
WYMAGANIA NA OCENY SZKOLNE Z CHEMII  

W KLASIE I LICEUM (PO SZKOLE PODSTAWOWEJ)                                  

W ZAKRESIE ROZSZERZONYM 
Podstawa programowa – Rozporządzenie MEN z dnia 30 stycznia 2018. 

Program nauczania chemii dla liceum ogólnokształcącego  i technikum  „To jest chemia”                  

- zakres rozszerzony autorstwa Marii Litwin i Szaroty  Styka – Wlazło                                 

wydawnictwa Nowa Era. 

 
Dział: Budowa atomu i cząsteczki. 

 

 

Ocena Wymagania 

 

Dopuszczająca 

Uczeń zna pojęcia: atom, pierwiastek, jądro atomowe, powłoki elektronowe, izotop, 

elektron, neutron, proton, elektrony walencyjne, wiążąca para elektronów, wiązanie 

jonowe, kowalencyjne spolaryzowane, kowalencyjne, wzór sumaryczny, wzór 

elektronowy, naturalna przemiana promieniotwórcza, grupa i okres układu 

okresowego.  

Potrafi: wskazać liczbę atomową i masowa, określić liczbę elektronów 

walencyjnych pierwiastka grupy głównej, liczbę elektronów, protonów i powłok  

 w atomie; określić rodzaj wiązania  w cząsteczce podanej przez nauczyciela. 

 

 

Dostateczna 

Uczeń zna pojęcia: polarność, elektroujemność, energia jonizacji, orbital s, p , 

przemiana α, β , wiązanie koordynacyjne, liczba kwantowa, orbital d 

Potrafi: określić skład atomu opierając się na położeniu pierwiastka w układzie 

okresowym, określić budowę elektronową pierwiastka położonego w okresach 1-3  

 i wskazać ich powłokę walencyjną; zastosować regułę Hunda dla powłoki 

walencyjnej pierwiastków grup głównych; określić kierunek polaryzacji wiązania 

 w cząsteczce; zapisać wzór elektronowy prostych cząsteczek; wymienić 

zastosowania przemian promieniotwórczych, określić typ przemiany 

promieniotwórczej w napisanym równaniu, określić budowę elektronowa 

pierwiastków 4 okresu 

 

 

 Dobra 

Uczeń zna pojęcia: moment dipolowy cząsteczki, wiązania wodorowe, 

oddziaływanie międzycząsteczkowe, wiązanie koordynacyjne, wiązanie metaliczne 

Potrafi: napisać wzór elektronowy cząsteczek typowych kwasów, tlenków, 

wodorotlenków i soli i określić rodzaj wiązania δ i π w cząsteczce; określić 

polarność prostej cząsteczki; powiązać właściwości pierwiastka z położeniem atomu 

w układzie okresowym, uzasadnić właściwości typowego związku posługując się 

budową elektronowa jego cząsteczki; dokończyć równanie  przemiany α i β, 

określić typ hybrydyzacji sp, sp
2
, sp

3 
 w prostych cząsteczkach  (H2O, NH3, CH4,                

C2H2 ); obliczyć średnią masę atomową ze składu izotopowego i procentowy skład 

izotopowy na podstawie wartości średniej masy atomowej; podać przykłady 

naturalnych i sztucznych przemian jądrowych. 

 

 

Bardzo dobra 

Uczeń zna pojęcia: naturalne szeregi promieniotwórcze. 

Potrafi: przewidzieć na podstawie różnicy elektroujemności w cząsteczkach , 

których związków będzie występowało wiązanie jonowe;  zaproponować 

właściwości pierwiastka, znając jego budowę elektronową i właściwości związku; 

posługując się analizą budowy elektronowej jego cząsteczki; określić typ 



hybrydyzacji atomów w cząsteczkach mniej typowych na przykład kwasów 

tlenowych omawianych na lekcji 

 

Dział: Mol molowa interpretacja przemian chemicznych. 

