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Część I.  Plan treści programowych 

rok szkolny: 2022/2023 
imię i nazwisko nauczyciela:  Sylwia Konik, Izabella Pawlikowska, Filip Różycki  
zajęcia edukacyjne: chemia techniczna 
klasa / wymiar godzin: klasa trzecia - dwie godziny tygodniowo 

klasa czwarta - dwie godziny tygodniowo 
 

zakres poszerzony 
podręcznik:  To jest chemia, Nowa Era 

Lp. Treści nauczania Nr zagadnienia w podstawie 
programowej 

1. Wymagania edukacyjne i zasady BHP na zajęciach chemii  
2. Wprowadzenie do metody naukowej III.1 - III. 4 
3. Budowa atomu II.5, II.6  
4. Elementy mechaniki kwantowej w ujęciu jakościowym II.1, II.2  
5. Konfiguracja elektronowa atomów II.3, II.4 
6. Liczba atomowa i liczba masowa II.5 - II.7 
7. Izotopy I.1, I.3 
8. Promieniotwórczość naturalna i sztuczna I.4, IV.4 
9. Budowa układu okresowego pierwiastków chemicznych I.2, X.1 

10 Budowa atomu a położenie pierwiastka chemicznego w układzie 
okresowym II.5 

11. Podsumowanie i powtórzenie wiadomości   
12. Sprawdzian wiadomości i umiejętności   
14. Omówienie wyników i analiza sprawdzianu  
15. Elektroujemność pierwiastków chemicznych II.5 
16. Rodzaje wiązań chemicznych III.1, III.2, III.5 
17. Oddziaływania międzycząsteczkowe III.6 
18. Wpływ rodzaju wiązania chemicznego na właściwości substancji III.6, III.7, III.8, X.2 
19. Hybrydyzacja orbitali atomowych III.3, III.4 
20. Geometria cząsteczek związków chemicznych III.4 
21. Podsumowanie i powtórzenie wiadomości  
22. Sprawdzian wiadomości i umiejętności  
23. Omówienie wyników i analiza sprawdzianu  
24. Równania reakcji  chemicznych II.5 - II.7 
25. Tlenki VII.1 - VII.5, X.5, XI.1, XI.2 
26. Wodorki VII.1, VII.2, VII.6, X.10 

27. Wodorotlenki VII.1, VII.2, VII.7, VII.8, 
VII.13, X.5 

28. Kwasy VII.1, VII.2, VII.7, VII.9, 
VII.10 - VII.13, X.5 

29. Sole VII.1, VII.2, VII.7, VII.13, X.8, 
XI.3 - XI.6, XXI.6 

30. Azotki i węgliki III.6 
28. Podsumowanie i powtórzenie wiadomości  
29. Sprawdzian wiadomości i umiejętności  
30. Omówienie wyników i analiza sprawdzianu  



 

Część II. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny klasyfikacyjne  

Niżej przedstawione wymagania należy traktować łącznie. Do wymagań na wyższą ocenę zawsze należy 
dołączyć wymagania na niższą ocenę. 

Ocenę niedostateczną uzyskuje uczeń, który nie spełnia poziomu wymagań koniecznych:  
• nie opanował wiadomości i umiejętności, które są konieczne do dalszego kształcenia, 
• nie potrafi rozwiązać zadań teoretycznych ani praktycznych o elementarnym stopniu trudności, nawet 

z pomocą nauczyciela, 

31. Mol i masa molowa I.1, I.2 
32. Objętość molowa gazów – prawo Avogadra I.1, I.7 
33. Obliczenia stechiometryczne I.5, I.6, I.7, I.8 
34. Podsumowanie i powtórzenie wiadomości  
35. Sprawdzian wiadomości i umiejętności  
36. Omówienie wyników i analiza sprawdzianu  
37. Stopnie utlenienia pierwiastków chemicznych VIII.1, VIII.3, VIII.4 

