
Wymagania programowe na poszczególne oceny w IV etapie edukacyjnym  z chemii
 w klasie pierwszej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem.

Materiały i tworzywa pochodzenia naturalnego.
Ocena dopuszczająca:

• Uczeń zna zasady BHP obowiązujące w pracowni chemicznej.
• Opisuje rodzaje skał wapiennych i ich  zastosowanie.
• Przewiduje  zachowanie się hydratów w czasie ogrzewania.
• Wymienia najważniejsze tlenku krzemu (IV) występujące w przyrodzie i podaje ich 

zastosowanie.
• Wymienia właściwości szkła, opisuje proces produkcji szkła.
• Opisuje czym są właściwości sorpcyjne gleby.
• Wymienia przykłady nawozów naturalnych i sztucznych.
• Wymienia podstawowe rodzaje zanieczyszczeń.

Ocena dostateczna:
• Opisuje właściwości i zastosowanie  skał wapiennych i gipsowych.
• Opisuje właściwości tlenku krzemu (IV).
• Podaje nazwy soli bezwodnych i zapisuje ich wzory sumaryczne.
• Przewiduje zachowanie się hydratów podczas ogrzewania.
• Wyjaśnia proces twardnienia zaprawy gipsowej.
• Opisuje proces produkcji szkła, podaje rodzaje szkła i ich zastosowanie.
• Wymienia  surowce  potrzebne  do  produkcji   wyrobów  ceramicznych,  cementu  i 

betonu.
• Projektuje i przeprowadza badanie kwasowości gleby.
• Uzasadnia potrzebę stosowania nawozów sztucznych.
• Opisuje wpływ pH gleby na wzrost wybranych roślin.
• Wymienia źródła chemicznego zanieczyszczenia gleby.    

Ocena dobra:
• Projektuje  doświadczenia chemiczne związane z odróżnianiem skał wapiennych od 

innych skał i minerałów, oraz zapisuje odpowiednie równania  reakcji chemicznych.
• Podaje nazwy systematyczne hydratów i zapisuje ich wzory sumaryczne.
• Opisuje różnice we właściwościach  hydratów i soli bezwodnych.
• Projektuje  doświadczenia:  badanie  właściwości  tlenku  krzemu  (IV)  i  rozkład 

termiczny węglanu wapnia, sporządzanie zaprawy gipsowej i badanie jej twardnienia.
• Zapisuje równanie reakcji twardnienia zaprawy gipsowej.
• Opisuje każdy z etapów produkcji szkła.
• Projektuje  i  przeprowadza  doświadczenia  chemiczne  :  badanie  właściwości 

sorpcyjnych gleby i badanie pH gleby.
• Uzasadnia potrzebę stosowania nawozów sztucznych.

Ocena bardzo dobra:
• Wyjaśnia zjawisko powstawania kamienia kotłowego.
• Omawia  proces  twardnienia  zaprawy  wapiennej  i  zapisuje  odpowiednie  równania 

chemiczne.
• Opisuje glinę pod względem jej zastosowań w materiałach  budowlanych.
• Opisuje zastosowania  cementu,  zaprawy cementowej i betonu.
• Wymienia żródła zanieczyszczeń gleby, omawia ich skutki  oraz proponuje sposoby 

ochrony  gleby.
Żródła energii.



Ocena dopuszczająca:
• Wymienia przykłady surowców naturalnych wykorzystanych do pozyskiwania energii.
• Definiuje pojęcia alotropii pierwiastków.
• Wymienia nazwy produktów destylacji ropy naftowej.
• Wymienia  nazwy produktów  suchej destylacji węgla kamiennego.
• Wymienia składniki benzyny, jej właściwości  i główne zastosowania.
• Definiuje pojęcie liczby oktanowej.
• Wymienia  przykłady  negatywnego  wpływu   stosowania  paliw  tradycyjnych   na 

środowisko przyrodnicze.
• Wymienia przykłady alternatywnych źródeł energii.

Ocena dostateczna:
• Opisuje budowę diamentu, grafitu i fulerenów.
• Wymienia  nazwy   i  zastosowania  produktów  otrzymywanych   z  destylacji  ropy 

naftowej.
• Wymienia nazwy  produktów suchej destylacji  węgla kamiennego i ich zastosowanie.
• Wymienia sposoby podwyższenia liczby oktanowej.
• Wymienia alternatywne żródła energii.