 
 

 

Ocena Wymagania 

 

Dopuszczająca 

 

Uczeń zna pojęcia: warunki normalne, masa atomowa, jednostka masy atomowej, 

masa cząsteczkowa, mol, masa molowa, wartość liczby Avogadra, objętość molowa 

gazów w warunkach normalnych, prawo zachowania masy 

Potrafi: obliczyć masę molową i liczbę moli substancji, rozwiązać pod kierunkiem 

nauczyciela zadania oparte na równaniach reakcji,  

 

 

Dostateczna 
 

Potrafi: wyjaśnić pojęcie mola i masy molowej, obliczyć liczbę moli, cząsteczek, 

atomów; rozwiązać samodzielnie proste zadanie stechiometryczne, rozwiązać z 

pomocą nauczyciela zadanie z nadmiarem i niedomiarem, obliczyć objętość gazu  

w warunkach normalnych , obliczyć gęstość gazów w warunkach normalnych, 

wyjaśnić na czym polegają obliczenia stechiometryczne, obliczać skład procentowy 

prostych związków chemicznych 

 

  

Dobra 
 

Potrafi: wykonać obliczenie wykorzystując procent objętościowy gazów w 

warunkach normalnych, samodzielnie wykonać proste obliczenia stechiometryczne 

oraz dla reagentów zmieszanych w dowolnym stosunku, odczytywać równania 

reakcji chemicznych według różnej interpretacji: cząsteczkowej, molowej, masowej, 

objętościowej, porównywać gęstości gazów na podstawie ich mas molowych, 

obliczać skład procentowy związków chemicznych; wykonać obliczenia dla gazów 

w warunkach odmiennych od normalnych (równanie Clapeyrona)  

 

 

Bardzo dobra 

 

Potrafi: dokonywać obliczeń stechiometrycznych o różnym stopniu trudności, 

wyprowadzać wzory elementarne i rzeczywiste substancji; obliczać objętości gazów 

w warunkach innych niż normalne wykorzystując równanie Clapeyrona,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Dział: Systematyka związków nieorganicznych i ich podstawowe właściwości. 

 
 

Ocena Wymagania 

 

Dopuszczająca 

 

Uczeń zna pojęcia: metal, niemetal, substancja prosta, substancja złożona, 

mieszanina, reakcja chemiczna, przemiana fizyczna, podział roztworów na 

homogeniczne i koloidalne,  

Potrafi: wymienić najbardziej typowe metale i niemetale, kwasy (HCl, H2SO4, 

HNO3, H3PO4), zasady(NaOH, Ca(OH)2 ),  sole, tlenki; podać ich nazwę oraz 

napisać wzór lub symbol; podać prawo stałości składu , uzgodnić współczynniki w 

podanym równaniu, napisać równanie reakcji pierwiastka z tlenem zaproponowane 

przez nauczyciela, a także równania otrzymywania wymienionych kwasów, 

zaproponować metodę rozdziału mieszaniny. 

 

 

Dostateczna 

 

Uczeń zna pojęcia: charakter chemiczny tlenków, tlenek kwasowy, tlenek 

zasadowy, tlenek obojętny, kwas tlenowy i beztlenowy, zasada oraz wodorotlenek, 

destylacja, krystalizacja, topnienie, katalizator, tlenek i wodorotlenek amfoteryczny, 

wodorosól, chromatografia, sedymentacja. 

Potrafi:  podać nazwę związku typowego na podstawie wzoru i napisać wzór na 

podstawie nazwy, podzielić zbiór na grupy tematyczne (np.. tlenków, soli);  napisać 

równania reakcji metali grupy IA, IIA z wodą i kwasami, równania typowych 

tlenków kwasowych i zasadowych z wodą, równania reakcji tlenków zasadowych  

z tlenkami kwasowymi, tlenków kwasowych z zasadami i tlenków zasdadowych z 

kwasami. 

 

  

Dobra 
 

Potrafi: określić właściwości typowe dla metali i niemetali, zastosować zasady 

nazywania tlenków, kwasów, wodorotlenków i soli do mniej typowych związków , 

zaproponować oraz napisać równania reakcji charakterystyczne dla tlenków 

kwasowych, zasadowych, soli; opisać doświadczenia chemiczne; napisać równania 

reakcji tlenków i wodorotlenków amfoterycznych otrzymywania wodorosoli, opisać 

obserwacje i napisać wnioski, opierając się na przeprowadzonym eksperymencie; 

zaproponować proste doświadczenie opisujące właściwości kwasowe i zasadowe 

tlenków. 

 

 

Bardzo dobra 
 

Potrafi: wymienić czynniki wpływające na szybkość reakcji; zaproponować cykl 

procesów ilustrujących właściwości pierwiastka lub związku i napisać odpowiednie 

równania reakcji; bilansować złożone równania reakcji, odróżnić proces fizyczny od 

chemicznego, wyjaśnić na czym polega rola katalizatora w procesie reakcji; 

zaproponować eksperyment mający określić rodzaj reakcji lub charakter związku; 

zastosować elementy analizy jakościowej dla określenia obecności związku w 

roztworze. 

 



 