38. Zmiana stopni utlenienia pierwiastków chemicznych w reakcjach 
chemicznych VIII.1, VIII.2, X.6 

39. Bilansowanie równań reakcji utleniania-redukcji VII.10, VIII.5 

40. Ogniwa galwaniczne VIII.6, IX.1, IX.2, IX.3, IX.4, 
IX.5, IX.10 

41. Elektroliza IX.6 - IX.9 
42. Podsumowanie i powtórzenie wiadomości  
43. Sprawdzian wiadomości i umiejętności  
44. 

 
Omówienie wyników i analiza sprawdzianu  

45. Roztwory – mieszaniny substancji V.1, V.4, V.5 
46. Zol jako przykład koloidu V.1 
47. Rozpuszczalność substancji. Roztwory nasycone i nienasycone V.2 
48. Stężenie procentowe roztworu V.2, V.3 
49. Stężenie molowe roztworu V.2, V.3 
50. Podsumowanie i powtórzenie wiadomości  
51. Sprawdzian wiadomości i umiejętności  
52. Omówienie wyników i analiza sprawdzianu  

53. Procesy endoenergetyczne i egzoenergetyczne 
Katalizatory i reakcje katalityczne IV.5, IV.10 - IV.12 

54. Szybkość reakcji chemicznej IV.1 – IV.4, X.5 
55. Katalizatory i reakcje katalityczne IV.6 
56. Podsumowanie i powtórzenie wiadomości  
57. Sprawdzian wiadomości i umiejętności  
58. Omówienie wyników i analiza sprawdzianu  
59. Równowaga chemiczna, stała równowagi IV.7 
60. Reguła przekory IV.8, IV.9 
61. Dysocjacja elektrolityczna VI.1, VI.7, VI.8 

62. Stała dysocjacji elektrolitycznej, stopień dysocjacji 
elektrolitycznej VI.2 – VI.5 

63. Odczyn wodnych roztworów substancji – pH VI.3, VI.6, XXII.1 – XXII.3 
64. Reakcje zobojętniania VI.9 
65. Reakcje strącania osadów VI.9 
66. Hydroliza soli VI.9 
67. Podsumowanie i powtórzenie wiadomości  
68. Sprawdzian wiadomości i umiejętności  
69. Omówienie wyników i analiza sprawdzianu  



• nie zna treści i zastosowań podstawowych praw, pojęć i systematyki chemicznej, 
• nie potrafi sformułować obserwacji doświadczenia chemicznego. 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania konieczne dotyczące zapamiętania 
wiadomości: 

• jest w stanie zapamiętać i przypomnieć sobie treści podstawowych praw chemii, podstawowych 
właściwości chemicznych, najważniejszych zjawisk chemicznych, 

• rozwiązuje przy pomocy nauczyciela proste zadania teoretyczne i praktyczne, 
• poprawnie formułuje obserwacje dotyczące doświadczenia chemicznego. 

Do wymagań koniecznych jest zaliczane również opanowanie najbardziej przystępnych, najczęściej 
stosowanych i  praktycznych treści programowych. Zdobyte wiadomości i umiejętności są niezbędne do 
dalszego kontynuowania nauki chemii oraz  przydatne w życiu codziennym. W świetle tego zapisu ocenę 
dopuszczającą uzyskuje uczeń, który:  

• ma braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności określonych podstawą programową, ale braki te 
nie przekreślają możliwości uzyskania przez niego podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu 
dalszej nauki, 

• zna treść podstawowych praw chemii, definicje najważniejszych wielkości, zapisuje właściwe prawa 
i wzory z przedstawionego zestawu, potrafi przygotować tablice wzorów z zakresu zrealizowanego 
materiału, 

• rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności, odczytuje 
wartości z wykresów, umie sporządzić wykres na podstawie tabeli, potrafi zapisać wzorem prawa lub 
definicje, obliczyć wartość definiowanych wielkości, wyprowadza jednostki, 

• zna przykłady stosowania praw chemii w życiu codziennym.  
Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania podstawowe dotyczące zrozumienia 
wiadomości. Uczeń przy niewielkiej pomocy nauczyciela:  

• umie wyjaśnić, od czego zależą podstawowe właściwości chemiczne i struktura związków 
chemicznych, 

