
Wymagania programowe na poszczególne oceny z chemii klasa II (1 godz. tyg) 

 

Spełnienie wymagań z poziomu wyższego uwarunkowane jest spełnieniem wymagań z poziomu niższego. Pismem pogrubionym zostały 

wyróżnione wymagania ogólne i szczegółowe z podstawy programowej, obowiązujące na egzaminie gimnazjalnym: 

 

 
Dział II. Wewnętrzna budowa materii 
Uczeń: 

– odczytuje z układu okresowego  

podstawowe informacje  

o pierwiastkach chemicznych  
– wymienia typy wiązań chemicznych 

– podaje definicje wiązania kowalencyjnego 

(atomowego), wiązania kowalencyjnego 

spolaryzowanego, wiązania jonowego 

– definiuje pojęcia jon, kation, anion 

– posługuje się symbolami pierwiastków 

chemicznych 
– odróżnia wzór sumaryczny od wzoru  

strukturalnego 

– zapisuje wzory sumaryczne  

i strukturalne cząsteczek  
– definiuje pojęcie wartościowość 

– podaje wartościowość pierwiastków  

chemicznych w stanie wolnym  

– odczytuje z układu okresowego  

maksymalną wartościowość 

pierwiastków chemicznych grup 1., 2. i 

13.17. 

– wyznacza wartościowość pierwiastków 

chemicznych na podstawie wzorów 

sumarycznych 

– zapisuje wzory sumaryczny  

i strukturalny cząsteczki związku 

dwupierwiastkowego na podstawie 

wartościowości pierwiastków 

chemicznych 

Uczeń: 

– korzysta z układu okresowego 

pierwiastków chemicznych 

– wykorzystuje informacje odczytane z 

układu okresowego pierwiastków 

chemicznych 

– podaje maksymalną liczbę 

elektronów na poszczególnych 

powłokach (K, L, M) 

– zapisuje konfiguracje elektronowe  

– rysuje proste przykłady modeli 

atomów pierwiastków chemicznych 

– zapisuje wzory sumaryczne  

i strukturalne wymaganych 

cząsteczek 

– odczytuje ze wzoru chemicznego,  

z jakich pierwiastków chemicznych  

i ilu atomów składa się cząsteczka lub 

kilka cząsteczek 

– opisuje rolę elektronów 

walencyjnych w łączeniu się 

atomów 

– opisuje sposób powstawania 

jonów 
– określa rodzaj wiązania w prostych  

przykładach cząsteczek  

podaje przykłady substancji  

o wiązaniu kowalencyjnym 

(atomowym) i substancji  

o wiązaniu jonowym  

Uczeń: 

– korzysta swobodnie z informacji 

zawartych w układzie okresowym 

pierwiastków chemicznych 

– oblicza maksymalną liczbę elektronów  

na powłokach 

– zapisuje konfiguracje elektronowe 

– rysuje modele atomów  

– określa typ wiązania chemicznego  

w podanym związku chemicznym 

– wyjaśnia, dlaczego gazy szlachetne są 

bardzo mało aktywne chemicznie na 

podstawie budowy ich atomów 
– wyjaśnia różnice między różnymi typami 

wiązań chemicznych 

– opisuje powstawanie wiązań 

atomowych (kowalencyjnych) dla 

wymaganych przykładów 

– zapisuje elektronowo mechanizm 

powstawania jonów (wymagane 

przykłady) 

– opisuje mechanizm powstawania 

wiązania jonowego 
– wykorzystuje pojęcie wartościowości 

– określa możliwe wartościowości 

pierwiastka chemicznego na podstawie 

jego położenia w układzie okresowym 

pierwiastków 

– nazywa związki chemiczne na podstawie 

wzorów i zapisuje wzory na podstawie ich 

Uczeń: 

–  uzasadnia i udowadnia 

doświadczalnie,  

że msubstr = mprod  

– rozwiązuje trudniejsze zadania  

wykorzystujące poznane prawa 

(zachowania  

masy, stałości składu związku 

chemicznego) 

– wskazuje podstawowe różnice między  

wiązaniami kowalencyjnym a jonowym 

oraz 

 kowalencyjnym niespolaryzowanym  

a kowalencyjnym spolaryzowanym 

– opisuje zależność właściwości 

związku  

chemicznego od występującego w nim  

wiązania chemicznego 

– porównuje właściwości związków 

kowalencyjnych i jonowych (stan 

skupienia, temperatury topnienia  

i wrzenia) 

– określa, co wpływa na aktywność 

chemiczną pierwiastka 

– zapisuje i odczytuje równania reakcji  

chemicznych o dużym stopniu trudności 

– wykonuje obliczenia 

stechiometryczne 



– określa na podstawie wzoru liczbę  

pierwiastków w związku chemicznym  

– interpretuje zapisy (odczytuje ilościowo 

i jakościowo proste zapisy), np. H2, 2 H, 2 

H2 itp. 

