
Przedmiotowy system oceniania wraz z wymaganiami na poszczególne oceny z chemii dla klasy 3 gimnazjum w Szkole Podstawowej nr 1 w Tarnowie: 

przedmiot: CHEMIA 

I. Postanowienia ogólne: 

Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: 

1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia 

ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2009r. Nr 4, poz. 17) 

2. Podstawy programowej kształcenia ogólnego z chemii dla gimnazjum z dn. 23. 12.2008 r.  

3. Programu nauczania:         

Program nauczania chemii w gimnazjum autorstwa Teresy Kulawik i Marii Litwin,  

zgodny z podstawą programową (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17) 
 
4. Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania                                                                                                                                                                                                                                

5. Statutu szkoły 

II. Przedmiotem oceny są: 

 wiedza, 

 umiejętności, 

 stosowanie wiedzy w praktyce, 

 postawy i wartości kształtowane w procesie dydaktycznym 

 

 



III. Ocenie podlegają: 
 sprawdziany, 
 kartkówki, 
 odpowiedzi ustne, 
 aktywność na lekcji, 
 doświadczenia, 
 zadania domowe, 
 zeszyt przedmiotowy (zeszyt ćwiczeń), 
 prace dodatkowe 

 
IV. Kryteria i sposoby oceniania: 
 
SPRAWDZIANY ( prace pisemne, które obejmują materiał z całego działu ): 
• są obowiązkowe, 
• uczeń nie może zgłosić nieprzygotowania do sprawdzianu,  
• są zapowiedziane ( i zapisane w e-dzienniku ) z tygodniowym wyprzedzeniem i poprzedzone lekcją powtórzeniową,  
• oceniane są za pomocą punktów, które później przelicza się na oceny wg następujących kryteriów: 
 
0 –30% - ogólnej ilości punktów  -  ocena niedostateczna 
31 – 50%                                             - ocena dopuszczająca 
51 – 74%                                             - ocena dostateczna 
75 – 90%                                             - ocena dobra 
91% -100%                                         - ocena bardzo dobra 
100% + zadanie dodatkowe            - ocena celująca 
 
Do oceny dopisuje się znak „-” w przypadku uzyskania minimalnej liczby punktów z danego przedziału lub znak „+” w przypadku uzyskania maksymalnej 
liczby punktów z danego przedziału. 
 
• w przypadku nieobecności na sprawdzianie z powodu choroby (co najmniej tygodniowej), uczeń ma obowiązek umówić się indywidualnie z nauczycielem 
w celu zdania danej partii materiału, do dwóch tygodni od powrotu do szkoły, w innym przypadku zobowiązany jest pisać sprawdzian na kolejnej lekcji, 



• uczeń ma możliwość ponownego napisania sprawdzianu w celu podwyższenia oceny jeden raz w terminie do 2 tygodni od otrzymania wyniku                            
(do e-dziennika wpisywane są obie oceny, przy czym pod uwagę brana jest ocena z poprawy, ocena niedostateczna z poprawy nie jest wpisywana do e-
dziennika), 
• w przypadku niesamodzielnego pisania sprawdzianu, uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną i traci możliwość poprawy takiej oceny, 
• ocenione sprawdziany po omówieniu i wglądzie uczniów, udostępniane są do wglądu rodzicom i przechowywane przez nauczyciela do końca roku 
szkolnego 
 
KARTKÓWKI (krótkie prace pisemne z trzech ostatnich lekcji): 
• kartkówki nie muszą być zapowiadane,  
• uczeń nie może zgłosić nieprzygotowania do kartkówki zapowiedzianej (jej termin również jest odnotowywany w e-dzienniku),  
• nie zawierają one zadań na ocenę celującą, 
• mogą być przeprowadzone w każdej części lekcji,  
• w przypadku nieobecności nie muszą być „zaliczane”, 
• w przypadku niesamodzielnego pisania kartkówki, uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną, 
• ocenione kartkówki po omówieniu i wglądzie uczniów, udostępniane są do wglądu również rodzicom i przechowywane przez nauczyciela do końca roku 
szkolnego 
 
 ODPOWIEDZI USTNE (obejmują wiedzę z trzech ostatnich lekcji): 
• mają formę indywidualnej rozmowy ucznia z nauczycielem, podczas, której nauczyciel zadaje pytania (stopniuje ich trudność) kontrolujące osiągnięcia 
dydaktyczne ucznia, a następnie ocenia wypowiedź, stosując skalę ocen (od 1 do 6) 
 
AKTYWNOŚĆ NA LEKCJI (praca ucznia na lekcji, stopień zaangażowania i prawidłowość udzielanych odpowiedzi): 
• oceniana jest za pomocą oceny lub plusów (kiedy uczeń uzyska pięć plusów, wówczas nauczyciel zamienia je na ocenę bardzo dobrą, którą wpisuje do e- 
dziennika), 
• za twórcze rozwiązanie trudniejszego problemu uczeń otrzymuje ocenę,  
• uczeń może uzyskać „-„ za:  
- nieudzielanie odpowiedzi na temat zadanego, znanego materiału, 
- brak odpowiedzi, w sytuacji, gdy nie uważa na lekcji, przeszkadza kolegom, rozmawia i podpowiada,  
- nieprzygotowanie do zapowiedzianej powtórki 



(pięć minusów jest równoznaczne z ocena niedostateczną), 
• brak podręcznika, zeszytów, innych zapowiedzianych materiałów, skutkuje odnotowaniem tego faktu w dzienniku elektronicznym, 
• w ciągu półrocza uczeń może być 2 razy nieprzygotowany, przy czym nieprzygotowanie takie zgłasza pisemnie na początku lekcji, do momentu skończenia 
sprawdzania obecności 
 
DOŚWIADCZENIA: 
• ocenie podlega: samodzielne planowanie, prowadzenie i dokumentowanie obserwacji, wyciąganie wniosków z doświadczeń, prezentacja wyników pracy, 
rachunki chemiczne  
 
ZADANIA DOMOWE: 
 •ocena z pracy domowej obejmuje: ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń i przedmiotowym, zadania, samodzielne prace pisemne na zadany temat                                                    
z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych, wyszukiwanie informacji na zadany temat, 
 •zadania domowe mogą być oceniane przez wystawienie stopnia lub za pomocą plusów, 
• są obowiązkowe, 
•brak odrobionego zadania domowego skutkuje minusem, przy czym należy taki brak uzupełnić na kolejną lekcję – w przeciwnym razie minus zostaje 
zamieniony na ocenę niedostateczną 
 
ZESZYT ĆWICZEŃ I ZESZYT PRZEDMIOTOWY: 
• zasady prowadzenia zeszytów ustalone zostają na pierwszej lekcji, 
• ocenie podlega estetyka oraz systematyczność zapisu notatek, wykonania ćwiczeń, poprawność wykonania zadań, 
• oceniane są raz w semestrze 
 
PRACE DODATKOWE (referaty, plakaty, ciekawe materiały dotyczące zajęć, udział w konkursach):  
• przy ocenie uwzględnia się: wkład włożonej pracy, twórczość pracy, estetykę pracy, osiągnięcia konkursowe 
 
Ustalanie przewidywanej rocznej i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej : 
1. Przy wystawianiu oceny śródrocznej (rocznej) nauczyciel uwzględnia postępy ucznia.  
2. Ocena śródroczna jest ustalona ze wszystkich ocen cząstkowych z pierwszego półrocza, natomiast ocena roczna ustalana jest ze wszystkich ocen 
cząstkowych uzyskanych przez ucznia w ciągu całego roku szkolnego i nie jest średnią arytmetyczną ocen bieżących. 



