
ZAKRES ROZSZERZONY – kl. 2 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 

IX. Elektrochemia. Ogniwa i elektroliza. Uczeń: 

6) stosuje pojęcia: elektroda, elektrolizer, elektroliza, potencjał rozkładowy; 

7) przewiduje produkty elektrolizy stopionych tlenków, soli, wodorotlenków, wodnych roztworów kwasów i soli 

oraz zasad; 

8) pisze równania dysocjacji termicznej; pisze odpowiednie równania reakcji elektrodowych zachodzących w trakcie 

elektrolizy; 



9) projektuje i przeprowadza doświadczenia, w których drogą elektrolizy otrzyma np. wodór, tlen, chlor, miedź; 

10) opisuje budowę, działanie i zastosowanie współczesnych źródeł prądu stałego (np. akumulator, bateria, ogniwo 

paliwowe). 

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. 

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 ΔH < 0 i ΔH > 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. 

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 pKw, pH, Ka, Kb, Ks; 

4) wykonuje obliczenia z zastosowaniem pojęć: stała dysocjacji, stopień dysocjacji, pH, iloczyn jonowy wody, iloczyn 

rozpuszczalności; stosuje do obliczeń prawo rozcieńczeń Ostwalda; 

5) porównuje moc elektrolitów na podstawie wartości ich stałych dysocjacji; 

6) przewiduje odczyn roztworu po reakcji substancji zmieszanych w ilościach stechiometrycznych i 

niestechiometrycznych; 

7) klasyfikuje substancje jako kwasy lub zasady zgodnie z teorią Brønsteda- Lowry’ego; wskazuje sprzężone pary 

kwas – zasada; 

8) uzasadnia przyczynę kwasowego odczynu wodnych roztworów kwasów, zasadowego odczynu wodnych 

roztworów niektórych wodorotlenków (zasad) i amoniaku oraz odczynu niektórych wodnych roztworów soli 

zgodnie z teorią Brønsteda-Lowry’ego; pisze odpowiednie równania reakcji; 

9) pisze równania reakcji: zobojętniania, wytrącania osadów i wybranych soli z wodą w formie jonowej pełnej i 

skróconej. 

X. Metale, niemetale i ich związki. Uczeń: 

7) przewiduje produkty redukcji jonów manganianowych(VII) w zależności od środowiska, a także jonów 

dichromianowych(VI) w środowisku kwasowym; pisze odpowiednie równania reakcji; 

9) projektuje i przeprowadza doświadczenia pozwalające otrzymać w laboratorium: tlen (np. reakcja rozkładu H2O2 

lub KMnO4), chlor (np. reakcja HCl z MnO2 lub z KMnO4); pisze odpowiednie równania reakcji; 

10) pisze równania reakcji ilustrujące typowe właściwości chemiczne niemetali, w tym między innymi równania 

reakcji: wodoru z niemetalami (Cl2, Br2, O2, N2, S), chloru, bromu i siarki z metalami (Na, K, Mg, Ca, Fe, Cu);  

XIII. Węglowodory. Uczeń: 

1) podaje nazwy systematyczne węglowodorów (alkanu, alkenu i alkinu – do 10 atomów węgla w cząsteczce – oraz 

węglowodorów cyklicznych i aromatycznych) na podstawie wzorów strukturalnych, półstrukturalnych  



(grupowych) lub uproszczonych; rysuje wzory węglowodorów na podstawie ich nazw; podaje nazwy 

systematyczne fluorowcopochodnych węglowodorów na podstawie wzorów strukturalnych lub ółstrukturalnych 

(grupowych); rysuje ich wzory strukturalne i półstrukturalne (grupowe) na podstawie nazw systematycznych; 

2) ustala rzędowość atomów węgla w cząsteczce węglowodoru; 

3) opisuje właściwości chemiczne alkanów na przykładzie reakcji: spalania, substytucji atomu (lub atomów) wodoru 

przez atom (lub atomy) chloru albo bromu przy udziale światła; pisze odpowiednie równania reakcji; 

4) opisuje właściwości chemiczne alkenów na przykładzie reakcji: spalania, addycji: H2, Cl2 i B r2, HCl i HBr, H2O, 

polimeryzacji; przewiduje produkty reakcji przyłączenia cząsteczek niesymetrycznych do niesymetrycznych 

alkenów na podstawie reguły Markownikowa (produkty główne i uboczne); opisuje zachowanie alkenów wobec 

wodnego roztworu manganianu(VII) potasu; pisze odpowiednie równania reakcji; 

5) planuje ciąg przemian pozwalających otrzymać np. alken z alkanu (z udziałem fluorowcopochodnych 

węglowodorów); pisze odpowiednie równania reakcji; 

6) opisuje właściwości chemiczne alkinów na przykładzie reakcji: spalania, addycji: H2, Cl2 i Br2, HCl, i HBr, H2O, 

trimeryzacji etynu; pisze odpowiednie równania reakcji; 

7) 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; 

8) klasyfikuje tworzywa sztuczne w zależności od ich właściwości (termoplasty i duroplasty); wskazuje na zagrożenia 

związane z gazami powstającymi w wyniku spalania się np. PVC; 

9) 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; 

10) planuje ciąg przemian pozwalających otrzymać np. benzen z węgla i dowolnych odczynników nieorganicznych; 

pisze odpowiednie równania reakcji; 

11) opisuje właściwości chemiczne węglowodorów aromatycznych na przykładzie reakcji: spalania, z Cl2 l ub B r2 

wobec katalizatora albo w obecności światła, nitrowania, katalitycznego uwodornienia; pisze odpowiednie 

równania reakcji dla benzenu i metylobenzenu (toluenu) oraz ich pochodnych, uwzględniając wpływ kierujący 

podstawników (np. atom chlorowca, grupa alkilowa, grupa nitrowa, grupa hydroksylowa, grupa karboksylowa); 

12) projektuje doświadczenia pozwalające na wskazanie różnic we właściwościach chemicznych węglowodorów 

nasyconych, nienasyconych i aromatycznych; na podstawie wyników przeprowadzonych doświadczeń wnioskuje 

o rodzaju węglowodoru; pisze odpowiednie równania reakcji; 

13) opisuje przebieg destylacji ropy naftowej i pirolizy węgla kamiennego; wymienia nazwy produktów tych 

procesów i ich zastosowania; 

14) 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. 

 

 