• zna jednostki i relacje matematyczne wiążące zmienne występujące w prawach chemicznych, 
• zna i potrafi wyjaśnić poznane prawa chemii oraz umie je potwierdzić odpowiednimi, prostymi 

eksperymentami.  
Wymagania podstawowe obejmują treści przystępne, proste, uniwersalne, niezbędne do dalszej nauki chemii, 
użyteczne praktycznie dla ucznia. Według brzmienia powyższego zapisu ocenę dostateczną uzyskuje uczeń, 
który:  

• opanował wiadomości i umiejętności określone podstawą programową na podstawie wymagań 
minimum programowego, 

• ma umiejętności określone na ocenę dopuszczającą oraz rozwiązuje typowe zadania teoretyczne                        
i praktyczne o średnim stopniu trudności, 

• interpretuje wzory i prawa chemiczne w sposób odtwórczy, przekształca wzory, opisuje zjawiska, 
posługując się odpowiednią terminologią, z wykresu oblicza wartości wielkości chemicznych oraz 
wyznacza ich zmiany, interpretując wykresy.  

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania rozszerzające, które dotyczą stosowania wiadomości 
i umiejętności w sytuacjach typowych: 

• posługuje się wiadomościami, które są rozszerzone w stosunku do wymagań podstawowych, 
• potrafi samodzielnie rozwiązywać typowe zadania teoretyczne i praktyczne, korzysta przy tym ze 

słowników, tablic i innych pomocy naukowych, w tym w wersji elektronicznej.  
Wymagania obejmują treści o zwiększonym stopniu trudności, rozszerzone, przydatne do stosowania 
w chemii, użyteczne ogólnie w praktyce. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 



• nie przyswoił w pełni wiadomości określonych programem nauczania w danej klasie, ale opanował je 
na poziomie przekraczającym wymagania zawarte w minimum programowym, 

• opanował umiejętności określone na ocenę dostateczną oraz poprawnie rozwiązuje i wykonuje 
samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne, a także korzystając z wykresu, potrafi 
przedstawić występujące zależności w funkcji innych zmiennych, np. w postaci logarytmicznej, 

• w obrębie danego działu umie powiązać różne prawa, zjawiska i zasady oraz zastosować je do 
rozwiązania zadań rachunkowych i problemów teoretycznych, przeprowadza samodzielnie 
doświadczenie, stosując właściwe przyrządy i metody pomiarowe, a także poprawnie formułuje 
wniosek wynikający z doświadczenia.  

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania dopełniające dotyczące stosowania 
wiadomości i umiejętności w sytuacjach problemowych. Uczeń stosuje wiadomości i umiejętności do: 

• przeprowadzania szczegółowej analizy procesów chemicznych, 
• projektowania doświadczeń potwierdzających najważniejsze prawa chemii oraz właściwości 

pierwiastków i związków chemicznych, 
• rozwiązywania złożonych zadań obliczeniowych, np. wyprowadzania wzorów, analizy wykresów.  

Wymagania dopełniające obejmują treści o znacznym stopniu trudności, stosowane specjalistycznie. Wobec 
tego ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:  

• opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności określony programem nauczania realizowanym 
w danej klasie, 

• opanował umiejętności określone na ocenę dobrą oraz sprawnie posługuje się zdobytymi 
wiadomościami z różnych działów chemii, logicznie je łączy, rozwiązuje samodzielnie problemy 
teoretyczne i praktyczne zawarte w programie nauczania, 

• stosuje posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów łączących różne działy chemii, 
• swobodnie posługuje się terminologią chemiczną nie tylko po polsku, ale również np. po angielsku (w 

przypadku nauczania dwujęzycznego: w językach polskim i angielskim), 
• potrafi zaprojektować doświadczenie i przeprowadzić analizę wyników, uwzględniając rachunek 

błędów, a także podaje poprawne obserwacje sekwencji doświadczeń chemicznych i formułuje 
właściwy wniosek wynikający z przeprowadzonych reakcji następczych. 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania wykraczające, tzn. obejmujące wiadomości 
i umiejętności znacznie wykraczające poza realizowany program nauczania w danej klasie: 