 
***Przy ocenianiu nauczyciel uwzględnia możliwości intelektualne ucznia: 
· Każdy uczeń jest traktowany indywidualnie ze względu na swoje możliwości.  
· Nauczyciel na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosowuje wymagania edukacyjne z 
chemii do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne 
trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.  
· W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych 
do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia. 
 
V. Wymagania na poszczególne oceny: 
 
a). wymagania ogólne: 
 
Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 
 
-posiada wiadomości i umiejętności znacznie wykraczające poza wymagania edukacyjne 
wynikające z podstawy programowej i realizowanego programu. 
-korzysta z różnych źródeł informacji nie tylko tych wskazanych przez nauczyciela, 
-stosuje wiadomości w sytuacjach nietypowych ( problemowych ), 
-proponuje rozwiązania nietypowe, 
-formułuje problemy i dokonuje analizy, syntezy nowych zjawisk, 
-posługuje się wieloma elementami wiedzy, nie tylko z zakresu chemii, 
-udowadnia swoje zdanie, używając odpowiedniej argumentacji, będącej skutkiem zdobytej 
samodzielnie wiedzy, 
-osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach chemicznych lub wymagających wiedzy 
chemicznej, szczebla wyższego niż rejonowy, 
-jest autorem pracy związanej z chemią o dużych wartościach poznawczych i dydaktycznych. 
 
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 
 
-opanował w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności dopełniające określone w 



podstawie programowej i realizowanym programie, 
-stosuje zdobytą wiedzę do rozwiązania problemów i zadań w nowych sytuacjach, 
-wykazuje dużą samodzielność korzystając z różnych źródeł wiedzy, np. układu okresowego 
pierwiastków, wykresów, tablic chemicznych, zestawień, encyklopedii, Internetu, 
-projektuje i bezpiecznie wykonuje eksperymenty chemiczne, 
-biegle zapisuje i bilansuje równania reakcji chemicznych, 
-rozwiązuje zadania obliczeniowe o dużym stopniu trudności, 
-wykazuje się aktywną postawą w czasie dyskusji na lekcji, 
-bierze udział w konkursach chemicznych lub wymagających wiedzy i umiejętności 
związanych z chemią, 
-potrafi poprawnie rozumować o kategoriach przyczynowo-skutkowych wykorzystując wiedzę 
przewidzianą podstawą programową również pokrewnych przedmiotów. 
 
Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 
 
-opanował w dużym zakresie wiadomości i umiejętności rozszerzające określone podstawą 
programową, 
-poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności do samodzielnego rozwiązywania typowych 
zadań i problemów, 
-korzysta ze wszystkich poznanych na lekcji źródeł wiedzy chemicznej ( układ okresowy 
pierwiastków, wykresy, tablice i inne ), 
-bezpiecznie wykonuje doświadczenia chemiczne, 
-rozwiązuje zadania obliczeniowe o średnim stopniu trudności, 
-zapisuje i bilansuje równania reakcji chemicznych, 
-aktywnie pracuje w czasie lekcji. 
 
Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 
 
-opanował podstawowe wiadomości i umiejętności określone podstawą programową, które są 
konieczne do dalszego kształcenia, 
-poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności do rozwiązywania, typowych zadań teoretycznych lub 
praktycznych o niewielkim stopniu trudności, 
-korzysta z takich źródeł wiedzy, jak układ okresowy pierwiastków, wykresy, tablice, 



-bezpiecznie wykonuje doświadczenie chemiczne, 
-pisze i uzgadnia proste równania reakcji chemicznych, 
-rozwiązuje zadania obliczeniowe o niewielkim stopniu trudności. 
 
Ocenę dopuszczająca otrzymuje uczeń, który opanował wymagania konieczne: 
 
-ma braki w opanowaniu wiadomości określonych podstawą programową, ale braki te nie 
przekreślają możliwości dalszego kształcenia, 
-rozwiązuje typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o niewielkim stopniu trudności, 
-potrafi bezpiecznie wykonywać bardzo proste eksperymenty chemiczne, pisać proste wzory 
chemiczne i równania chemiczne, 
-zna symbolikę chemiczną 
-prowadzi notatki w zeszycie przedmiotowym i zeszycie ćwiczeń. 
 
Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 
 
- nie opanował wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań koniecznych wynikających z 
podstawy programowej, 
-nie potrafi rozwiązać zadań teoretycznych lub praktycznych o elementarnym stopniu trudności , 
-nie zna symboliki chemicznej, 
-nie potrafi napisać prostych wzorów chemicznych i najprostszych równań chemicznych, 
-nie potrafi bezpiecznie posługiwać się prostym sprzętem laboratoryjnym i odczynnikami 
chemicznymi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



b). wymagania szczegółowe w odniesieniu do treści nauczania zawartych w działach programowych: 
 
klasa IIIg: 

VII. Węgiel i jego związki z wodorem  

Ocena dopuszczająca 

[1] 

Ocena dostateczna 

[1 + 2] 

Ocena dobra 

[1 + 2 + 3] 

Ocena bardzo dobra 

[1 + 2 + 3 + 4] 

Uczeń: 

– podaje kryteria podziału chemii na 
organiczną i nieorganiczną 

– określa, czym zajmuje się chemia organiczna 

– definiuje pojęcie węglowodory  

– wymienia naturalne źródła 
węglowodorów 

– stosuje zasady BHP w pracy z gazem 
ziemnym oraz produktami przeróbki ropy 
naftowej 

– opisuje budowę i występowanie metanu 

– podaje wzory sumaryczny i strukturalny 
metanu 

– opisuje właściwości fizyczne i chemiczne 

Uczeń: 

– wyjaśnia pojęcie szereg homologiczny 

– podaje zasady tworzenia nazw 
alkenów i alkinów na podstawie 
nazw alkanów 

– zapisuje wzory sumaryczne, 
strukturalne i półstrukturalne oraz 
podaje nazwy alkanów, alkenów i 
alkinów 

– buduje model cząsteczki metanu, 
etenu, etynu 

– wyjaśnia różnicę między spalaniem 
całkowitym a niecałkowitym 

– opisuje właściwości fizyczne oraz 
chemiczne (spalanie) metanu, etanu, 

Uczeń: 

– tworzy wzór ogólny szeregu 
homologicznego alkanów (na 
podstawie wzorów trzech kolejnych 
alkanów) 

–proponuje, jak doświadczalnie wykryć 
produkty spalania węglowodorów 

– zapisuje równania reakcji spalania 
całkowitego i niecałkowitego alkanów, 
alkenów, alkinów 

– zapisuje równania reakcji 
otrzymywania etenu i etynu 

– odczytuje podane równania reakcji 
chemicznej 

– zapisuje równania reakcji etenu i 

Uczeń: 

– dokonuje analizy właściwości 
węglowodorów 

– wyjaśnia wpływ wiązania 
wielokrotnego w cząsteczce 
węglowodoru na jego reaktywność 
chemiczną 

– zapisuje równania reakcji 
przyłączania (np. bromowodoru, 
wodoru, chloru) do węglowodorów 
zawierających wiązanie wielokrotne  

– określa produkty polimeryzacji 
etynu 

– projektuje doświadczenia 
chemiczne 

– stosuje zdobytą wiedzę w złożonych 



metanu 

– opisuje, na czym polegają spalanie 
całkowite i niecałkowite 

– zapisuje równania reakcji spalania 
całkowitego i niecałkowitego metanu 

– definiuje pojęcie szereg homologiczny 

– podaje wzory sumaryczne i strukturalne 
etenu i etynu 

– opisuje najważniejsze właściwości etenu i 
etynu 

– definiuje pojęcia: polimeryzacja, monomer i 
polimer 

– opisuje najważniejsze zastosowania etenu i 
etynu 

– definiuje pojęcia węglowodory nasycone 
i węglowodory nienasycone 

– klasyfikuje alkany do węglowodorów 
nasyconych,  a alkeny i alkiny do 
nienasyconych 