– ustala na podstawie wzoru 

sumarycznego nazwę dla prostych 

dwupierwiastkowych związków 

chemicznych  

– ustala na podstawie nazwy wzór  

sumaryczny dla prostych  

dwupierwiastkowych związków  

chemicznych  
– rozróżnia podstawowe rodzaje reakcji  

chemicznych 

– podaje treść prawa zachowania masy 

– podaje treść prawa stałości składu  

związku chemicznego 

– przeprowadza proste obliczenia  

z wykorzystaniem prawa zachowania 

masy i prawa stałości składu związku  

chemicznego 
– definiuje pojęcia równanie reakcji 

chemicznej, współczynnik 

stechiometryczny  

– dobiera współczynniki w prostych 

przykładach równań reakcji chemicznych 

– zapisuje proste przykłady równań 

reakcji chemicznych 

– odczytuje proste równania reakcji  

chemicznych 

– odczytuje wartościowość 

pierwiastków chemicznych z układu 

okresowego pierwiastków 

– zapisuje wzory związków 

chemicznych na podstawie podanej 

wartościowości lub nazwy 

pierwiastków chemicznych 

– podaje nazwę związku chemicznego 

na podstawie wzoru 

– określa wartościowość pierwiastków 

w związku chemicznym 

– zapisuje wzory cząsteczek 

korzystając z modeli  

– rysuje model cząsteczki 

– wyjaśnia znaczenie współczynnika  

stechiometrycznego i indeksu  

stechiometrycznego 

– wyjaśnia pojęcie równania reakcji  

chemicznej 

– odczytuje równania reakcji 

chemicznych 

– zapisuje równania reakcji 

chemicznych 

 dobiera współczynniki  

w równaniach reakcji chemicznych 

 

nazw 

– zapisuje i odczytuje równania reakcji  

chemicznych (o większym stopniu 

trudności) 

– przedstawia modelowy schemat 

równania reakcji chemicznej 

– rozwiązuje zadania na podstawie prawa 

zachowania masy i prawa stałości składu 

związku chemicznego 

– dokonuje prostych obliczeń 

stechiometrycznych 

 

 

Dział III. Woda i roztwory wodne 
Uczeń: 

– charakteryzuje rodzaje wód 

występujących w przyrodzie 

– podaje, na czym polega obieg wody  

w przyrodzie 

Uczeń: 

– opisuje budowę cząsteczki wody 

– wyjaśnia, co to jest cząsteczka 

polarna 

– wymienia właściwości wody 

Uczeń: 

– wyjaśnia, na czym polega tworzenie  

wiązania kowalencyjnego 

spolaryzowanego w cząsteczce wody 

– wyjaśnia budowę polarną cząsteczki wody 

Uczeń: 

