
WYMAGANIA EDUKACYJNE 

NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I 

ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH 

 

Zawód:  

Przedmiot: Chemia 

Klasa 1. 

Ocena Nazwa działu / wymagania 

Materiały i tworzywa pochodzenia naturalnego 

 

Dopuszczający 

Uczeń: 

  opisuje właściwości SiO2;  

 wymienia odmiany SiO2 występujące w przyrodzie 

  opisuje rodzaje skał wapiennych 

 wymienia surowce do produkcji wyrobów ceramicznych, cementu, betonu 

 podaje przykłady nawozów naturalnych i sztucznych 

Dostateczny 

 opisuje właściwości SiO2 i proces produkcji szkła 

  tłumaczy, na czym polegają sorpcyjne właściwości gleby 

  wymienia zastosowania skał gipsowych 

 podaje przykłady nawozów naturalnych i sztucznych, uzasadnia potrzeby ich 

stosowania 

Dobry 

 opisuje właściwości omawianych odmian kwarcu 

  wymienia źródła chemicznego zanieczyszczenia gleb oraz podstawowe 

rodzaje zanieczyszczeń 

 projektuje wykrycie skał wapiennych wśród innych skał i minerałów; zapisuje 

równania reakcji 

  Zapisuje równanie twardnienia zaprawy gipsowej 

Bardzo dobry 

 projektuje doświadczenie chemiczne badanie właściwości tlenku krzemu(IV) 

 wymienia rodzaje szkła oraz opisuje ich właściwości i zastosowania 

   zapisuje wzory hydratów i soli bezwodnych (CaSO4, (CaSO4)2 · H2O  

i CaSO4 · 2H2O 

 wymienia źródła zanieczyszczeń gleby, omawia ich skutki oraz proponuje 

sposoby ochrony gleby przed degradacją 

Celujący 

 przewiduje zachowanie się hydratów podczas ogrzewania i weryfikuje swoje 

przewidywania poprzez doświadczenie 

  planuje i przeprowadza badanie kwasowości gleby oraz badanie właściwości 

sorpcyjnych gleby; 

 

Źródła energii 

Dopuszczający 

Uczeń: 

 wymienia przykłady surowców naturalnych wykorzystywanych do 

pozyskiwania energii 

  wyjaśnia pojęcie alotropii pierwiastków 

  wyjaśnia pojęcie liczby oktanowej 

  Wymienia alternatywne źródła energii 

Dostateczny 
 wymienia nazwy i zastosowania kolejnych produktów otrzymywanych w 

wyniku destylacji ropy naftowej i węgla kamiennego 

  tłumaczy  właściwości i zastosowania diamentu, grafitu i fullerenów  



  wyjaśnia pojęcie liczby oktanowej i podaje sposoby zwiększania LO benzyny 

  wymienia poznane alternatywne źródła energii 

Dobry 

 opisuje przebieg destylacji ropy naftowej i węgla kamiennego 

 wymienia wady i zalety wykorzystywania tradycyjnych i alternatywnych 

źródeł energii 

 opisuje, jak ustala się liczbę oktanową 

 opisuje właściwości diamentu, grafitu  

i fulerenów na podstawie znajomości ich budowy 

Bardzo dobry 

  projektuje doświadczenie chemiczne Sucha destylacja węgla kamiennego i 

destylacja ropy naftowej 

 wyjaśnia, w jakim celu przeprowadza się procesy krakingu i reformingu 

  analizuje możliwość zastosowania alternatywnych źródeł energii 

Celujący 

 analizuje wpływ różnorodnych sposobów uzyskiwania energii na stan 

środowiska przyrodniczego 

 Wyjaśnia pojęcia  kraking oraz reforming, i uzasadnia konieczność 

prowadzenia tych procesów w przemyśle 

 

Środki czystości i kosmetyki 

Dopuszczający 

Uczeń: 

 opisuje proces zmydlania tłuszczów 

 wyjaśnia pojęcia: hydrofilowy, hydrofobowy, napięcie powierzchniowe 

  Wymienia przykłady emulsji i ich zastosowanie 

 wymienia zastosowania wybranych kosmetyków i środków czystości 

Dostateczny 

  zaznacza fragmenty hydrofobowe i hydrofilowe we wzorach cząsteczek 

substancji powierzchniowo czynnych; 

  wyjaśnia, na czym polega proces usuwania brudu 

 dokonuje podziału emulsji i wymienia przykłady poszczególnych jej rodzajów 

 zapisuje słownie przebieg reakcji zmydlania tłuszczów 

Dobry 

 wskazuje na charakter chemiczny składników środków do mycia szkła, 

przetykania rur, czyszczenia metali i biżuterii 

 omawia szczegółowo proces eutrofizacji 

 wyjaśnia, na czym polega proces usuwania brudu, i bada wpływ twardości 

wody na po w stawanie związków trudno rozpuszczalnych 

Bardzo dobry 

 wymienia zasady odczytywania i analizy składu kosmetyków na podstawie 

etykiet 

 opisuje źródła zanieczyszczeń metali oraz sposoby ich usuwania 

 opisuje działanie wybranych postaci kosmetyków (np. emulsje, roztwory) i 

podaje przykłady ich zastosowań 

Celujący 
 tłumaczy przyczynę eliminowania fosforanów(V) ze składu proszków (proces 

eutrofizacji) 

 wyjaśnia znaczenie symboli znajdujących się na opakowaniach kosmetyków 

 