– określa wpływ węglowodorów nasyconych 
i nienasyconych na wodę bromową (lub 
rozcieńczony roztwór manganianu(VII) 

etenu i etynu 

– zapisuje i odczytuje równania reakcji 
spalania metanu, etenu i etynu 

– podaje sposoby otrzymywania etenu i 
etynu 

– porównuje budowę etenu i etynu 

– wyjaśnia, na czym polegają reakcje 
przyłączania  i polimeryzacji 

– wyjaśnia, jak doświadczalnie odróżnić 
węglowodory nasycone od 
nienasyconych 

– określa, od czego zależą właściwości 
węglowodorów 

– wykonuje proste obliczenia dotyczące 
węglowodorów 

etynu z bromem, polimeryzacji etenu  

– opisuje rolę katalizatora w reakcji 
chemicznej 

– wyjaśnia zależność między długością 
łańcucha węglowego a właściwościami 
(np. stanem skupienia, lotnością, 
palnością) alkanów 

– wyjaśnia, co jest przyczyną większej 
reaktywności chemicznej 
węglowodorów nienasyconych 
w porównaniu z węglowodorami 
nasyconymi 

– opisuje właściwości i zastosowania 
polietylenu 

– projektuje doświadczenie chemiczne 
umożliwiające odróżnienie 
węglowodorów nasyconych od 
nienasyconych 

– opisuje przeprowadzane 
doświadczenia chemiczne 

 

 

zadaniach 



potasu)  

– podaje wzory ogólne szeregów 
homologicznych alkanów, alkenów i 
alkinów 

– przyporządkowuje dany węglowodór do 
odpowiedniego szeregu homologicznego 

– odróżnia wzór sumaryczny od wzorów 
strukturalnego i półstrukturalnego 

– zapisuje wzory sumaryczne i nazwy 
alkanu, alkenu i alkinu o podanej liczbie 
atomów węgla (do pięciu atomów węgla w 
cząsteczce) 

– zapisuje wzory strukturalne i 
półstrukturalne (proste przykłady) 
węglowodorów 

 

Wybrane wiadomości i umiejętności wykraczające poza treści wymagań podstawy programowej; ich nabycie przez ucznia może być podstawą do 
wystawienia oceny celującej. Uczeń: 

– potrafi wykryć obecność węgla i wodoru w związkach organicznych 

– wyjaśnia pojęcie piroliza metanu 

– wyjaśnia pojęcie destylacja frakcjonowana ropy naftowej 

– wymienia produkty destylacji frakcjonowanej ropy naftowej 



– określa właściwości  i zastosowania produktów destylacji frakcjonowanej ropy naftowej 

– omawia jakie skutki dla środowiska przyrodniczego, ma wydobywanie i wykorzystywanie ropy naftowej 

– wyjaśnia pojęcia: izomeria, izomery 

– wyjaśnia pojęcie kraking 

– zapisuje równanie reakcji podstawienia (substytucji) 

– charakteryzuje tworzywa sztuczne 

– podaje właściwości i zastosowania wybranych tworzyw sztucznych 

– wymienia przykładowe oznaczenia opakowań wykonanych z polietylenu 

 

VIII. Pochodne węglowodorów 
 

Ocena dopuszczająca 

[1] 

Ocena dostateczna 

[1 + 2] 

Ocena dobra 

[1 + 2 + 3] 

Ocena bardzo dobra 

[1 + 2 + 3 + 4] 

Uczeń: 

– dowodzi, że alkohole, kwasy karboksylowe, 
estry, aminy, aminokwasy są pochodnymi 
węglowodorów 

– opisuje budowę pochodnych 
węglowodorów (grupa węglowodorowa + 

Uczeń: 

– zapisuje nazwy i wzory omawianych 
grup funkcyjnych 

– zapisuje wzory i wymienia nazwy 
alkoholi 

– zapisuje wzory sumaryczny i 

Uczeń: 

– wyjaśnia, dlaczego alkohol etylowy 
wykazuje odczyn obojętny 

– wyjaśnia, w jaki sposób tworzy się 
nazwę systematyczną glicerolu 

– zapisuje równania reakcji spalania 

Uczeń: 

– proponuje doświadczenie 
chemiczne do podanego tematu 

– formułuje wnioski z doświadczeń 
chemicznych 

– przeprowadza doświadczenia 



grupa funkcyjna) 

– wymienia pierwiastki chemiczne 
wchodzące w skład pochodnych 
węglowodorów 

– klasyfikuje daną substancję organiczną do 
odpowiedniej grupy związków 
chemicznych 

– określa, co to jest grupa funkcyjna 

– zaznacza grupy funkcyjne w alkoholach, 
kwasach karboksylowych, estrach, aminach i 
aminokwasach i podaje ich nazwy 

– zapisuje wzory ogólne alkoholi, kwasów 
karboksylowych i estrów 

– zapisuje wzory sumaryczne i strukturalne 
prostych alkoholi monohydroksylowych i 
kwasów karboksylowych (do 2 atomów 
węgla w cząsteczce) oraz tworzy ich nazwy 

– zaznacza we wzorze kwasu karboksylowego 
resztę kwasową 

– określa, co to są nazwy zwyczajowe i 
systematyczne 

– wymienia reguły tworzenia nazw 

strukturalny glicerolu 

– uzasadnia stwierdzenie, że alkohole i 
kwasy karboksylowe tworzą szeregi 
homologiczne 

– podaje odczyn roztworu alkoholu 

– opisuje fermentację alkoholową 

– zapisuje równania reakcji spalania 
etanolu 

– podaje przykłady kwasów 
organicznych występujących w 
przyrodzie i wymienia ich 
zastosowania 

– tworzy nazwy prostych kwasów 
karboksylowych (do 5 atomów węgla 
w cząsteczce) oraz zapisuje ich wzory 
sumaryczne i strukturalne 

– podaje właściwości kwasów 
metanowego (mrówkowego) i 
etanowego (octowego) 

– omawia dysocjację jonową kwasów 
karboksylowych 

– zapisuje równania reakcji spalania, 
reakcji dysocjacji jonowej, reakcji z: 
 metalami, tlenkami metali i zasadami 

alkoholi 

– podaje nazwy zwyczajowe i 
systematyczne kwasów 
karboksylowych 

– wyjaśnia, dlaczego wyższe kwasy 
karboksylowe nazywa się kwasami 
tłuszczowymi 

– porównuje właściwości kwasów 
organicznych i nieorganicznych 

– porównuje właściwości kwasów 
karboksylowych 

– podaje metodę otrzymywania kwasu 
octowego 

– wyjaśnia proces fermentacji octowej 

– opisuje równania reakcji chemicznych 
dla kwasów karboksylowych 

– podaje nazwy soli kwasów 
organicznych 

– określa miejsce występowania 
wiązania podwójnego w cząsteczce 
kwasu oleinowego 

– projektuje doświadczenie chemiczne 

chemiczne 

– zapisuje wzory dowolnych 
alkoholi i kwasów karboksylowych 

– zapisuje równania reakcji 
chemicznych dla alkoholi, kwasów 
karboksylowych o wyższym 
stopniu trudności (np. więcej niż 5 
atomów węgla w cząsteczce) (dla 
alkoholi i kwasów 
karboksylowych) 

