wybrane właści-
wości fizyczne i chemiczne aminokwa-
sów na przykładzie kwasu aminoocto-
wego (glicyny)
-opisać właściwości omawianych 
związków chemicznych
-wymienić zastosowania: metanolu, 
etanolu, glicerolu, kwasu metanowego,
kwasu octowego
-badać niektóre właściwości fizyczne 
i chemiczne omawianych związków
-opisać przeprowadzone doświadczenia 
chemiczne

6. Substancje o 
znaczeniu biolo-
gicznym

-Wymienić główne pier-
wiastki chemiczne wcho-
dzące w skład organizmu 
-wymienić podstawowe 
składniki żywności i miej-
sca ich występowania
-wymienić pierwiastki 
chemiczne, których ato-
my wchodzą w skład czą-
steczek: tłuszczów, cu-
krów (węglowodanów) i 
białek
-podzielić tłuszcze ze 
względu na: pochodzenie
i stan skupienia

- wyjaśnić rolę składników 
odżywczych w prawidłowym 
funkcjonowaniu organizmu
-opisać budowę cząsteczki 
tłuszczu jako estru glicerolu i
kwasów tłuszczowych
- opisać wybrane właściwo-
ści fizyczne tłuszczów
- opisać wpływ oleju roślin-
nego na wodę bromową
-zaliczyć tłuszcze do estrów
-opisać właściwości fizycz-
ne: glukozy, fruktozy, sacha-
rozy, skrobi i celulozy
-podać definicję białka jako 

-podać wzór ogólny tłuszczów
-omawiać różnice w budowie 
tłuszczów stałych i tłuszczów cie-
kłych
-wyjaśnić, dlaczego olej roślinny 
odbarwia wodę bromową
-podać wzory sumaryczne: gluko-
zy i fruktozy, sacharozy, skrobi i 
celulozy
-wyjaśnić, jak można doświadczal-
nie odróżnić tłuszcze nienasycone 
od tłuszczów nasyconych
-wymienić czynniki powodujące 
koagulację białek
-definiować pojęcia: denatura-

-podać wzór tristearynianu glicerolu
-projektować i przeprowadzać do-
świadczenie chemiczne umożliwiające 
odróżnienie tłuszczu nienasyconego od 
tłuszczu nasyconego
-definiować białka jako związki che-
miczne powstające w wyniku konden-
sacji aminokwasów

-projektować doświadczenia chemicz-
ne umożliwiające wykrycie białka za 
pomocą stężonego roztworu kwasu 
azotowego(V)
-wyjaśniać, na czym polega wysalanie 

-projektować i przeprowadzać doświad-
czenia chemiczne umożliwiające wy-
krycie białka
-omawiać przebieg reakcji chemicznej 
skrobi z wodą
-planować i przeprowadzać doświadcze-
nie chemiczne weryfikujące postawioną 
hipotezę
-identyfikować poznane substancje
-rozwiązywać zadania o wysokim 
stopniu trudności.
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-wymienić rodzaje białek
-podzielić cukry (sachary-
dy) na cukry proste i cu-
kry złożone
-wyjaśnić, co to są wę-
glowodany
-wymienić przykłady wy-
stępowania celulozy 
i skrobi w przyrodzie
-wymienić zastosowania 
poznanych cukrów
-wymienić czynniki po-
wodujące denaturację bia-
łek
-opisać znaczenie: wody, 
tłuszczów, białek, sacha-
rydów, witamin i mikro-
elementów dla organizmu
-wyjaśnić, co to są związ-
ki wielkocząsteczkowe; 

związki chemiczne powstają-
ce z aminokwasów
-opisać właściwości białek
-wymienić przykłady: tłusz-
czów, sacharydów i białek
-wymienić najważniejsze 
właściwości omawianych 
związków chemicznych
-wymienić funkcje 
podstawowych składników 
odżywczych

cja, koagulacja, żel, zol
-definiować pojęcie wiązanie 
peptydowe
-podać reakcje charakterystyczne 
białek i skrobi
-badać właściwości fizyczne wy-
branych związków chemicznych 
(glukozy, fruktozy, sacharozy, 
skrobi i celulozy
-wyjaśnić, co to znaczy, że sacha-
roza jest disacharydem
-opisać przebieg reakcji chemicz-
nej skrobi z wodą
-wykrywać obecność skrobi i 
białka w produktach 
spożywczych
- opisać znaczenie i zastosowania 
skrobi, celulozy i innych 
poznanych związków 
chemicznych

białek
-wyjaśniać, co to są dekstryny

-definiować pojęcia: peptydy, peptyza-
cja, wysalanie białek
-opisać różnice w przebiegu denaturacji 
i koagulacji białek
-wymienić różnice we właściwościach 
fizycznych skrobi i celulozy
-zapisać poznane równania reakcji sa-
charydów z wodą
-zapisać równanie reakcji sacharozy z 
wodą za pomocą wzorów sumarycz-
nych
-wyjaśnić, dlaczego skrobia i celuloza są
polisacharydami
-planować doświadczenia chemiczne 
umożliwiające badanie właściwości 
omawianych związków chemicznych
-opisać przeprowadzone doświadczenia 
chemiczne
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