Żywność 

Dopuszczający 

Uczeń: 

 definiuje pojęcia: fermentacja 

 wymienia, z podaniem przykładów zastosowań, rodzaje procesów fermentacji 

zachodzących w życiu codziennym 

 wymienia najczęstsze przyczyny psucia się żywności 

 wymienia przykłady sposobów konserwacji żywności 

 



Dostateczny 

 opisuje procesy fermentacyjne zachodzące podczas wyrabiania ciasta i 

pieczenia chleba, produkcji wina, otrzymywania kwaśnego mleka, jogurtów, 

serów 

 wyjaśnia przyczyny psucia się żywności oraz proponuje sposoby zapobiegania 

temu procesowi 

 podaje przykłady szkodliwego działania niektórych dodatków do żywności 

Dobry 

 zapisuje równania reakcji fermentacji alkoholowej i octowej 

 opisuje, na czym polegają: fermentacja alkoholowa, mlekowa i octowa 

 przedstawia znaczenie i konsekwencje stosowania dodatków do żywności w 

tym konserwantów 

 określa rolę substancji zagęszczających i emulgatorów 

Bardzo dobry 

 analizuje zalety i wady stosowania dodatków do żywności 

 projektuje doświadczenie chemiczne Fermentacja alkoholowa 

 zapisuje równania reakcji fermentacji alkoholowej i octowej 

 opisuje wybrane emulgatory i substancje zagęszczające, ich pochodzenie  

i zastosowania 

Celujący 

 wyszukuje informacje na temat składników napojów dnia codziennego (kawa, 

herbata, mleko, woda mineralna, napoje typu cola) w aspekcie ich działania na 

organizm ludzki; 

 wyjaśnia obecność dziur w serze szwajcarskim 

 

Leki 

Dopuszczający 

Uczeń: 

 definiuje pojęcia: substancje lecznicze, leki, dawka 

 wyjaśnia, od czego mogą zależeć lecznicze i toksyczne właściwości niektórych 

związków chemicznych 

 wyszukuje podstawowe informacje na temat działania składników popularnych 

leków (np. węgla aktywnego, kwasu acetylosalicylowego, środków 

neutralizujących nadmiar kwasów  

w żołądku) 

 wymienia przykłady uzależnień oraz substancji uzależniających 

Dostateczny 

 definiuje pojęcia: substancje lecznicze, leki, dawka, narkotyki 

 wyszukuje informacje na temat działania składników popularnych leków na 

organizm ludzki (np. węgla aktywnego, kwasu acetylosalicylowego, środków 

neutralizujących nadmiar kwasów w żołądku) 

 wymienia właściwości kofeiny oraz opisuje jej działanie na organizm ludzki 

Dobry 

 wyszukuje informacje na temat działania składników napojów, takich jak: 

kawa, herbata, napoje typu cola na organizm ludzki 

 opisuje działanie na organizm morfiny, heroiny, kokainy, haszyszu, marihuany 

i amfetaminy 

  opisuje działanie dopalaczy na organizm 

 wykonuje obliczenia związane z pojęciem dawki leku 

Bardzo dobry 

 wyjaśnia powód stosowania kwasu acetylosalicylowego (opisuje jego działanie 

na organizm ludzki, zastosowania) 

 wymienia skutki nadużywania niektórych leków, alkoholu, nikotyny, 

narkotyków 

 dokonuje trudniejszych obliczeń związanych z pojęciem dawki leku 

Celujący 
 wyszukuje informacje na temat składników napojów dnia codziennego (kawa, 

herbata, mleko, woda mineralna, napoje typu cola) w aspekcie ich działania na 

organizm ludzki; 



 analizuje skład dymu papierosowego (wymienia jego główne składniki – 

nazwy systematyczne, wzory sumaryczne 

 

 

 

Odzież i opakowania 

 

Dopuszczający 

Uczeń: 

 definiuje pojęcia: tworzywa sztuczne, mer, polimer 

 klasyfikuje tworzywa sztuczne według ich właściwości (termoplasty i 

duroplasty) 

 podaje przykłady opakowań (celulozowych, szklanych, metalowych, 

sztucznych) stosowanych w życiu codziennym 

 klasyfikuje włókna na naturalne, sztuczne  

i syntetyczne 

 

Dostateczny 

 opisuje wady i zalety opakowań stosowanych w życiu codziennym 

 uzasadnia potrzebę zagospodarowania odpadów pochodzących z różnych 

opakowań 

 wskazuje na zagrożenia związane z gazami powstającymi w wyniku spalania PVC 

  podaje niektóre zastosowania włókien syntetycznych 

   

 

Dobry 

 zapisuje równania reakcji otrzymywania PVC;  

 wskazuje na zagrożenia związane z gazami powstającymi w wyniku spalania 

się PVC; 

 opisuje recykling szkła, papieru, metalu i tworzyw sztucznych 

 

Bardzo dobry 

 klasyfikuje włókna na naturalne (białkowe i celulozowe), sztuczne i 

syntetyczne, wskazuje ich zastosowania; opisuje wady i zalety; uzasadnia 

potrzebę stosowania tych włókien 

 opisuje budowę wewnętrzną termoplastów i duroplastów 

 wyjaśnia, dlaczego stężony roztwór kwasu azotowego(V) przechowuje się  

w aluminiowych cysternach 

Celujący 

 wyszukuje informacje na temat składników napojów dnia codziennego (kawa, 

herbata, mleko, woda mineralna, napoje typu cola) w aspekcie ich działania na 

organizm ludzki; 

 Identyfikuje włókna białkowe i celulozowe, sztuczne i syntetyczne 

 

 

 