• inicjuje akcje wykraczające poza ramy programowe, 
• sporządza z własnej inicjatywy materiały stanowiące pomoc przy realizacji treści programowych, 
• posługuje się bogatym słownictwem inżynieryjno-technicznym, 
• jest finalistą lub laureatem olimpiady chemicznej, 
• jest finalistą lub laureatem konkursu chemicznego zorganizowanego pod patronatem wojewódzkiego 

kuratora oświaty. 
Wymagania wykraczające obejmują treści niezawarte w programie nauczania, mają charakter 
naukowo-specjalistyczny i znaczny stopień trudności. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:  

• opanował umiejętności określone na ocenę bardzo dobrą, 
• ma wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania w danej klasie, 
• samodzielnie zdobywa wiedzę z różnych źródeł, 
• rozwija swoje zainteresowanie chemią, 
• biegle rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne, 
• przedstawia oryginalne sposoby rozwiązania zadań i samodzielnie rozwiązuje zadania wykraczające 

poza program nauczania danej klasy, 
• samodzielnie planuje eksperymenty, przeprowadza je i analizuje wyniki, 
• przeprowadza rachunek błędów, w tym korzystając z zasad rachunku różniczkowego, 



• formułuje hipotezy i weryfikuje je jakościowo i ilościowo, 
• osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach z dziedziny chemii, 
• popularyzuje chemię, przygotowując odczyty, doświadczenia, 
• pomaga organizować szkolne konkursy chemiczne. 

 
 

Część III. Dostosowanie wymagań edukacyjnych z fizyki do indywidualnych psychofizycznych                              
i edukacyjnych potrzeb ucznia z dysfunkcjami 

Nauczyciele chemii pracując z uczniami posiadającymi określone dysfunkcje powinni dla uczniów: 

• z dysleksją 
1. wydłużyć czas potrzebny na odpowiedź ustną; 
2. wielokrotne powtarzać ważniejsze treści i zagadnienia; 
3. stworzyć w klasie atmosferę sprzyjającą odpowiedzi ustnej w celu uniknięcia upokorzenia 

ucznia i zapewnienia poczucia bezpieczeństwa;  
4. delikatne zwracać uwagę na popełniane błędy, unikać nacisku na zwiększenie tempa pracy; 
5. w pracach pisemnych uczniów ze stwierdzoną dysleksją nie uwzględniać niektórych błędów 

obliczeniowych ( zmiana znaku działania, złe odczytanie współrzędnych z wykresu, 
zmienionej kolejności cyfr o ile nie sprowadzają one zadania do przykłady trywialnego); 

• z dysgrafią 
1. umożliwić uczniowi ustne zaliczenia danej partii materiału;  
2. prosić o odczytanie niewyraźnej części zadania lub opisu;  
3. prosić o pisanie drukowanymi literami;  
4. w zadaniach z wykresami nie uwzględniać błędnie naniesionych punktów. 

 
• z dysortografią 

w pracach pisemnych nie uwzględniać zmienionej kolejności cyfr w liczbach, błędnego opisania osi 
czy nieprawidłowego zapisu ułamków o ile nie sprowadzają one zadania do przykładu trywialnego; 
 

• uzdolnionych  
1. rozwijać umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy;  
2. przygotowywać do udziału w konkursach i olimpiadach przedmiotowych z chemii; 
3. przygotowywać indywidualne zestawy do pracy na lekcji i pracy w grupach;  

    4. kształtować twórcze myślenie;  
 
W przypadku opinii lub orzeczenia dostosowanie wymagań zgodnie z zaleceniami.  
 

Część IV. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych  

1) Podstawą oceniania są programy nauczania skonstruowane na bazie określonej przez MEN podstawy 
programowej z chemii. Biorąc pod uwagę poziom osiągnięć edukacyjnych oraz możliwości intelektualnych 
uczniów w danej klasie nauczyciel chemii może rozszerzyć materiał nauczania o treści dodatkowe.  

