
WYMAGANIA EDUKACYJNE 

NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I 

ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH 

 

Zawód: technik żywienia i usług gastronomicznych 

Przedmiot: Chemia 

Klasa II  

Ocena Nazwa działu / wymagania 

Materiały i tworzywa pochodzenia naturalnego 

 

Dopuszczający 

Uczeń: 

  Zna i rozumie pojęcia związane z budową atomu i układem okresowym 
pierwiastków, naturalnymi  i sztucznymi przemianami promieniotwórczymi 

 Wymienia cząstki elementarne wchodzące w skład atomu  

 Na podstawie zapisu   A 
ZE określa skład jądra atomowego oraz liczbę elektronów 

w atomie i jonie prostym 

 Określa związek między budową atomu, konfiguracją elektronową a położeniem 
pierwiastka w układzie 

 Zna i rozumie pojęcia: dualizm korpuskularno – falowy, zasada nieoznaczoności 
Heisenberga, orbital atomowy, masa atomowa, masa cząsteczkowa, liczba 
masowa, liczba atomowa, izotopy, związane z naturalnymi przemianami 
promieniotwórczymi 

 Zna zasady zabudowy powłok elektronowych 

 Przedstawia rozmieszczenie elektronów na powłokach 

 Wskazuje elektrony walencyjne 

 Odczytuje z układu liczbę atomową, liczbę masową pierwiastka , masę atomową 

 Oblicza masy cząsteczkowe różnych związków chemicznych 

Dostateczny 

 zna pojęcia: orbital atomowy, przemiana  , -,   

 Podaje przykłady innych cząstek elementarnych 

 Oblicza skład związku chemicznego w procentach masowych 

 Stosuje zasady rozmieszczenia elektronów na orbitalach do zapisu konfiguracji 
elektronowych pierwiastków o Z=1-20 oraz ich prostych jonów 

 Potrafi ustalić położenie pierwiastka w układzie na podstawie jego konfiguracji 

 Przedstawia zastosowanie izotopów 

 Dokonuje obliczeń z zastosowaniem masy atomowej pierwiastka  i składu 
izotopowego 

Dobry 

 przewiduje typowe stopnie utlenienia pierwiastka na podstawie konfiguracji 

elektronowej 

 Dokonuje obliczeń z zastosowaniem masy atomowej pierwiastka  i składu 

izotopowego 

 Zapisuje równania naturalnych przemian promieniotwórczych 

 zapisuje konfiguracje elektronowe atomów pierwiastków chemicznych o liczbach 

atomowych Z od 1 do 36 oraz jonów o podanym ładunku, za pomocą symboli 

podpowłok elektronowych s, p, d, f (zapis konfiguracji pełny i skrócony) lub 

schematu klatkowego, korzystając z reguły Hunda  

i zakazu Pauliego 

Bardzo dobry 

 przewiduje produkty naturalnych przemian promieniotwórczych 

 na podstawie schematu określa zasadę pracy reaktora jądrowego 

 analizuje  szeregi promieniotwórcze 

 określa przynależność pierwiastków do bloków konfiguracyjnych: s, p i d układu 
okresowego 

Celujący  Wyjaśnia istotę naturalnych i sztucznych przemian promieniotwórczych 



 Określa typ przemiany promieniotwórczej w napisanym równaniu 

 

Wiązania chemiczne 

 

Dopuszczający 

Uczeń: 

 podaje treść prawa okresowości 

 określa budowę współczesnego układu okresowego 

 zna pojęcia: jon, kation, anion, elektroujemność pierwiastka, wiązanie 
kowalencyjne, kowalencyjne spolaryzowane. Jonowe 

 określa rodzaj wiązania (kowalencyjne, kowalencyjne spolaryzowane, jonowe) w 
cząsteczce na podstawie elektroujemności pierwiastka 

Dostateczny 

 określa zmienność charakteru chemicznego pierwiastków grup głównych zależną 
od położenia w układzie 

 określa zmiany elektroujemności pierwiastków na tle układu okresowego 

 wyjaśnia na czym polegają poznane  wiązania  

 zna i stosuje pojęcia: wiązanie wodorowe, wiązanie koordynacyjne, metaliczne 

 potrafi zilustrować budowę cząsteczek za pomocą wzorów elektronowych: 
kropkowych, kreskowych 

 określa właściwości fizykochemiczne substancji na podstawie występujących w 
nich wiązań 

Dobry 

 określa kształt prostych cząsteczek związków nieorganicznych, wskazując które są 
polarne a które nie 

 udowadnia polarna budowę  cząsteczki wody 

 na podstawie różnicy elektroujemności przewiduje rodzaj wiązania w cząsteczkach 

 wyjaśnia na czym polega wiązanie koordynacyjne, zapisuje sposób tworzenia się 
wiązania koordynacyjnego 

 podaje przyczyny i sposób tworzenia wiązań wodorowych(woda, alkohole, białka), 
metalicznego 

Bardzo dobry 
  potrafi zaproponować właściwości  związku znając jego budowę elektronową  

 określa typ wiązań (σ i π) w prostych cząsteczkach (np. CO2, N2) 

