
ZAKRES PODSTAWOWY – kl. 2e 
Cele kształcenia – wymagania ogólne 
I. Pozyskiwanie, przetwarzanie i tworzenie informacji. Uczeń: 
1) pozyskuje i przetwarza informacje z różnorodnych źródeł z wykorzystaniem technologii 
informacyjno-komunikacyjnych; 
2) ocenia wiarygodność uzyskanych danych; 
3) konstruuje wykresy, tabele i schematy na podstawie dostępnych informacji. 
 
II. Rozumowanie i zastosowanie nabytej wiedzy do rozwiązywania problemów. Uczeń: 
1) opisuje właściwości substancji i wyjaśnia przebieg procesów chemicznych; 
2) wskazuje na związek właściwości różnorodnych substancji z ich zastosowaniami i ich wpływem na 
środowisko naturalne; 
3) reaguje w przypadku wystąpienia zagrożenia dla środowiska; 
4) wskazuje na związek między właściwościami substancji a ich budową chemiczną; 
5) wykorzystuje wiedzę i dostępne informacje do rozwiązywania problemów chemicznych z 
zastosowaniem podstaw metody naukowej; 
6) stosuje poprawną terminologię; 
7) wykonuje obliczenia dotyczące praw chemicznych. 
 
III. Opanowanie czynności praktycznych. Uczeń: 
1) bezpiecznie posługuje się sprzętem laboratoryjnym i odczynnikami chemicznymi; 
2) projektuje i przeprowadza doświadczenia chemiczne, rejestruje ich wyniki w różnej formie, 
formułuje obserwacje, wnioski oraz wyjaśnienia; 
3) stawia hipotezy oraz proponuje sposoby ich weryfikacji; 
4) przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 
Treści nauczania – wymagania szczegółowe 
IV. Kinetyka i statyka chemiczna. Energetyka reakcji chemicznych. Uczeń: 
1) definiuje 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) 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; 
4) porównuje wartość energii aktywacji przebiegającej z udziałem i bez udziału katalizatora; 
5) opisuje różnice między układem otwartym, zamkniętym i izolowanym; 
6) stosuje pojęcie entalpii; interpretuje zapis ΔH < 0 i Δ H > 0; określa efekt energetyczny reakcji 
chemicznej na podstawie wartości entalpii. 
 
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 i molowe oraz rozpuszczalność; 
3) projektuje i przeprowadza doświadczenie pozwalające otrzymać roztwór o zadanym stężeniu 
procentowym lub molowym; 
4) opisuje sposoby rozdzielenia roztworów właściwych (ciał stałych w cieczach, cieczy w cieczach) na 
składniki (m.in. ekstrakcja, chromatografia); 
5) projektuje i przeprowadza doświadczenie pozwalające rozdzielić mieszaninę niejednorodną (ciał 
stałych w cieczach) na składniki. 
 



VI. Reakcje w roztworach wodnych. Uczeń: 
1) pisze równania dysocjacji elektrolitycznej związków nieorganicznych i organicznych z 
uwzględnieniem dysocjacji stopniowej; 
2) stosuje termin stopień dysocjacji dla ilościowego opisu zjawiska dysocjacji elektrolitycznej; 
3) interpretuje wartości pH w ujęciu jakościowym i ilościowym (np. związek między wartością pH a 
stężeniem jonów wodorowych); 
4) uzasadnia przyczynę kwasowego odczynu wodnych roztworów kwasów, zasadowego odczynu 
wodnych roztworów niektórych wodorotlenków (zasad) i amoniaku oraz odczynu niektórych 
wodnych roztworów soli; pisze odpowiednie równania reakcji; 
5) pisze równania reakcji: zobojętniania, wytrącania osadów i wybranych soli z wodą w formie 
jonowej pełnej i skróconej. 
 
VIII. Reakcje utleniania i redukcji. Uczeń: 
1) stosuje pojęcia: utleniacz, reduktor, utlenianie, redukcja; 
2) wskazuje utleniacz, reduktor, proces utleniania i redukcji w podanej reakcji; 
3) oblicza stopnie utlenienia pierwiastków w jonie i cząsteczce związku nieorganicznego i 
organicznego; 
4) stosuje zasady bilansu elektronowego – dobiera współczynniki stechiometryczne w schematach 
reakcji utleniania-redukcji (w formie cząsteczkowej); 
5) przewiduje przebieg reakcji utleniania-redukcji związków organicznych. 
 