Ocena dobra:
• Opisuje  właściwości  diamentu,  grafitu  i  fulerenów  na  podstawie  znajomości  ich 

budowy , oraz podaje ich zastosowanie.
• Opisuje przebieg destylacji ropy naftowej.
• Wyjaśnia na czym polega kraking i reforming.
• Analizuje możliwości zastosowań alternatywnych źródeł energii.

Ocena bardzo dobra:
• Wyjaśnia w jakim celu przeprowadza się procesy krakingu i reformingu .
• Analizuje wpływ sposobów uzyskiwania energii na stan środowiska przyrodniczego.

Środki czystości i kosmetyki.
Ocena dopuszczająca:

• Definiuje pojęcie mydła.
• Opisuje zjawisko tworzenia się emulsji.
• Wymienia przykłady emulsji i ich zastosowanie.
• Wymienia nazwy związków chemicznych znajdujących się w środkach do przetykania 

rur.
• Stosuje zasady bezpieczeństwa podczas korzystania ze środków chemicznych w życiu 

codziennym.
Ocena dostateczna:

• Opisuje proces zmydlania tłuszczów i zapisuje słownie przebieg tej reakcji.
• Zaznacza  fragmenty  hydrofobowe  i  hydrofilowe  we  wzorach  substancji 

powierzchniowo  czynnych.
• Opisuje mechanizm usuwania brudu.
• Wyjaśnia przyczynę eliminowania fosforanów(V) z proszków do prania.

Ocena dobra:
• Projektuje doświadczenia chemiczne: otrzymywanie mydła, wpływ twardości wody na 

tworzenie się piany.
• Zapisuje odpowiednie równania chemiczne.
• Wyjaśnia jak odróżnić koloidy od roztworów  właściwych.



• Wyszukuje w dostępnych źródłach informacje na temat  działania kosmetyków.
• Wskazuje  na  charakter  chemiczny   składników  do  mycia  szkła,  przetykania  rur, 

czyszczenia metali i biżuterii w aspekcie  zastosowań tych produktów.
Ocena bardzo dobra:

• Wymienia zasady odczytywania i analizy składu kosmetyków na podstawie etykiet.
Żywność.
Ocena dopuszczająca:

• Wymienia rodzaje składników odżywczych  oraz określa ich funkcje w organizmie.
• Wymienia najczęstsze przyczyny psucia się żywności.
• Wymienia przykłady  sposobów konserwacji żywności.
• Opisuje do czego służą dodatki do żywności.

Ocena dostateczna:
• Opisuje sposób wykrywania  białka, tłuszczu  i skrobi w produktach spożywczych.
• Opisuje procesy fermentacji  zachodzące podczas wyrabiania ciasta, pieczenia chleba, 

produkcji napojów alkoholowych  otrzymywania kwaśnego mleka, jogurtu.
• Wyjaśnia przyczyny psucia się żywności oraz proponuje sposoby zapobiegania temu 

procesowi.
Ocena dobra:

• Przeprowadza  obliczenia  z  uwzględnieniem  pojęć  GDA,  wartości  energetycznej  i 
odżywczej.

• Zapisuje równania fermentacji octowej i alkoholowej.
• Przedstawia znaczenie stosowania dodatków do żywności.

Ocena bardzo dobra:
• Projektuje  doświadczenia  chemiczne  :odróżnianie  substancji  tłustej  od  tłuszczu, 

fermentację  alkoholową.
• Wyjaśnia skrót INS i potrzebę jego stosowania.
• Przedstawia konsekwencje stosowania  dodatków do żywności.

Leki.
Ocena dopuszczająca:

• Definiuje pojęcia substancja lecząca, leki, placebo.
• Wyjaśnia  od  czego  mogą  zależeć  właściwości   lecznicze  i  toksyczne  niektórych 

związków chemicznych.
• Wyszukuje  informacje  na  temat  działania  popularnych  leków:  węgla  aktywnego, 

kwasu acetylosalicylowego, środków neutralizujących nadmiar kwasów w żołądku.
Ocena dostateczna:

• Wyjaśnia od czego mogą zależeć  lecznicze i toksyczne właściwości leków.
• Wyszukuje  informacje  na  temat  działania  składników napojów,  takich  jak  :  kawa, 

herbata, coca cola.
Ocena dobra:

• Opisuje sposoby otrzymywania wybranych substancji leczniczych.
• Wyjaśnia zależność szybkości  działania leku od sposobu jego podania.
• Określa moc substancji toksycznej na podstawie  wartości   LD.
• Opisuje skutki  nadmiernego używania etanolu, oraz nikotyny na organizm ludzki.
• Opisuje  działanie  na  organizm morfiny,  heroiny,  kokainy,  haszyszu  ,  marihuany i 

amfetaminy 
• Opisuje działanie dopalaczy na organizm.

