
Wymagania  – chemia na poziomie rozszerzonym ( klasa Ibp )

I. Atomy, cząsteczki i stechiometria chemiczna. 
Uczeń:

1) stosuje pojęcia: nuklid, izotop, mol i liczba Avogadra;
2) odczytuje w układzie okresowym masy atomowe pierwiastków i na ich podstawie oblicza masę 

molową związków chemicznych (nieorganicznych i organicznych) o podanych wzorach lub nazwach;
3) oblicza masę atomową pierwiastka na podstawie jego składu izotopowego i mas atomowych 

izotopów; ustala skład izotopowy pierwiastka na podstawie jego masy atomowej i mas atomowych 
izotopów (dla pierwiastków występujących w przyrodzie w postaci mieszaniny dwóch naturalnych 
izotopów);

4) oblicza zmianę masy promieniotwórczego nuklidu w określonym czasie, znając jego okres półtrwania; 
pisze równania naturalnych przemian promieniotwórczych (α, β¯) oraz sztucznych reakcji jądrowych;

5) ustala wzór empiryczny i rzeczywisty związku chemicznego (nieorganicznego i organicznego) na 
podstawie jego składu (wyrażonego np. w procentach masowych) i masy molowej;

6) dokonuje interpretacji jakościowej i ilościowej równania reakcji w ujęciu molowym, masowym i 
objętościowym (dla gazów); 

7) wykonuje obliczenia, z uwzględnieniem wydajności reakcji, dotyczące: liczby moli oraz mas substratów
i produktów (stechiometria wzorów i równań chemicznych), objętości gazów w warunkach 
normalnych, po zmieszaniu substratów w stosunku stechiometrycznym i niestechiometrycznym;

8) stosuje do obliczeń równanie Clapeyrona.
II. Budowa atomu. 
Uczeń:
1) na podstawie dualnej natury elektronu wyjaśnia kwantowo-mechaniczny model budowy atomu;
2) interpretuje wartości liczb kwantowych; opisuje stan elektronu w atomie za pomocą liczb 

kwantowych; stosuje pojęcia: powłoka, podpowłoka, stan orbitalny, spin elektronu;
3) stosuje zasady rozmieszczania elektronów na orbitalach (zakaz Pauliego i regułę Hunda) w atomach 

pierwiastków wieloelektronowych;
4) pisze konfiguracje elektronowe atomów pierwiastków do Z=38 oraz ich jonów o podanym ładunku, 

uwzględniając przynależność elektronów do podpowłok (zapisy konfiguracji: pełne, skrócone i 
schematy klatkowe);

5) określa przynależność pierwiastków do bloków konfiguracyjnych: s, p i d układu okresowego na 
podstawie konfiguracji elektronowej; wskazuje związek między budową elektronową atomu a 
położeniem pierwiastka w układzie okresowym i jego właściwościami fizycznymi (np. 
promieniem atomowym, energią jonizacji) i chemicznymi.

III. Wiązania chemiczne. Oddziaływania międzycząsteczkowe. 
Uczeń:
1) określa rodzaj wiązania (jonowe, kowalencyjne (atomowe) niespolaryzowane, kowalencyjne 

(atomowe) spolaryzowane, donorowo-akceptorowe (koordynacyjne)) na podstawie elektroujemności 
oraz liczby elektronów walencyjnych atomów łączących się pierwiastków;

2) ilustruje graficznie oraz opisuje powstawanie wiązań kowalencyjnych i jonowych; pisze wzory 
elektronowe typowych cząsteczek związków kowalencyjnych i jonów złożonych, z uwzględnieniem 
wiązań koordynacyjnych;

3) wyjaśnia tworzenie orbitali zhybrydyzowanych zgodnie z modelem hybrydyzacji, opisuje ich wzajemne 
ułożenie w przestrzeni;

4) rozpoznaje typ hybrydyzacji (sp, sp 2 , sp 3 ) orbitali walencyjnych atomu centralnego w cząsteczkach 
związków nieorganicznych i organicznych; przewiduje budowę przestrzenną drobin metodą VSEPR; 
określa kształt drobin (struktura diagonalna, trygonalna, tetraedryczna, piramidalna, V-kształtna);



5) określa typ wiązania (σ i π) w cząsteczkach związków nieorganicznych i organicznych; opisuje 
powstawanie orbitali molekularnych;