IX. Elektrochemia. Uczeń: 
1) stosuje pojęcia: półogniwo, anoda, katoda, ogniwo galwaniczne, klucz elektrolityczny, potencjał 
standardowy półogniwa, szereg elektrochemiczny, SEM; 
2) pisze oraz rysuje schemat ogniwa odwracalnego i nieodwracalnego; 
3) pisze równania reakcji zachodzących na elektrodach (na katodzie i anodzie) ogniwa galwanicznego 
o danym schemacie; 
4) oblicza SEM ogniwa galwanicznego na podstawie standardowych potencjałów półogniw, z których 
jest ono zbudowane; 
5) opisuje budowę, działanie i zastosowanie współczesnych źródeł prądu stałego (np. akumulator, 
bateria, ogniwo paliwowe); 
6) wyjaśnia przebieg korozji elektrochemicznej stali i żeliwa, pisze odpowiednie równania reakcji; 
opisuje sposoby ochrony metali przed korozją elektrochemiczną. 
 
XII. Wstęp do chemii organicznej. Uczeń: 
1) wyjaśnia i stosuje założenia teorii strukturalnej budowy związków organicznych; 
2) na podstawie wzoru sumarycznego, półstrukturalnego (grupowego), opisu budowy lub właściwości 
fizykochemicznych klasyfikuje dany związek chemiczny do: węglowodorów (nasyconych, 
nienasyconych, aromatycznych), związków jednofunkcyjnych (fluorowcopochodnych, alkoholi i 
fenoli, aldehydów i ketonów, kwasów karboksylowych, estrów, amin, amidów), związków 
wielofunkcyjnych (hydroksykwasów, aminokwasów, peptydów, białek, cukrów); 
3) stosuje pojęcia: homolog, szereg homologiczny, wzór ogólny, izomeria konstytucyjna (szkieletowa, 
położenia, grup funkcyjnych); rozpoznaje i klasyfikuje izomery; 
4) rysuje wzory strukturalne i półstrukturalne izomerów konstytucyjnych o podanym wzorze 
sumarycznym; wśród podanych wzorów węglowodorów i ich pochodnych wskazuje izomery 
konstytucyjne; 
5) przedstawia tendencje zmian właściwości fizycznych (np. temperatura topnienia, temperatura 
wrzenia, rozpuszczalność w wodzie) w szeregach homologicznych; 
6) wyjaśnia wpływ budowy cząsteczek (kształtu łańcucha węglowego oraz obecności podstawnika lub 
grupy funkcyjnej) na właściwości związków organicznych; 
7) klasyfikuje reakcje związków organicznych ze względu na typ procesu (addycja, eliminacja, 
substytucja, polimeryzacja, kondensacja). 