Ocena bardzo dobra:
• Wymienia skutki nadużywania  niektórych leków.



• Dokonuje obliczeń związanych z pojęciem dawki leku.
• Analizuje problem testowania leków na zwierzętach.
• Wyjaśnia wpływ baru  na organizm i  wyjaśnia pisząc odpowiednie równania reakcji 

chemicznych działanie odtrutki  w przypadku zatrucia barem.
• Analizuje skład dymu papierosowego.
• Zapisuje wzory sumaryczne poznanych narkotyków.

Odzież i opakowania. 
Ocena dopuszczająca:

• Definiuje pojęcie :tworzywo sztuczne, mer, polimer.
• Dokonuje podziału  polimerów ze względu na ich pochodzenie.
• Wymienia podstawowe zastosowania kauczuku i gumy.
• Klasyfikuje tworzywa sztuczne  według ich właściwości (termoplasty, duroplasty).
• Wskazuje na zagrożenia związane z gazami powstającymi w wyniku spalania PVC.
• Podaje  przykłady  opakowań  (celulozowych,  szklanych,  metalowych,  sztucznych) 

stosowanych w życiu codziennym.
• Klasyfikuje włókna na naturalne, sztuczne i syntetyczne.
• Wymienia  najważniejsze   zastosowania   włókien  naturalnych,  syntetycznych  i 

sztucznych.
Ocena dostateczna:

• Zapisuje równania reakcji  otrzymywania PVC.
• Opisuje wady i zalety opakowań stosowanych w życiu codziennym.
• Uzasadnia  potrzebę zagospodarowania odpadów pochodzących  z różnych opakowań.
• Podaje niektóre zastosowania włókien syntetycznych.

Ocena dobra:
• Omawia różnicę we właściwościach kauczuku przed i po wulkanizacji.
• Omawia zastosowanie PVC.
• Opisuje budowę wewnętrzną termoplastów i duroplastów.
• Opisuje recykling szkła, papieru , metalu  i tworzyw sztucznych.
• Podaje  zapis  procesu  biodegradacji   polimerów  w  warunkach  tlenowych  i 

beztlenowych.
• Opisuje zastosowanie poznanych włókien sztucznych  oraz syntetycznych.
• Projektuje doświadczenia  chemiczne: odróżnianie włókien naturalnych pochodzenia 

roślinnego od włókien naturalnych pochodzenia zwierzęcego, odróżnianie jedwabiu 
naturalnego od jedwabiu sztucznego.

• Wymienia nazwy włókien do zadań specjalnych i opisuje ich właściwości.
Ocena bardzo dobra:

• Zapisuje równania wulkanizacji kauczuku.
• Wyjaśnia z uwzględnieniem budowy  zachowanie się termoplastów  i duroplastów w 

wysokich temperaturach.
• Wyjaśnia,  dlaczego  stężony  kwas  azotowy  (V)  przechowuje  się  w  aluminiowych 

cysternach, pisze odpowiednie równania reakcji.
• Analizuje wady i zalety różnych sposobów  radzenia sobie z odpadami stałymi.
• Opisuje właściwości  i zastosowania nylonu i goreteksu.
• Opisuje  zastosowanie   włókien   aramidowych,  węglowych,  biostatycznych  i 

szklanych.
• Analizuje wady  i zalety  różnych włókien i uzasadnia  potrzebę ich stosowania.

Uwaga!
 Przy  ocenie dostatecznej obowiązują wszystkie wymagania na ocenę dopuszczającą.



 Przy ocenie dobrej obowiązują wszystkie wymagania na ocenę dostateczną.
 Przy ocenie bardzo dobrej obowiązują wszystkie wymagania na ocenę dobrą.

                                                                                                    Przygotowała Irena 
Dębkowska 

                                                                                                    Nauczycielka chemii.            
 