– wyjaśnia zależność między 
długością łańcucha węglowego a 
stanem skupienia i reaktywnością 
chemiczną alkoholi oraz kwasów 
karboksylowych 

– zapisuje równania reakcji 
otrzymywania estru o podanej 
nazwie lub podanym wzorze 

– projektuje doświadczenie 
chemiczne umożliwiające 
otrzymanie estru o podanej 
nazwie 

– opisuje właściwości estrów w 
kontekście ich zastosowań 



systematycznych związków organicznych 

– podaje nazwy zwyczajowe omawianych 
kwasów karboksylowych (mrówkowy, 
octowy) 

– opisuje najważniejsze właściwości 
metanolu, etanolu, glicerolu oraz kwasów 
etanowego i metanowego 

– zapisuje równanie reakcji spalania 
metanolu 

– opisuje podstawowe zastosowania 
etanolu i kwasu etanowego 

– dokonuje podziału alkoholi na 
monohydroksylowe, polihydroksylowe oraz 
kwasów karboksylowych na nasycone i 
nienasycone 

– określa, co to są alkohole 
polihydroksylowe 

– wymienia dwa najważniejsze kwasy 
tłuszczowe 

– opisuje właściwości długołańcuchowych 
kwasów karboksylowych (kwasów 
tłuszczowych: stearynowego i oleinowego) 

kwasów metanowego i etanowego 

– podaje nazwy soli pochodzących od 
kwasów metanowego i etanowego 

– podaje nazwy wyższych kwasów 
karboksylowych 

– zapisuje wzory sumaryczne kwasów 
palmitynowego, stearynowego i 
oleinowego 

– opisuje, jak doświadczalnie 
udowodnić, że dany kwas karboksylowy 
jest kwasem nienasyconym 

– podaje przykłady estrów 

– tworzy nazwy estrów pochodzących 
od podanych nazw kwasów i alkoholi 
(proste przykłady) 

– wyjaśnia, na czym polega reakcja 
estryfikacji 

– określa sposób otrzymywania 
wskazanego estru, np. octanu etylu 

– wymienia właściwości fizyczne octanu 
etylu 

– opisuje budowę i właściwości amin 

umożliwiające odróżnienie kwasów 
oleinowego od palmitynowego lub 
stearynowego 

– zapisuje równania reakcji 
chemicznych prostych kwasów 
karboksylowych z alkoholami 
monohydroksylowymi 

– zapisuje równania reakcji 
otrzymywania podanych estrów 

– tworzy wzory estrów na podstawie 
podanych nazw kwasów i alkoholi 

– zapisuje wzory poznanej aminy i 
aminokwasu 

– opisuje budowę, właściwości fizyczne 
i chemiczne aminokwasów na 
przykładzie glicyny 

– opisuje przeprowadzone 
doświadczenia chemiczne 

– przewiduje produkty reakcji 
chemicznej 

– identyfikuje poznane substancje 

– dokładnie omawia reakcję 
estryfikacji 

– omawia różnicę między reakcją 
estryfikacji a reakcją zobojętniania 

– zapisuje równania reakcji 
chemicznych w postaci 
cząsteczkowej, jonowej oraz 
skróconej jonowej 

– analizuje konsekwencje istnienia 
dwóch grup funkcyjnych w 
cząsteczce aminokwasu 

– zapisuje równanie reakcji 
tworzenia dipeptydu 

– wyjaśnia mechanizm powstawania 
wiązania peptydowego 

– potrafi wykorzystać swoją wiedzę 
do rozwiązywania złożonych zadań 



– definiuje pojęcie mydła 

– wymienia związki chemiczne, będące 
substratami reakcji estryfikacji 

– definiuje pojęcie estry 

– wymienia przykłady występowania estrów 
w przyrodzie 

– opisuje zagrożenia związane z alkoholami 
(metanol, etanol) 

– zna toksyczne właściwości poznanych 
substancji 

– określa, co to są aminy i aminokwasy 

– podaje przykłady występowania amin i 
aminokwasów 

na przykładzie metyloaminy 

– zapisuje wzór najprostszej aminy 

– opisuje negatywne skutki działania 
etanolu na organizm ludzki 

– zapisuje obserwacje do wykonywanych 
doświadczeń chemicznych 

 

Wybrane wiadomości i umiejętności wykraczające poza treści wymagań podstawy programowej; ich nabycie przez ucznia może być podstawą do 
wystawienia oceny celującej. Uczeń: 

– wyjaśnia pojęcie tiole 

– opisuje właściwości i zastosowania wybranych alkoholi 

– określa właściwości i zastosowania wybranych kwasów karboksylowych 

– zapisuje równania reakcji chemicznych zachodzących w twardej wodzie po dodaniu mydła sodowego 



– wyjaśnia pojęcie hydroksykwasy 

– wymienia zastosowania aminokwasów 

– zapisuje równania reakcji hydrolizy estru o podanej nazwie lub wzorze 

– wyjaśnia, co to jest hydroliza estru 

 

IX. Substancje o znaczeniu biologicznym 
 

Ocena dopuszczająca 

[1] 

Ocena dostateczna 

[1 + 2] 

Ocena dobra 

[1 + 2 + 3] 

Ocena bardzo dobra 

[1 + 2 + 3 + 4] 

Uczeń: 

– wymienia główne pierwiastki chemiczne 
wchodzące w skład organizmu człowieka 

– wymienia podstawowe składniki żywności 
oraz miejsce ich występowania 

– wymienia miejsca występowanie 
celulozy i skrobi w przyrodzie 

– określa, co to są makroelementy i 
mikroelementy 

– wymienia pierwiastki chemiczne, które 
wchodzą w skład tłuszczów, sacharydów i 

Uczeń: 

– wyjaśnia rolę składników żywności w 
prawidłowym funkcjonowaniu 
organizmu 

– definiuje pojęcie: tłuszcze 

– opisuje właściwości fizyczne 
tłuszczów 

– opisuje właściwości białek 

– opisuje właściwości fizyczne glukozy, 
sacharozy, skrobi i celulozy 

– wymienia czynniki powodujące 

Uczeń: 

– podaje wzór ogólny tłuszczów 

– omawia różnice w budowie tłuszczów 
stałych i ciekłych 

– wyjaśnia, dlaczego olej roślinny 
odbarwia wodę bromową 

– definiuje pojęcia: peptydy, zol, żel, 
koagulacja, peptyzacja 

– wyjaśnia, co to znaczy, że sacharoza 
jest disacharydem 

– porównuje budowę cząsteczek skrobi i 

Uczeń: 

– podaje wzór tristearynianu 
glicerolu 

– projektuje doświadczenia 
chemiczne umożliwiające 
wykrycie białka 

– określa, na czym polega wysalanie 
białka 

– definiuje pojęcie izomery 

– wyjaśnia, dlaczego skrobia i 
celuloza są polisacharydami 



białek 

– klasyfikuje tłuszcze ze względu na 
pochodzenie, stan skupienia i charakter 
chemiczny 