XIII. Węglowodory. Uczeń: 
1) podaje nazwy systematyczne węglowodorów (alkanu, alkenu i alkinu – do 10 atomów węgla w 
cząsteczce – oraz węglowodorów aromatycznych: benzenu, toluenu, ksylenów) na podstawie wzorów 
strukturalnych lub półstrukturalnych (grupowych); rysuje wzory węglowodorów na podstawie ich 
nazw; 
2) opisuje właściwości chemiczne alkanów na przykładzie reakcji: spalania, substytucji (podstawiania) 
atomu (lub atomów) wodoru przez atom (lub atomy) chloru przy udziale światła; pisze odpowiednie 
równania reakcji; 
3) opisuje właściwości chemiczne alkenów na przykładzie reakcji: spalania, addycji (przyłączania): H2, 
Cl2, HCl, H2O; polimeryzacji; przewiduje produkty reakcji przyłączenia cząsteczek niesymetrycznych 
do niesymetrycznych alkenów na podstawie reguły Markownikowa (produkty główne i uboczne); 
pisze odpowiednie równania reakcji; 
4) opisuje właściwości chemiczne alkinów na przykładzie reakcji: spalania, addycji (przyłączenia): H2, 
Cl2, HCl, H2O, trimeryzacji etynu; pisze odpowiednie równania reakcji; 
5) ustala wzór monomeru, z którego został otrzymany polimer o podanej strukturze; rysuje wzór 
polimeru powstającego z monomeru o podanym wzorze lub nazwie; pisze odpowiednie równania 
reakcji; 
6) klasyfikuje tworzywa sztuczne w zależności od ich właściwości (termoplasty i duroplasty); wskazuje 
na zagrożenia związane z gazami powstającymi w wyniku spalania się np. PVC; 
7) opisuje budowę cząsteczki benzenu z uwzględnieniem delokalizacji elektronów; wyjaśnia, dlaczego 
benzen, w przeciwieństwie do alkenów i alkinów, nie odbarwia wody bromowej ani wodnego 
roztworu manganianu(VII) potasu; 
8) opisuje przebieg destylacji ropy naftowej i pirolizy węgla kamiennego; wymienia nazwy produktów 
tych procesów i ich zastosowania; 9) wyjaśnia pojęcie liczby oktanowej (LO) i podaje sposoby 
zwiększania LO benzyny; tłumaczy, na czym polega kraking oraz reforming i uzasadnia 
konieczność prowadzenia tych procesów w przemyśle. 
 
XIV. Hydroksylowe pochodne węglowodorów − alkohole i fenole. Uczeń: 
1) na podstawie wzoru lub opisu klasyfikuje substancje do alkoholi lub fenoli; 
2) na podstawie wzoru strukturalnego lub półstrukturalnego (grupowego) podaje nazwy 
systematyczne alkoholi i fenoli; na podstawie nazwy systematycznej rysuje wzory strukturalne lub 
półstrukturalne (grupowe); 
3) opisuje właściwości chemiczne alkoholi na przykładzie reakcji: spalania, reakcji z HCl, zachowania 
wobec sodu, utlenienia do związków karbonylowych, eliminacji wody, reakcji z kwasami 
karboksylowymi; pisze odpowiednie równania reakcji; 
4) porównuje właściwości fizyczne i chemiczne alkoholi mono i polihydroksylowych (etanolu 
(alkoholu etylowego), etano-1,2-diolu (glikolu etylenowego) i propano-1,2,3-triolu (glicerolu)); 
odróżnia alkohol monohydroksylowy od alkoholu polihydroksylowego; na podstawie obserwacji 
wyników doświadczenia klasyfikuje alkohol do mono- lub polihydroksylowych; 
5) opisuje właściwości chemiczne fenolu (benzenolu, hydroksybenzenu) na podstawie reakcji z: 
sodem, wodorotlenkiem sodu, kwasem azotowym(V); formułuje wniosek dotyczący kwasowego 
charakteru fenolu; pisze odpowiednie równania reakcji; na podstawie wyników doświadczenia 
klasyfikuje substancję do alkoholi lub fenoli; 
6) porównuje metody otrzymywania, właściwości fizyczne i chemiczne oraz zastosowania alkoholi i 
fenoli. 
 
XV. Związki karbonylowe − aldehydy i ketony. Uczeń: 
1) opisuje podobieństwa i różnice w budowie cząsteczek aldehydów i ketonów (obecność grupy 
karbonylowej: aldehydowej lub ketonowej); na podstawie wzoru lub opisu klasyfikuje substancję do 
aldehydów lub ketonów; 



2) na podstawie wzoru strukturalnego lub półstrukturalnego (grupowego) podaje nazwy 
systematyczne aldehydów i ketonów; na podstawie nazwy systematycznej rysuje wzory strukturalne 
lub półstrukturalne (grupowe); 
3) pisze równania reakcji utleniania metanolu, etanolu, propan-1-olu, propan-2--olu; 
4) na podstawie wyników doświadczenia klasyfikuje substancję do aldehydów lub ketonów; pisze 
odpowiednie równania reakcji aldehydu z odczynnikiem Tollensa i odczynnikiem Trommera; 
5) porównuje metody otrzymywania, właściwości i zastosowania aldehydów i ketonów. 
 
 


