
ZAKRES ROZSZERZONY – kl. 4 bp 

 

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 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) stosuje elementy metodologii badawczej (określa problem badawczy, formułuje hipotezy oraz proponuje sposoby 

ich weryfikacji); 

4) przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 

Treści nauczania – wymagania szczegółowe 

 

XIX. Białka. Uczeń: 

1) opisuje budowę białek (jako polimerów kondensacyjnych aminokwasów); 

2) opisuje strukturę drugorzędową białek (α- i β-) oraz wykazuje znaczenie wiązań wodorowych dla ich stabilizacji; 

tłumaczy znaczenie trzeciorzędowej struktury białek i wyjaśnia stabilizację tej struktury przez grupy R-, zawarte 

w resztach aminokwasów (wiązania jonowe, mostki disiarczkowe, wiązania wodorowe i oddziaływania van der 

Waalsa); 

3) wyjaśnia przyczynę denaturacji białek wywołanej oddziaływaniem na nie soli metali ciężkich i wysokiej 

temperatury; wymienia czynniki wywołujące wysalanie białek i wyjaśnia ten proces; 

4) projektuje i przeprowadza doświadczenie pozwalające na identyfikację białek (reakcja biuretowa i reakcja 

ksantoproteinowa). 

 

XX. Cukry. Uczeń: 

1) dokonuje podziału cukrów na proste i złożone, klasyfikuje cukry proste ze względu na grupę funkcyjną i liczbę 

atomów węgla w cząsteczce; wyjaśnia, co oznacza, że naturalne monosacharydy należą do szeregu 

konfiguracyjnego D; 



2) wskazuje na pochodzenie cukrów prostych zawartych np. w owocach (fotosynteza); 

3) zapisuje wzory łańcuchowe w projekcji Fischera glukozy i fruktozy; wykazuje, że cukry proste należą do 

polihydroksyaldehydów lub polihydroksyketonów; rysuje wzory taflowe (Hawortha) anomerów α i β glukozy i 

fruktozy; na podstawie wzoru łańcuchowego monosacharydu rysuje jego wzory taflowe; na podstawie wzoru 

taflowego rysuje wzór w projekcji Fischera; rozpoznaje reszty glukozy i fruktozy w disacharydach i 

polisacharydach o podanych wzorach; 

4) projektuje i przeprowadza doświadczenie, którego wynik potwierdzi właściwości redukujące np. glukozy; 

projektuje i przeprowadza doświadczenie, którego wynik potwierdzi obecność grup hydroksylowych w 

cząsteczce monosacharydu, np. glukozy; 

5) opisuje właściwości glukozy i fruktozy; wskazuje na ich podobieństwa i różnice; projektuje i przeprowadza 

doświadczenie pozwalające na odróżnienie tych cukrów; 

6) wskazuje wiązanie O-glikozydowe w cząsteczkach cukrów o podanych wzorach (np. sacharozy, maltozy, 

celobiozy, celulozy, amylozy, amylopektyny); 

7) wyjaśnia, dlaczego maltoza ma właściwości redukujące, a sacharoza nie wykazuje właściwości redukujących; 

8) projektuje i przeprowadza doświadczenie pozwalające przekształcić cukry złożone (np. sacharozę) w cukry 

proste; 

9) porównuje budowę cząsteczek i właściwości skrobi i celulozy; 

10) pisze uproszczone równanie hydrolizy polisacharydów (skrobi i celulozy); 

11) planuje ciąg przemian pozwalających przekształcić cukry w inne związki organiczne (np. glukozę w alkohol 

etylowy, a następnie w octan etylu); pisze odpowiednie równania reakcji. 

 

XXI. Chemia wokół nas. Uczeń: 

1) klasyfikuje włókna na: celulozowe, białkowe, sztuczne i syntetyczne; wskazuje ich zastosowania; opisuje wady i 

zalety; uzasadnia potrzebę stosowania tych włókien; 

2) projektuje i przeprowadza doświadczenie pozwalające zidentyfikować włókna celulozowe, białkowe, sztuczne i 

syntetyczne. 

3) […]; 

4) […]; 

5) […]; 

6) […]; 

7) […]; 

8) […]; 

9) […]; 

10) podaje przykłady opakowań (celulozowych, szklanych, metalowych, z tworzyw sztucznych) stosowanych w życiu 

codziennym; o pisuje ich wady i zalety; 

11) proponuje sposoby zagospodarowania odpadów; opisuje powszechnie stosowane metody utylizacji. 