 
2) Formy pracy ucznia, które podlegają ocenie:  
a) praca klasowa pisemna 

 • zapowiedziana z tygodniowym wyprzedzeniem 
 • uczeń ma prawo poprawić jedną pracę klasową w semestrze  
• poprawa danej pracy klasowej może być pisana tylko raz  

b) kartkówka niezapowiedziana  
• obejmująca materiał dwóch ostatnich lekcji bądź sprawdzająca pracę domową i trwająca nie dłużej niż 

15 minut 



c) kartkówka zapowiedziana  
• obejmująca materiał z czterech ostatnich lekcji i trwająca nie dłużej niż 20 minut  

d) odpowiedź ustna  
e) aktywność ucznia i zaangażowanie na lekcjach  
f) wyniki uzyskane w konkursach przedmiotowych  
g) postawa wobec przedmiotu i wysiłek wkładany w naukę  
 
3) Zasady przeprowadzania sprawdzianów:  
a) Uczeń ma prawo znać termin i zakres kartkówki zapowiedzianej i pracy klasowej.  
b) Uczeń powinien znać termin lekcji powtórzeniowej i zakres materiału.  
c) Nauczyciel zobowiązany jest do oddawania prac:  

• kartkówek – na następną lekcję (jeżeli lekcja nie jest w dniu następnym),  
• prac klasowych – w terminie nie dłuższym niż 14 dni.  

d) W przypadku przekroczenia terminu sprawdzenia pracy pisemnej nauczyciel może wstawić oceny do 
dziennika tylko za zgodą uczniów (zasada ta nie dotyczy przypadku nieobecności w szkole nauczyciela).  

e) W czasie nieobecności nauczyciela w dniu sprawdzianu, sprawdzian odbywa się na najbliższej lekcji z 
danym nauczycielem lub następny termin ustala się na najbliższej lekcji z klasą.  

f) Uczeń otrzymuje do wglądu sprawdzone i ocenione prace pisemne które omawiane są na lekcji ze 
wskazaniem co uczeń robi dobrze i co i jak wymaga poprawy.  

g) Rodzic (opiekun prawny) ma prawo wglądu do sprawdzonej pracy pisemnej.  
h) Nauczyciel danego przedmiotu nie może zrobić następnej pracy klasowej bez uprzedniego oddania                             

i omówienia poprzedniej.  
i) Na prośbę uczniów lub wychowawcy, nauczyciel może odłożyć planowaną pracę pisemną.  
4) Uczeń korzystający na pracy pisemnej z niedozwolonej pomocy otrzymuje ocenę niedostateczną.  
5) Uczeń ma prawo do usprawiedliwionego nieprzygotowania. Uczeń może zgłosić nieprzygotowanie na 

początku lekcji, najpóźniej, bezpośrednio po sprawdzeniu listy obecności. Uczeń nie może zgłosić 
nieprzygotowania na wyznaczoną pracę klasową i zapowiedzianą kartkówkę.  

6) Oceny są jawne dla ucznia jego rodziców (opiekunów prawnych).  
7) Nauczyciel uzasadnia ustnie ustalone oceny bieżące, klasyfikacyjne śródroczne i roczne. Uzasadnienie 

powinno zawierać:  
• co uczeń robi dobrze,  
• co i jak wymaga poprawy,  
• jak powinien się uczyć.  

 
8) Sprawdzone i ocenione prace pisemne ucznia są udostępniane i uzasadniane ustnie uczniowi podczas lekcji 

na której omawiane są wyniki tej pracy pisemnej. Prace te są udostępniane i uzasadniane rodzicom na ich 
prośbę.  

 
Warunki i tryb uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej  
1) Uczeń ma prawo podwyższać ocenę, składając pisemny wniosek do nauczyciela nie później niż 3 dni przed 

rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej. We wniosku uczeń określa ocenę, jaką chciałby 
uzyskać.  

2) Uczeń musi napisać 2 prace klasowe sprawdzające materiał z każdego semestru, w terminie ustalonym 
przez nauczyciela.  

3) Uczeń może przystąpić do prac klasowych tylko jeden raz.  
4) Uczeń otrzymuje wyższą roczną ocenę klasyfikacyjną, jeżeli uzyska z obu prac klasowych przynajmniej tę 

ocenę.  
 