  

Celujący 
 wyjaśnia wpływ rodzaju wiązania na właściwości fizyczne substancji 

 przewiduje typ hybrydyzacji w cząsteczkach (np. CH4, BF3) 

 

Systematyka związków nieorganicznych 
 

Dopuszczający 

Uczeń: 

 wie, o czym mówi prawo zachowania masy, stałości składu 

 wie, jak zbudowane są tlenki, wodorotlenki, sole - potrafi rozróżnić te związki  

 potrafi zapisać wzory sumaryczne, strukturalne: tlenków, wodorotlenków, 
kwasów, soli na podstawie nazwy i odwrotnie 

 podaje po jednej metodzie otrzymywania związków 

 wymienia typowe właściwości fizyczne związków (stan skupienia, 
rozpuszczalność w wodzie, higroskopijność, właściwości żrące) i ich 
zastosowanie w przemyśle i w życiu codziennym 

 potrafi podzielić tlenki na tlenki metali, niemetali, kwasy na: tlenowe, 
beztlenowe 

 wie, jaki charakter chemiczny mogą wykazywać związki 

Dostateczny 

 zapisuje równianie reakcji otrzymywania tlenków pierwiastków chemicznych o 

liczbie atomowej Z od 1 do 30 

 zna metody otrzymywania związków 

 zapisuje równania reakcji chemicznych z  udziałem poznanych związków (zapis 
cząsteczkowy), dobiera współczynniki stechiometryczne 



 potrafi dokonać prostych obliczeń na podstawie prawa zach. masy, stałości 
składu 

 potrafi określić charakter podanego związku, wyjaśnić, na czym on polega, 
zilustrować za pomocą odpowiednich równań reakcji 

 potrafi na podstawie szeregu aktywności metali wytłumaczyć zachowanie metali 
wobec wody i kwasów 

Dobry 

 potrafi zapisać równania reakcji z udziałem poznanych związków (zapis jonowy 
pełny i skrócony) także przedstawionych za pomocą schematów 

 potrafi udowodnić charakter amfoteryczny tlenków, wodorotlenków – zapisuje 
odpowiednie równania reakcji  

 wyjaśnia, jaka jest różnica między zasadami a wodorotlenkami 

 potrafi, korzystając z tablicy rozpuszczalności, wskazać zasady, wodorotlenki 

 potrafi zaprojektować reakcje strąceniowe 

 potrafi zaproponować metody otrzymywania dowolnego związku 

Bardzo dobry 

 potrafi zapisywać równania reakcji otrzymywania i przemian poznanych 
związków mając do dyspozycji np. metal, tlen, wodór, niemetal 

 proponuje, jak doświadczalnie wykazać charakter podanego związku 

 potrafi zaproponować ciąg przemian na podstawie podanego opisu procesu 
chemicznego 

 konstruuje schematy ciągów przemian prowadzące do otrzymywania związków 

Celujący 
 przygotowuje i prezentuje prace projektowe oraz zadania testowe z systematyki 

związków nieorganicznych, z uwzględnieniem ich właściwości oraz 

wykorzystaniem wiadomości z zakresu podstawowego chemii. 

 

Stechiometria 

Dopuszczający 

Uczeń: 

 umie posługiwać się pojęciami; mol, masa molowa, objętość molowa gazów 

 potrafi obliczyć masę cząsteczkową, molową i liczbę moli substancji 

 potrafi odczytać z równania reakcji stosunki stechiometryczne (molowe, masowe, 
objętościowe) 

 podaje prawo Avogadra - określi  objętość jednego mola w warunkach normalnych 

 oblicza skład procentowy zw. chem. 

Dostateczny 

 potrafi dokonywać obliczeń związanych  z zastosowaniem  mola, masy molowej i 
objętości  molowej gazów 

 odczytuje równania reakcji chem. według interpretacji: cząsteczkowej, molowej, 
masowej, objętościowej 

 dokonuje prostych obliczeń stechiometrycznych 

 wyjaśnia różnicę między wzorem elementarnym a rzeczywistym substancji 

Dobry 
 potrafi wyprowadzać wzory elementarne i rzeczywiste 

 potrafi dokonywać obliczeń o różnym stopniu trudności 

Bardzo dobry 

 wykonuje obliczenia stechiometryczne dotyczące mas molowych, objętości molowych, 

liczby cząsteczek oraz niestechiometrycznych ilości substratów i produktów  

(o znacznym stopniu trudności) 

 wykonuje obliczenia związane z wydajnością reakcji chemicznych 

 wykonuje obliczenia umożliwiające określenie wzorów elementarnych i rzeczywistych 

związków chemicznych  

Celujący 

 wyjaśnia różnicę między gazem doskonałym a gazem rzeczywistym, 

 stosuje równanie Clapeyrona do obliczenia objętości lub liczby moli gazu w 

dowolnych warunkach ciśnienia i temperatury, 

 wykonuje obliczenia stechiometryczne z zastosowaniem równania Clapeyrona. 

 