– wymienia rodzaje białek 
– klasyfikuje sacharydy 
– definiuje białka, jako związki chemiczne 

powstające z aminokwasów 

– wymienia przykłady tłuszczów, 
sacharydów i białek 

– określa, co to są węglowodany 

– podaje wzory sumaryczne: glukozy, 
sacharozy, skrobi i celulozy 

– podaje najważniejsze właściwości 
omawianych związków chemicznych 

– definiuje pojęcia denaturacja, koagulacja 

– wymienia czynniki powodujące 
denaturację białek 

– podaje reakcję charakterystyczną białek i 
skrobi 

– opisuje znaczenie: wody, tłuszczów, 
białek, sacharydów, witamin i 
mikroelementów dla organizmu człowieka 

koagulację białek 

– opisuje różnice w przebiegu 
denaturacji i koagulacji białek 

– określa wpływ oleju roślinnego na 
wodę bromową 

– omawia budowę glukozy 

– zapisuje za pomocą wzorów 
sumarycznych równanie reakcji 
sacharozy z wodą  

– określa przebieg reakcji hydrolizy 
skrobi 

– wykrywa obecność skrobi i białka w 
różnych produktach spożywczych 

 

celulozy 

– wymienia różnice we właściwościach 
fizycznych skrobi i celulozy 

– zapisuje poznane równania reakcji 
hydrolizy sacharydów 

– definiuje pojęcie wiązanie peptydowe 

– projektuje doświadczenie chemiczne 
umożliwiające odróżnienie tłuszczu 
nienasyconego od nasyconego 

– planuje doświadczenia chemiczne 
umożliwiające badanie właściwości 
omawianych związków chemicznych 

– opisuje przeprowadzane 
doświadczenia chemiczne 

– opisuje znaczenie i zastosowania 
skrobi, celulozy oraz innych poznanych 
związków chemicznych 

– wyjaśnia, co to są dekstryny 

– omawia hydrolizę skrobi 

– umie zaplanować i przeprowadzić 
reakcje weryfikujące postawioną 
hipotezę 

– identyfikuje poznane substancje 



– opisuje, co to są związki 
wielkocząsteczkowe i wymienia ich 
przykłady 

– wymienia funkcje podstawowych 
składników pokarmu 

 

 

Wybrane wiadomości i umiejętności wykraczające poza treści wymagań podstawy programowej; ich nabycie przez ucznia może być podstawą do 
wystawienia oceny celującej. Uczeń: 

– zapisuje równania reakcji otrzymywania i zmydlania, np. tristearynianu glicerolu  

– potrafi zbadać skład pierwiastkowy białek i cukru 

– wyjaśnia pojęcie galaktoza 

– udowadnia doświadczalnie, że glukoza ma właściwości redukujące 

– przeprowadza próbę Trommera i próbę Tollensa 

– definiuje pojęcia: hipoglikemia, hiperglikemia 

– projektuje doświadczenie umożliwiające odróżnienie tłuszczu od substancji tłustej (próba akroleinowa) 

– opisuje na czym polega próba akroleinowa 

– wyjaśnia pojęcie uzależnienia  

– wymienia rodzaje uzależnień 



– opisuje szkodliwy wpływ niektórych substancji uzależniających na organizm człowieka 

– opisuje substancje powodujące uzależnienia oraz skutki uzależnień 

– wyjaśnia skrót NNKT 

– opisuje proces utwardzania tłuszczów 

– opisuje hydrolizę tłuszczów 

– wyjaśnia, na czym polega efekt Tyndalla 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rozkład materiału: 

przedmiot: CHEMIA 

klasa IIIg 

klasa IIIg: 

Lp. 

 
Treści nauczania 

(temat lekcji) 

Liczba 
godzin 

na 
realizacj

ę 

Umiejętności – wymagania szczegółowe 

(pismem półgrubym zostały zaznaczone wymagania 
obowiązujące na egzaminie gimnazjalnym) 

Doświadczenia/pokazy 

/przykłady/zadania 

Wprowadzane pojęcia 

Węgiel i jego związki z wodorem (10 godzin lekcyjnych)                  Uczeń: 

71. Poznajemy 
naturalne źródła 
węglowodorów 

 

1 

 

 wyjaśnia pojęcia związki organiczne i związki 
nieorganiczne  

 podaje przykłady nieorganicznych związków węgla 
 definiuje pojęcie węglowodory 
 wymienia naturalne źródła węglowodorów 
 opisuje właściwości i zastosowania ropy naftowejW 
 wyjaśnia, na czym polega destylacja frakcyjna ropy 

naftowej i jakie są jej produktyW 
 opisuje właściwości i zastosowania gazu ziemnego 
 opisuje właściwości i zastosowania gazu świetlnego 

Doświadczenie 61. 
Wykrywanie węgla 
w substancji 
organicznejW 

 

 związki organiczne 
 związki 

nieorganiczne 
 węglowodory 
 ropa naftowa 
 gaz ziemny (CNG) 
 gaz świetlny 
 gaz rafineryjnyW 
 gaz płynny (LPG)W 

 

72. Szereg 
homologiczny 

1  definiuje pojęcie węglowodory nasycone 
 wyjaśnia, co to są alkany i tworzy ich szereg 

Ustalanie wzoru 
sumarycznego alkanu 

 związki nasycone 
 węglowodory 

 



alkanów 

 

 homologiczny 
 tworzy wzór ogólny szeregu homologicznego alkanów 

(na podstawie wzorów trzech kolejnych alkanów) 
 układa wzór sumaryczny alkanu o podanej liczbie 

atomów węgla 
 zapisuje wzory strukturalne i półstrukturalne alkanów 
 wyjaśnia, na czym polega izomeria łańcuchowa i podaje 

przykłady izomerówW 
 przedstawia budowę cząsteczek związków chemicznych 

za pomocą modeli czaszowych i pręcikowo-kulkowych 

o podanej liczbie 
atomów węgla w 
cząsteczce: 

Przykład 48. Ustalanie 
wzoru sumarycznego 
alkanu o trzech atomach 
węgla w cząsteczce: n = 
3 

Przykład 49. Ustalanie 
wzoru sumarycznego 
alkanu o trzydziestu 
czterech atomach 
wodoru w cząsteczce 

nasycone 
 metan 
 etan 
 alkany 
 szereg homologiczny 
 izomeria 

łańcuchowaW 
 izomerW 
 model czaszowy 

cząsteczki 
 model pręcikowo-

-kulkowy cząsteczki 

73. Metan i etan 

 

1 

 

 podaje miejsca występowania metanu 
 opisuje właściwości fizyczne i chemiczne (reakcje 

spalania) metanu i etanu 
 definiuje pojęcie spalaniaP 
 wyjaśnia, jaka jest różnica między spalaniem całkowitym 

a niecałkowitym 
 zapisuje równania reakcji spalania całkowitego 

i niecałkowitego metanu oraz etanu 
 planuje doświadczenie umożliwiające zbadanie rodzajów 

produktów spalania metanu 
 wymienia zastosowania metanu i etanu 
 wyjaśnia pojęcia: gaz błotny, mieszanina wybuchowa, 

czadW 

Doświadczenie 62. 
Badanie rodzajów 
produktów spalania 
metanu 

 spalanie całkowite 
 spalanie niecałkowite 
 gaz błotnyW 
 mieszanina 

wybuchowaW 
 czadW 

 



74. Właściwości 
i zastosowanie 
alkanów 

 

1 

 

 wyjaśnia zależność między długością łańcucha 
węglowego a stanem skupienia, lotnością i palnością 
alkanów 

 zapisuje równania reakcji spalania całkowitego 
i niecałkowitego alkanów 

 określa właściwości i zastosowania produktów destylacji 
ropy naftowejW 

 projektuje i opisuje doświadczenie badające właściwości 
benzyny 

 podaje przykłady zastosowań alkanów 
 wyjaśnia pojęcie krakingW 
 wyjaśnia pojęcie katalizatorW 

Doświadczenie 63. 
Obserwacja procesu 
spalania gazu 
z zapalniczki (butanu) 

