
WYMAGANIA EDUKACYJNE
PRZEDMIOT……CHEMIA……………………………
KLASA …1E/L, 1IN, 1LOb, 1ODN...………………….

NUMER I 
TEMAT LEKCJI
LUB
DZIAŁ 
MATERIAŁU

WYMAGANIA 
NA
OCENĘ
DOPUSZCZAJ
ĄCĄ

Uczeń potrafi:

WYMAGANIA 
NA
OCENĘ
DOSTATECZNĄ
Uczeń potrafi to, 
co na
ocenę 
dopuszczającą,
oraz:

WYMAGANIA 
NA
OCENĘ
DOBRĄ
Uczeń potrafi to, 
co na
ocenę 
dostateczną 
oraz:

WYMAGANIA 
NA
OCENĘ
BARDZO 
DOBRĄ
Uczeń potrafi to, 
co na
ocenę dobrą, 
oraz:

WYMAGANIA 
NA
OCENĘ
CELUJĄCĄ
Uczeń potrafi to, 
co na
ocenę bardzo 
dobrą,
oraz:

Budowa
atomu

Zna skład jądra 
atomowego 

Zna wartość 
liczby Avogadro i 
stosuje ją w 
obliczeniach 

Wykonuje 
obliczenia czasu 
połowicznego 
rozpadu 
pierwiastków 
promieniotwórczy
ch 

Określa nazwę 
pierwiastka w 
oparciu o układ  
elektronów na 
powłokach i 
podpowłokach

Zna kształt pod 
powłok

Zna pojęcia : 
-nukleony
-elektrony 
walencyjne
-rdzeń atomowy
-izotop

Wykonuje 
obliczenia 
związana z 
izotopami 

Podaje wzory 
elektronowe 
związków 
chemicznych

Definiuje i 
oblicza masę 
atomową i 
cząsteczkową 

Wykonanie 
obliczenia 
związane z 
promieniotwórczo
ścią Alfa i Beta

Rozpisuje 
elektrony na 
powłokach i 
powłokach

Zna rodzaje 
promieniotwórcz
ości

Zapisuje równania
powstawania 
jonów

Rozpisuje 
elektrony na 
powłokach

Dokonuje analizy 
związku położenia
pierwiastka w 
układzie 
okresowym z 
budową atomu

Zna mechanizm 
tworzenia jonów

Wiązania 
Chemiczne i 
oddziaływani
a między 
cząsteczkowe

Zna rodzaje 
wiązań :
- jonowe
-kowalencyjne
-spolaryzowane
metaliczne
-koordynacyjne

Przedstawia 
graficznie 
wiązania :
- rozumie związek
wiązania z 
właściwościami 
związku 
chemicznego

Rozwiązuje 
zadania związane 
z 
elektroujemnością
-wie jakie 
czynniki decydują
o powstawaniu 
danego wiązania

Przedstawia 
graficznie 
wiązanie 
koordynacyjne
-zna pojęcia donor
i akceptor, 
wskazuje je w 
związkach 
chemicznych

Analizuje 
właściwości 
związku 
chemicznego i 
określa rodzaj 
wiązania



Reakcje 
chemiczne i 
stechiometria

Zna prawa 
chemiczne 
rządzące 
procesami 
chemicznymi
-prawo 
zachowania masy
-prawo stałości 
składu
-zna pojęcia: 
procesy endo i 
egzoenergetyczne

Rozwiązuje 
zadania  z 
zastosowaniem 
praw 
chemicznych 

zna pojęcie 
entalpi

Ustala wzory 
związków 
chemicznych w 
oparciu o prawo 
stałości składu
-przedstawia 
zmiany entalpi na 
wykresie

Ze stosunku 
masowego 
wylicza stosunki 
objętościowe
-zna molową 
objętość gazów 
-rozwiązuje 
zadania z 
zastosowaniem 
entalpi 
-odczytuje 
prawidłowo dane 
z wykresów 

Samodzielnie 
rozwiązuje 
zadania z molową 
objętością gazów i
entalpią

Roztwory Zna definicje 
mieszanin 
jednorodnych i 
niejednorodnych
- zna podział 
roztworów
-zna sposoby 
rozdzielania 
mieszanin
-zna pojęcie 
rozpuszczalności
- zna rodzaje 
stężeń 
-zna definicje 
dysocjacji 

Zna wielkości 
cząstek w 
poszczególnych 
roztworach 
- dobiera 
odpowiednią 
metodę 
rozdzielania 
mieszanin do 
rodzaju 
mieszaniny
-prawidłowo 
korzysta z 
wykresu 
rozpuszczalności 
-przekształca 
wzory na 
obliczanie stężeń 
-pisze równania 
reakcji dysocjacji

Projektuje 
przebieg 
doświadczeń i 
prawidłowo je 
dokumentuje 
- korzysta z 
wykresu 
rozpuszczalności 
do rozwiązywania
zadań 
-prawidłowo 
stosuje wzory na 
obliczanie stężeń 
w zadaniach 
-oblicza stopień 
dysocjacji i pH 
roztworu

Rozwiązuje 
rozłożone zadania
na rozcieńczanie i 
zatężanie 
roztworów 
- rozwiązuje 
zadania na 
przeliczanie 
stężeń

Rozwiązuje 
zadania 
problemowe z 
wykorzystaniem 
pojęć pH stopień 
dysocjacji stała 
dysocjacji