– proponuje doświadczenie 

udowadniające,  

że woda jest związkiem wodoru i tlenu 

– opisuje wpływ izotopów wodoru i 



– wymienia stany skupienia wody 

– nazywa przemiany stanów skupienia wody 

– opisuje właściwości wody 

– zapisuje wzory sumaryczny  

i strukturalny cząsteczki wody 

– definiuje pojęcie dipol 

– identyfikuje cząsteczkę wody jako dipol 

– wyjaśnia podział substancji na dobrze i 

słabo rozpuszczalne oraz praktycznie  

nierozpuszczalne w wodzie 

podaje przykłady substancji, które  

rozpuszczają się i nie rozpuszczają się  

w wodzie 

– wyjaśnia pojęcia rozpuszczalnik  

i substancja rozpuszczana 

– definiuje pojęcie rozpuszczalność 

– wymienia czynniki, które wpływają  

na rozpuszczalność 

– określa, co to jest wykres rozpuszczalności 

– odczytuje z wykresu 

rozpuszczalności rozpuszczalność 

danej substancji w podanej  

temperaturze 

– wymienia czynniki wpływające na 

szybkość rozpuszczania się substancji stałej 

w wodzie 

– definiuje pojęcia roztwór właściwy, 

koloid i zawiesina 

– definiuje pojęcia roztwór nasycony 

 i roztwór nienasycony oraz roztwór 

stężony i roztwór rozcieńczony 

– definiuje pojęcie krystalizacja 

– podaje sposoby otrzymywania 

roztworu  nienasyconego z nasyconego  

i odwrotnie 

– definiuje stężenie procentowe roztworu 

– podaje wzór opisujący stężenie procentowe 

– prowadzi obliczenia  

z wykorzystaniem pojęć: stężenie 

zmieniające się pod wpływem 

zanieczyszczeń 

– proponuje sposoby racjonalnego 

gospodarowania wodą 

– tłumaczy, na czym polega proces 

mieszania, rozpuszczania 

– określa, dla jakich substancji woda 

jest dobrym rozpuszczalnikiem 

– charakteryzuje substancje ze 

względu na ich rozpuszczalność  

w wodzie 

– planuje doświadczenia 

wykazujące wpływ różnych 

czynników na szybkość  

rozpuszczania substancji stałych 

w wodzie 

– porównuje rozpuszczalność różnych 

substancji w tej samej temperaturze 

– oblicza ilość substancji, którą 

można rozpuścić w określonej ilości 

wody w podanej temperaturze 

– podaje przykłady substancji, 

które rozpuszczają się w wodzie 

tworząc roztwory właściwe 

– podaje przykłady substancji, które 

nie rozpuszczają się w wodzie i 

tworzą koloidy lub zawiesiny 

– wskazuje różnice między 

roztworem właściwym a zawiesiną 

– opisuje różnice między 

roztworem rozcieńczonym, 

stężonym, nasyconym  

i nienasyconym 

– przeprowadza krystalizację 

– przekształca wzór na stężenie 

procentowe roztworu tak, aby 

obliczyć masę substancji  

rozpuszczonej lub masę roztworu 

– oblicza masę substancji 

– określa właściwości wody wynikające 

z jej budowy polarnej 

– wyjaśnia, dlaczego woda dla jednych 

substancji jest rozpuszczalnikiem,  

a dla innych nie 
– przedstawia za pomocą modeli proces  

rozpuszczania w wodzie substancji  

o budowie polarnej, np. chlorowodoru 

– podaje rozmiary cząstek substancji  

wprowadzonych do wody i znajdujących 

się w roztworze właściwym, koloidzie,  

zawiesinie 

– wykazuje doświadczalnie wpływ 

różnych czynników na szybkość 

rozpuszczania substancji stałej w wodzie 

– posługuje się sprawnie wykresem  

rozpuszczalności 

– dokonuje obliczeń z wykorzystaniem  

wykresu rozpuszczalności 

– oblicza masę wody, znając masę 

roztworu i jego stężenie procentowe 

– prowadzi obliczenia  

z wykorzystaniem pojęcia gęstości 

– podaje sposoby na zmniejszenie lub 

zwiększenie stężenia roztworu 

– oblicza stężenie procentowe roztworu  

powstałego przez zagęszczenie, 

rozcieńczenie roztworu 

– oblicza stężenie procentowe roztworu 

nasyconego w danej temperaturze (z 

wykorzystaniem wykresu 

rozpuszczalności) 

– wymienia czynności prowadzące  

do sporządzenia określonej ilości roztworu  o 

określonym stężeniu procentowym 

– sporządza roztwór o określonym 

stężeniu procentowym 

 wyjaśnia, co to jest woda destylowana i 

czym się różni od wód występujących w 

tlenu na właściwości wody 

– określa wpływ ciśnienia 

atmosferycznego na wartość 

temperatury wrzenia wody 

– porównuje rozpuszczalność w 

wodzie związków kowalencyjnych i 

jonowych 
– wykazuje doświadczalnie, czy 

roztwór jest  

nasycony, czy nienasycony 

– rozwiązuje zadania rachunkowe na 

stężenie 

procentowe z wykorzystaniem gęstości 

– oblicza rozpuszczalność substancji w 

danej  

temperaturze, znając stężenie 

procentowe jej  

roztworu nasyconego w tej temperaturze 



procentowe, masa substancji, masa 

rozpuszczalnika, masa roztworu (proste) 

rozpuszczonej lub masę roztworu, 

znając stężenie procentowe roztworu 

– wyjaśnia, jak sporządzić roztwór  

o określonym stężeniu procentowym 

(np. 100 g 20-procentowego 

roztworu soli kuchennej) 

przyrodzie 

Ocena celująca: 

 
       Uczeń otrzyma ocenę celującą z danego działu jeżeli opanuje wszystkie wiadomości i umiejętności określone w wymaganiach na poszczególne 

stopnie (czyli uzyska maksymalną liczbę punktów na sprawdzianie).Ocenę celującą śródroczną i końcowo roczną uzyskuje uczeń, który dodatkowo 

wykaże się szczególną aktywnością na lekcjach, oraz uzyska wysokie miejsca w konkursach chemicznych (1,2 lub 3 miejsce).  
 

 