Doświadczenie 64. 
Badanie właściwości 
benzyny 

 benzyna 
 krakingW 
 katalizatorW 

 

75. Szeregi 
homologiczne 
alkenów i alkinów 

 

1 

 

 definiuje pojęcie węglowodory nienasycone 
 wyjaśnia budowę cząsteczek alkenów oraz alkinów i na 

tej podstawie klasyfikuje je jako węglowodory 
nienasycone 

 tworzy szeregi homologiczne alkenów i alkinów 
 podaje wzory ogólne szeregów homologicznych 

alkenów i alkinów 
 podaje zasady tworzenia nazw alkenów i alkinów 

na podstawie nazw alkanów 
 zapisuje wzory strukturalne i półstrukturalne alkenów 

i alkinów 
 wyjaśnia pojęcie izomeria położeniowaW 

  związki nienasycone 
 węglowodory 

nienasycone 
 alkeny 
 eten (etylen) 
 alkiny 
 etyn (acetylen) 
 wiązanie wielokrotne 
 izomeria 

położeniowaW 
 

76.  Eten i etyn 1  projektuje doświadczenia, w których wyniku można 
otrzymać eten lub etyn  

 zapisuje wzory sumaryczny i strukturalny oraz podaje 

Doświadczenie 65. 
Otrzymywanie etenu 
i badanie jego 

 reakcja przyłączania 
(addycji) 

 reakcja substytucjiW 



nazwę zwyczajową węglika wapnia 
 opisuje właściwości (spalanie, przyłączanie bromu i 

wodoru) etenu i etynu 
 zapisuje równania reakcji spalania całkowitego 

i niecałkowitego etenu i etynu 
 projektuje doświadczenie umożliwiające odróżnienie 

węglowodorów nasyconych od nienasyconych 
 zapisuje równania reakcji przyłączania bromu, 

chlorowodoru i wodoru do etenu i etynu 
 opisuje zastosowania etenu i etynu 
 wyjaśnia pojęcie reakcja substytucjiW 
 wyjaśnia, na czym polega reakcja polimeryzacji 
 zapisuje równanie reakcji polimeryzacji etenu 
 opisuje właściwości i zastosowania polietylenu 
 definiuje pojęcia: polimer, monomer, katalizator 
 wyjaśnia, na czym polega piroliza metanuW 

właściwości  

Doświadczenie 66. 
Otrzymywanie etynu 
i badanie jego 
właściwości 

 reakcja polimeryzacji 
 polimer 
 monomer 
 katalizator 
 polietylen 
 karbid (węglik 

wapnia) 
 piroliza metanuW 

 

77.  Właściwości 
alkenów i alkinów  

1  określa właściwości alkenów i alkinów 
 wyjaśnia, jaką rolę w przyrodzie odgrywają węglowodory 

nienasycone 

  

78. W Tworzywa 
sztuczneW 

1  charakteryzuje tworzywa sztuczneW 
 wymienia rodzaje polimerów (naturalne, sztuczne 

i syntetyczne)W 
 wyjaśnia pojęcia: tworzywa biodegradowalne, 

wulkanizacjaW 
 podaje właściwości i zastosowania wybranych tworzyw 

sztucznychW 

  tworzywa sztuczneW 
 polimery naturalne, 

sztuczne 
i syntetyczneW 

 tworzywa 
biodegradowalneW 

 wulkanizacjaW 



79. Podsumowanie 
wiadomości 
o węglowodorach 

1 

 

 

 

 

 

  

80. Sprawdzian 
wiadomości z 
działu Węgiel i 
jego związki z 
wodorem 

1    

Pochodne węglowodorów (13 godzin lekcyjnych)                               Uczeń: 

81. Szereg 
homologiczny 
alkoholi 

 

1 

 

 opisuje budowę cząsteczki alkoholu 
 wskazuje grupę funkcyjną alkoholi i podaje jej nazwę 
 wyjaśnia, co to znaczy, że alkohole są pochodnymi 

węglowodorów 
 tworzy nazwy prostych alkoholi 
 zapisuje wzory sumaryczne i strukturalne prostych 

alkoholi 
 tworzy szereg homologiczny alkoholi na podstawie 

szeregu homologicznego alkanów 
 zapisuje wzór ogólny szeregu homologicznego alkoholi 
 wyjaśnia pojęcie tiolW 

  alkohole (alkanole) 
 grupa funkcyjna 
 grupa hydroksylowa 
 alkil 
 metanol (alkohol 

metylowy) 
 etanol (alkohol 

etylowy) 
 tiole (merkaptany)W 

82. Metanol i etanol 1 

 

 opisuje właściwości i zastosowania metanolu oraz 
etanolu 

 zapisuje równania reakcji spalania metanolu i etanolu 

Doświadczenie 67. 
Badanie właściwości 

 formalinaW 
 spirytus drzewnyW 
 fermentacja 



 wyjaśnia pojęcia formalina, spirytus drzewnyW 
 projektuje doświadczenie umożliwiające zbadanie 

właściwości etanolu 
 bada właściwości etanolu  
 opisuje negatywne skutki działania etanolu na 

organizm ludzki 
 wyjaśnia pojęcia: fermentacja alkoholowa, enzym, 

kontrakcja 
 definiuje pojęcie fermentacja mlekowa 
 określa wpływ etanolu na białko 
 projektuje doświadczenie, w którego wyniku można 

wykryć obecność etanolu w roztworze 

etanolu 

Doświadczenie 68. 
Wykrywanie obecności 
etanolu 

alkoholowa 
 enzym 

(biokatalizator) 
 fermentacja 

mlekowa 
 kontrakcja 
 spirytus 
 alkoholizm 

83. Glicerol jako 
przykład alkoholu 
polihydroksyloweg
o 

 

 

1 

 

 wyjaśnia różnicę w budowie alkoholi 
monohydroksylowych i polihydroksylowych 

 zapisuje wzory sumaryczny i strukturalny glicerolu 
 wyjaśnia znaczenie nazwy systematycznej glicerolu 

(propanotriol) 
 projektuje doświadczenie umożliwiające zbadanie 

właściwości glicerolu 
 zapisuje równania reakcji spalania glicerolu 
 bada i opisuje właściwości glicerolu 
 wymienia zastosowania glicerolu 
 zapisuje wzór sumaryczny i strukturalny etanodioluW 
 wyjaśnia pojęcie nitroglicerynaW 

Doświadczenie 69. 
Badanie właściwości 
glicerolu 

 alkohole 
monohydroksylowe 

 alkohole 
polihydroksylowe 

 glicerol (gliceryna, 
propanotriol) 

 etanodiolW 
 nitroglicerynaW 

 

84. Właściwości 
alkoholi 

1  wyjaśnia zależność między długością łańcucha 
węglowego a stanem skupienia i reaktywnością 
chemiczną alkoholi 

  



 zapisuje równania reakcji spalania alkoholi 

85. Szereg 
homologiczny 
kwasów 
karboksylowych 

 

1 

 

 podaje przykłady kwasów organicznych występujących 
w przyrodzie i wymienia ich zastosowania 

 opisuje budowę kwasów karboksylowych 
 wskazuje grupę funkcyjną kwasów karboksylowych i 

podaje jej nazwę 
 wyjaśnia, co to znaczy, że kwasy karboksylowe 

są pochodnymi węglowodorów 
 tworzy szereg homologiczny kwasów karboksylowych 

na podstawie szeregu homologicznego alkanów 
 zapisuje wzór ogólny szeregu homologicznego kwasów 

karboksylowych 
 tworzy nazwy prostych kwasów karboksylowych i 

zapisuje ich wzory sumaryczne oraz strukturalne 
 podaje nazwy zwyczajowe i systematyczne kwasów 

karboksylowych 
 wyjaśnia pojęcie kwasy dikarboksylowe i podaje 

przykłady takich kwasówW 

  kwasy organiczne 
 kwasy karboksylowe 
 grupa karboksylowa 
 kwas metanowy 

(mrówkowy) 
 kwas etanowy 

(octowy) 
 kwas 

dikarboksylowyW 
 

 