6) opisuje i przewiduje wpływ rodzaju wiązania (jonowe, kowalencyjne, metaliczne), oddziaływań 
międzycząsteczkowych (siły van der Waalsa, wiązania wodorowe) oraz kształtu drobin na właściwości 
fizyczne substancji nieorganicznych i organicznych; wskazuje te cząsteczki i fragmenty cząsteczek, 
które są polarne, oraz te, które są niepolarne;

7) wnioskuje o rodzaju wiązania na podstawie obserwowanych właściwości substancji;
8) porównuje właściwości fizyczne substancji tworzących kryształy jonowe, kowalencyjne, molekularne 

oraz metaliczne;
9) wyjaśnia pojęcie alotropii pierwiastków; na podstawie znajomości budowy diamentu, grafitu, grafenu i

fullerenów tłumaczy ich właściwości i zastosowania.
IV. Kinetyka i statyka chemiczna. Energetyka reakcji chemicznych. 
Uczeń:
1) definiuje i oblicza szybkość reakcji (jako zmianę stężenia reagenta w czasie);
2) przewiduje wpływ: stężenia (ciśnienia) substratów, obecności katalizatora, stopnia rozdrobnienia 

substratów i temperatury na szybkość reakcji; projektuje i przeprowadza odpowiednie doświadczenia;
3) na podstawie równania kinetycznego określa rząd reakcji względem każdego substratu; na podstawie 

danych doświadczalnych ilustrujących związek między stężeniem substratu a szybkością reakcji określa
rząd reakcji i pisze równanie kinetyczne;

4) szkicuje wykres zmian szybkości reakcji w funkcji czasu oraz wykres zmian stężeń reagentów reakcji 
pierwszego rzędu w czasie, wyznacza okres półtrwania;

5) stosuje pojęcia: egzoenergetyczny, endoenergetyczny, energia aktywacji do opisu efektów 
energetycznych przemian; zaznacza wartość energii aktywacji na schemacie ilustrującym zmiany 
energii w reakcji egzo- i endoenergetycznej;

6) porównuje wartość energii aktywacji przebiegającej z udziałem i bez udziału katalizatora; wyjaśnia 
działanie katalizatora na poziomie molekularnym;

7) wykazuje się znajomością i rozumieniem pojęć: stan równowagi dynamicznej i stała równowagi; pisze 
wyrażenie na stałą równowagi danej reakcji;

8) oblicza wartość stałej równowagi reakcji odwracalnej; oblicza stężenia równowagowe albo stężenia 
początkowe reagentów;

9) wymienia czynniki, które wpływają na stan równowagi reakcji; wyjaśnia, dlaczego obecność 
katalizatora nie wpływa na wydajność przemiany; stosuje regułę Le Chateliera-Brauna (regułę 
przekory) do jakościowego określenia wpływu zmian temperatury, stężenia reagentów i ciśnienia na 
układ pozostający w stanie równowagi dynamicznej;

10) opisuje różnice między układem otwartym, zamkniętym i izolowanym;
11)stosuje pojęcie standardowej entalpii przemiany; interpretuje zapis ∆H < 0 i ∆H > 0; określa efekt 

energetyczny reakcji chemicznej na podstawie wartości entalpii;
12)stosuje prawo Hessa do obliczeń efektów energetycznych przemian na podstawie wartości 

standardowych entalpii tworzenia i standardowych entalpii spalania.
V. Roztwory. Uczeń: 
1) rozróżnia układy homogeniczne i heterogeniczne; wymienia różnice we właściwościach roztworów 

właściwych, koloidów i zawiesin;
2) wykonuje obliczenia związane z przygotowaniem, rozcieńczaniem i zatężaniem roztworów z 

zastosowaniem pojęć: stężenie procentowe lub molowe oraz rozpuszczalność;
3) projektuje i przeprowadza doświadczenie pozwalające otrzymać roztwór o określonym stężeniu 

procentowym lub molowym;
4) opisuje sposoby rozdzielenia roztworów właściwych (ciał stałych w cieczach, cieczy w cieczach) na 

składniki (m.in. ekstrakcja, chromatografia, elektroforeza);



5) projektuje i przeprowadza doświadczenie pozwalające rozdzielić mieszaninę niejednorodną (ciał 
stałych w cieczach) na składniki.