86. Kwas metanowy 
i kwas etanowy 
jako przykłady 
kwasów 
karboksylowych 

 

2 

 

 bada i opisuje właściwości oraz zastosowania kwasów: 
metanowego (mrówkowego) i etanowego (octowego) 

 wyjaśnia pojęcia: dysocjacja jonowa kwasów, reakcja 
zobojętnianiaP 

 projektuje doświadczenie umożliwiające zbadanie 
właściwości kwasu etanowego (reakcja spalania, 
reakcja dysocjacji elektrolitycznej, reakcje z: zasadami, 
metalami i tlenkami metali) 

 zapisuje równania reakcji spalania, dysocjacji jonowej 

Doświadczenie 70. 
Badanie właściwości 
kwasu octowego 

Doświadczenie 71. 
Reakcja kwasu 
octowego z magnezem 

Doświadczenie 72. 
Reakcja kwasu 

 dysocjacja jonowa 
kwasówP 

 reakcja 
zobojętnianiaP 

 fermentacja octowa 
 sól kwasu 

karboksylowego 



(elektrolitycznej), reakcji z: zasadami, metalami i 
tlenkami metali kwasów metanowego i etanowego 
(octowego) 

 wyjaśnia pojęcie fermentacja octowa 

octowego z zasadą 
sodową 

Doświadczenie 73. 
Reakcja kwasu 
octowego z tlenkiem 
miedzi(II) 

Doświadczenie 74. 
Badanie palności kwasu 
octowego 

87. Wyższe kwasy 
karboksylowe 

 

1 

 

 wyjaśnia budowę cząsteczek wyższych kwasów 
karboksylowych 

 podaje nazwy wyższych kwasów karboksylowych 
nasyconych (palmitynowy, stearynowy) i 
nienasyconych (oleinowy) 

 zapisuje wzory sumaryczne i półstrukturalne kwasów 
palmitynowego, stearynowego i oleinowego 

 opisuje właściwości długołańcuchowych kwasów 
karboksylowych 

 projektuje doświadczenie umożliwiające zbadanie 
właściwości wyższych kwasów karboksylowych 
(właściwości fizyczne, spalanie, reakcja z zasadą sodową) 

 zapisuje równania reakcji spalania wyższych kwasów 
karboksylowych oraz równania reakcji z zasadą sodową 

 projektuje doświadczenie umożliwiające odróżnienie 
kwasu oleinowego od palmitynowego lub 
stearynowego 

Doświadczenie 75. 
Badanie właściwości 
wyższych kwasów 
karboksylowych 

Doświadczenie 76. 
Reakcja kwasu 
stearynowego z zasadą 
sodową 

 wyższe kwasy 
karboksylowe 

 kwasy tłuszczowe 
 kwas palmitynowy 
 kwas stearynowy 
 kwas oleinowy 
 stearyna 
 mydło 
 stearynian sodu 
 



 wymienia zastosowania wyższych kwasów 
karboksylowych 

88. Właściwości 
kwasów 
karboksylowych 

1  wyjaśnia zależność między długością łańcucha 
węglowego a stanem skupienia i reaktywnością 
chemiczną kwasów karboksylowych 

 wymienia podobieństwa i różnice w budowie 
oraz właściwościach niższych i wyższych kwasów 
karboksylowych 

 wyjaśnia pojęcia hydroksykwasy, kwas askorbowy 
(askorbinowy)W 

  hydroksykwasyW 
 kwas askorbowy 

(askorbinowy)W 

89. Estry 

 

1 

 

 wyjaśnia, na czym polega reakcja estryfikacji 
 zapisuje ogólne równanie reakcji estryfikacji 
 zapisuje równania reakcji prostych kwasów 

karboksylowych z alkoholami monohydroksylowymi 
 wskazuje grupę funkcyjną we wzorze estru i podaje jej 

nazwę 
 zapisuje wzór ogólny estrów 
 tworzy nazwy estrów pochodzących od podanych nazw 

kwasów i alkoholi 
 projektuje doświadczenie umożliwiające otrzymanie 

estru o podanej nazwie 
 opisuje właściwości estrów w aspekcie ich zastosowań 
 wymienia miejsca występowania estrów w przyrodzie 
 wyjaśnia, na czym polega hydroliza estrówW 
 zapisuje równania reakcji hydrolizy estrówW 

Doświadczenie 77. 
Reakcja etanolu z 
kwasem octowym 

Przykład 50. Hydroliza 
metanianu propyluW 

 estry 
 reakcja estryfikacji 
 grupa estrowa 
 hydrolizaW 
 hydroliza estrówW 

 

90. Aminy i 
aminokwasy  

1  opisuje budowę amin na przykładzie metyloaminy 
 wskazuje grupę funkcyjną amin i podaje jej nazwę 

  aminy 
 grupa aminowa 



pochodne 
węglowodorów 
zawierające azot 

 

  wyjaśnia, co to znaczy, że aminy są pochodnymi 
węglowodorów 

 opisuje właściwości fizyczne i chemiczne amin 
na przykładzie metyloaminy 

 wyjaśnia pojęcia: amina pierwszorzędowa, amina 
drugorzędowa i amina trzeciorzędowaW 

 określa zastosowania amin 
 opisuje budowę aminokwasów na przykładzie glicyny 
 wskazuje grupy funkcyjne aminokwasów i podaje ich 

nazwy 
 wyjaśnia mechanizm powstawania wiązania 

peptydowego 
 opisuje właściwości fizyczne i chemiczne aminokwasów 

na przykładzie glicyny 
 wyjaśnia pojęcia: peptydy, wiązanie peptydowe, białka 
 wyjaśnia pojęcie aminokwasy białkoweW 

 metyloamina 
 zasady organiczne 
 amina 

pierwszorzędowaW 
 amina 

drugorzędowaW 
 amina 

trzeciorzędowaW 
 aminokwasy 
 glicyna 
 peptydy 
 wiązanie peptydowe 
 białka 
 aminokwasy 

białkoweW 
 

91. Podsumowanie 
wiadomości 
o pochodnych 
węglowodorów 

1 

 

 

 

 

 

  

92. Sprawdzian 
wiadomości z 
działu Pochodne 
węglowodorów 

1    



Substancje o znaczeniu biologicznym (10 godzin lekcyjnych)           Uczeń: 

93.P Poznajemy 
składniki żywnościP 

2  wymienia składniki chemiczne żywności oraz przykłady ich 
występowaniaP 

 wyjaśnia rolę składników żywności w prawidłowym 
funkcjonowaniu organizmuP 

 definiuje pojęcia: makroelementy, mikroelementy, sole 
mineralne, witaminyP 

  składniki żywnościP 
 makroelementyP 
 mikroelementyP 
 sole mineralneP 
 witaminyP 



94. Tłuszcze  
– otrzymywanie, 
właściwości 
i rodzaje 

 

  wyjaśnia charakter chemiczny tłuszczów 
 klasyfikuje tłuszcze ze względu na pochodzenie, stan 

skupienia i charakter chemiczny 
 opisuje właściwości fizyczne tłuszczów 
 projektuje doświadczenie umożliwiające odróżnienie 

tłuszczu nienasyconego od nasyconego 
 wyjaśnia, na czym polega utwardzanie tłuszczówW 
 opisuje, na czym polega próba akroleinowaW 
 zapisuje równanie reakcji otrzymywania tłuszczu w 

wyniku estryfikacji glicerolu z wyższym kwasem 
tłuszczowymW 

 zapisuje równanie reakcji zmydlania tłuszczówW 
 opisuje, na czym polega metaboliczna przemiana 

tłuszczówW 
 wyjaśnia pojęcie lipazyW 

Przykład 51. 
Otrzymywanie tłuszczu – 
tristearynianu 

glicerolu 

Doświadczenie 78. 
Badanie 
rozpuszczalności 
tłuszczów 

Doświadczenie 79. 
Odróżnianie tłuszczów 
roślinnych od 
zwierzęcych 

Doświadczenie 80. 
Odróżnianie tłuszczu 
od substancji tłustejW  

Doświadczenie 81. 
Reakcja zmydlania 
tłuszczówW 

Przykład 52. 
Otrzymywanie mydła – 
stearynianu soduW 

 tłuszcze 
 cząsteczka tłuszczu 
 tłuszcze zwierzęce 
 tłuszcze roślinne 
 tłuszcze nasycone 
 tłuszcze nienasycone 
 emulgatorW 
 utwardzanie 

tłuszczówW 
 akroleinaW 
 próba akroleinowaW 
 zmydlanie 

tłuszczówW 
 hydroliza tłuszczówW  
 lipazyW 

 

95. Białka  2  definiuje białka jako związki chemiczne powstające Doświadczenie 82.  białka (proteiny) 



– występowanie, 
budowa 
i właściwości 

 

 z aminokwasów 
 wyjaśnia pojęcia białka proste, białka złożone 
 planuje doświadczenie umożliwiające zbadanie składu 

pierwiastkowego białekW 
 wymienia pierwiastki chemiczne, których atomy 

wchodzą w skład cząsteczek białek 
 bada zachowanie się białka pod wpływem ogrzewania, 

stężonego roztworu etanolu, kwasów i zasad, soli 
metali ciężkich (np. CuSO4) oraz soli kuchennej 

 wyjaśnia, na czym polega reakcja ksantoproteinowaP 
 definiuje pojęcie reakcja biuretowa 
 opisuje właściwości białek 
 planuje doświadczenie umożliwiające zbadanie 

właściwości białek 
 opisuje różnice w przebiegu denaturacji i koagulacji 

białek 
 wylicza czynniki, które wywołują procesy denaturacji 

i koagulacji białek 
 wykrywa obecność białka w różnych produktach 

spożywczych 
 opisuje, na czym polega efekt TyndallaW 

Badanie składu 
pierwiastkowego 
białekW 

Doświadczenie 83. 
Reakcje 
charakterystyczne białek 

Doświadczenie 84. 
Wykrywanie białek 
w różnych substancjach  

Doświadczenie 85. 
Badanie właściwości 
białek 

 białka proste  
 białka złożone  
 reakcja 

ksantoproteinowaP 
 insulinaW 
 reakcja biuretowa 
 koagulacja 
 denaturacja 
 wysalanie białka 
 zol 
 żel 
 peptyzacja 
 efekt TyndallaW 
 

96. Skład 
pierwiastkowy i 
rodzaje 
sacharydów. 
Monosacharydy 

1 

 

 wymienia pierwiastki chemiczne, których atomy 
wchodzą w skład cząsteczek sacharydów (cukrów) 

 dokonuje podziału sacharydów na: monosacharydy, 
oligosacharydy i polisacharydy (cukry proste i złożone) 

 zapisuje wzory ogólne cukrów prostych i złożonych 
 podaje wzór sumaryczny monosacharydów: glukozy 

Doświadczenie 86. 
Badanie składu 
pierwiastkowego 
sacharydów 

Doświadczenie 87. 
Badanie właściwości 

 cukry (sacharydy, 
węglowodany) 

 cukry proste 
(monosacharydy) 

 cukry złożone 
(oligosacharydy, 



 i fruktozy 
 definiuje pojęcie izomer 
 wyjaśnia, na czym polega proces fotosyntezy 
 planuje doświadczalne badanie właściwości fizycznych 

glukozy 
 bada i opisuje właściwości fizyczne, występowanie 

oraz zastosowania glukozy 
 planuje doświadczenie umożliwiające zbadanie składu 

pierwiastkowego sacharydów 
 przeprowadza reakcje charakterystyczne glukozy: próbę 

Trommera i próbę TollensaW 
 wyjaśnia pojęcia hipoglikemiaW, hiperglikemiaW 

glukozy 

Doświadczenie 88. Próba 
TrommeraW 

Doświadczenie 89. Próba 
Tollensa (próba lustra 
srebrnego) W 

polisacharydy) 
 glukoza 
 fruktoza 
 izomery 
 fotosynteza 
 galaktozaW 
 biozyW 
 triozyW 
 tetrozyW 
 pentozyW 
 heksozyW 
 próba TrommeraW 
 próba TollensaW 
 hipoglikemiaW 
 hiperglikemiaW 

97. Disacharydy 

 

1 

 

 podaje wzór sumaryczny sacharozy 
 bada i opisuje właściwości fizyczne, występowanie 

i zastosowania sacharozy 
 wyjaśnia, na czym polega reakcja hydrolizy sacharozy i 

jakie jest jej znaczenie w organizmie podczas trawienia 
 zapisuje równanie reakcji sacharozy z wodą za pomocą 

wzorów sumarycznych 
 wyjaśnia pojęcia: maltoza, laktozaW 

Doświadczenie 90. 
Badanie właściwości 
sacharozy 

 dwucukry 
(disacharydy) 

 sacharoza (cukier 
trzcinowy, cukier 
buraczany) 

 maltozaW 
 laktozaW 

 

98. Polisacharydy 

 

1  opisuje miejsca występowania skrobi i celulozy w 
przyrodzie 

 podaje wzory sumaryczne skrobi i celulozy 

Doświadczenie 91. 
Badanie właściwości 
skrobi 

 cukry złożone 
(polisacharydy) 

 skrobia 



 opisuje właściwości fizyczne skrobi i celulozy oraz 
wymienia różnice w tych właściwościach 

 wykrywa obecność skrobi w różnych produktach 
spożywczych 

 bada doświadczalnie właściwości skrobi 
 opisuje znaczenie oraz zastosowania skrobi i celulozy  
 zapisuje schemat reakcji hydrolizy skrobi 
 wyjaśnia pojęcie glikogenW 

Doświadczenie 92. 
Wykrywanie obecności 
skrobi 

 glikogenW 
 kleik skrobiowy 
 reakcja 

charakterystyczna 
skrobi 

 celuloza (błonnik)  
 dekstryny 

99.W Substancje silnie 
działające 
na organizm 
człowiekaW 

1 

 

 wymienia rodzaje uzależnieńW 
 opisuje substancje powodujące uzależnieniaW 
 wyjaśnia, jakie są skutki uzależnieńW 

  farmakologiaW 
 uzależnienieW 
 lekozależnośćW 
 nikotynizm, nikotyna, 

bierni palaczeW 
 narkomania, 

narkotyki (kokaina, 
morfina, heroina, 
amfetamina)W 

 placeboW 
 kofeinaW 

100. Podsumowanie 
wiadomości 
o substancjach i 
ich znaczeniu 
biologicznym 

1  

 

 

  

101. Sprawdzian 
wiadomości z 

1    



działu Substancje 
o znaczeniu 
biologicznym  

 

 

 

 


