
WYMAGANIA EDUKACYJNE 

NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I 

ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH 

 

Zawód: technik żywienia i usług gastronomicznych 

Przedmiot: Chemia 

Klasa IV 

Ocena Nazwa działu / wymagania 

Charakterystyka pierwiastków i związków chemicznych 

 

Dopuszczający 

Uczeń: 

  Potrafi podać typowe właściwości pierwiastków na podstawie ich położenia w 
układzie okresowym 

 Potrafi wymienić ich właściwości fizyczne i chemiczne 

 Określa właściwości chemiczne i zastosowanie ich związków 

 Potrafi wskazać w układzie okresowym położenie metali i niemetali 

 Potrafi pisać wzory sumaryczne najważniejszych związków chemicznych 

 Opisuje typowe właściwości chemiczne tlenków pierwiastków, w tym ich 
zachowanie wobec wody, kwasów i zasad 

Dostateczny 

 Wyjaśnia zjawisko alotropii, podaje przykłady odmian alotropowych 

 Pisze równania reakcji uzasadniające charakter chemiczny substancji oraz 
równania reakcji ich otrzymywania 

 Objaśnia czym z punktu widzenia chemicznego są: wapień, wapno palone, wapno 
gaszone i woda wapienna 

 Prowadzi proste obliczenia stechiometryczne reakcji z udziałem wybranych 
pierwiastków 

 Projektuje doświadczenie, którego wynik pozwoli wykazać wybielające właściwości 
SO2 lub Cl2 

Dobry 

 Zapisuje wzory ogólne tlenków, wodorków, azotków i siarczków pierwiastków 

chemicznych bloku s i p 

 Zapisuje równania reakcji utleniania i redukcji 
 Porównuje zmienność aktywności litowców i berylowców w zależności od 

położenia danego pierwiastka chemicznego w grupie 

Bardzo dobry 

 Przewiduje kierunek przebiegu reakcji metali z kwasami i z roztworami soli, na 

pod  stawie danych zawartych w szeregu napięciowym metali 

 Zapisuje równania reakcji chemicznych, potwierdzające charakter chemiczny 

danego tlenku 

 Projektuje doświdczenie chemiczne umożliwiające zbadanie właściwości 

związków manganu, chromu, miedzi i żelaa 

Celujący 
 przewiduje produkty redukcji związków manganu(VII) w zależności od 

środowiska, a także dichromianu(VI) potasu w środowisku kwasowym; bilansuje 

odpowiednie równania reakcji 

Węglowodory 

Dopuszczający 

Uczeń: 

 Podaje założenia teorii strukturalnej budowy związków organicznych;  

 Rysuje wzory strukturalne i półstrukturalne węglowodorów; podaje nazwy węglo 

wodoru (alkanu, alkenu i alkinu – do 10 atomów węgla w cząsteczce) zapisanego 

wzorem strukturalnym lub półstrukturalnym 

 Zna podział węglowodorów alifatycznych oraz zasady nazewnictwa 

węglowodorów 

 Identyfikuje typy reakcji – podstawienia, przyłączenia, eliminacji, polimeryzacji- na 
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podstawie podanych równań reakcji 

 zapisuje równania reakcji spalania i bromowania metanu 

 zapisuje równania reakcji spalania, uwodorniania oraz polimeryzacji etenu i etynu 

 opisuje właściwości węglowodorów aromatycznych, na przykładzie reakcji benze 

nu i toluenu 

Dostateczny 

 wzory stężeń procentowego i molowego 

 ustala rzędowość atomów węgla w cząsteczce węglowodoru; 4)  posługuje się 

poprawną nomenklaturą węglowodorów (nasycone, nienasycone i aromatyczne) i 

ich fuorowcopochodnych;  rozumie pojęcia: szereg homologiczny, wzór ogólny, 

izomeria;  

  rysuje wzory strukturalne i półstrukturalne izomerów konstytucyjnych, płożenia 

podstawnika, izomerów optycznych węglowodorów i ich prostych fuorowco  

pochodnych o podanym wzorze sumarycznym;  wskazuje izomery konstytucyjne; 

wyjaśnia zjawisko izomerii cistrans;  

 Zna zastosowanie PE i PCW 

 Zapisuje równania reakcji typowych dla poszczególnych grup węglowodorowych 

Dobry 

 opisuje właściwości chemiczne alkenów, na przykładzie następujących reakcji: 

przyłączanie (addycja): H2, Cl2 i Br2, HCl, i HBr, H2O; przewiduje produkty 

reakcji przyłączenia cząsteczek niesymetrycznych do niesymetrycznych alkenów na 

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

zakwaszonego roztworu manganianu(VII) potasu, polimeryzacja; pisze 

odpowiednie równania reakcji 

Bardzo dobry 

 projektuje doświadczenia dowodzące różnice we właściwościach węglowodorów 

nasyconych, nienasyconych i aromatycznych; przewiduje obserwacje, formułuje 

wnioski i ilustruje je równaniami reakcji   

 planuje ciąg przemian pozwalających otrzyma' np. eten z etanu (z udziałem fuoro 

wcopochodnych węglowodorów); ilustruje je równaniami reakcji 

 wyjaśnia na dowolnych przykładach mechanizmy reakcji: substytucji, addycji i 

eliminacji 

Celujący  udowadnia, że dwa węglowodory o takim samym składzie procentowym mogą 

należeć do dwóch różnych szeregów homologicznych 

Jednofunkcyjne pochodne węglowodorów 

 

Dopuszczający 

Uczeń: 

 Podaje nazwy i wzory sumaryczne grup funkcyjnych 

 Wie, jak zbudowana jest cząsteczka alkoholu, fenolu, aldehydu, kwasu, estru, 
mydła, tłuszczu, amin 

 Podaje wzory ogólne szeregów homologicznych alkoholi, aldehydów, kwasów 

 Podaje wzory i nazwy przedstawiciela poszczególnych grup związków 

 Podaje właściwości fizyczne etanolu, glicerolu, fenolu, metanalu, kwasu 
octowego, wyższych kwasów tłuszczowych, aniliny 

 Określa właściwości tłuszczów, mydeł 

 Podaje przykłady zastosowania przedstawicieli poszczególnych grup związków 

 Zna podział i znaczenie tłuszczów w życiu człowieka 

 Dostrzega szkodliwy wpływ alkoholi na organizm człowieka  

Dostateczny 

 Zapisuje równania reakcji otrzymywania poszczególnych związków 

 Zapisuje równania reakcji z udziałem poznanych związków 

 Potrafi określić rzędowość alkoholi, amin 

 Potrafi zbadać właściwości poznanych związków 

 Wyjaśnia nienasycony charakter kwasu oleinowego 

 opisuje działanie: CuO lub K2Cr2O7/H2SO4 na alkohole pierwszo-, drugorzędowe 

Dobry 

 Zapisuje równania hydrolizy estrów, zmydlania, utwardzania tłuszczów 

 Wyjaśnia mechanizm reakcji estryfikacji 

 Udowadnia charakter amfoteryczny amin za pomocą odpowiednich równań reakcji 

 Porównuje właściwości alkoholi jedno- i wielowodorotlenowych 

 Porównuje właściwości alkoholi i fenoli 



 Planuje i przeprowadza doświadczenie, którego celem jest odróżnienie aldehydu od 

ketonu 

Bardzo dobry 

 Proponuje metody otrzymywania poszczególnych związków 

 Zapisuje równania reakcji z udziałem węglowodorów i ich pochodnych 

ilustrowanych schematem 

 porównuje doświadczalnie charakter chemiczny alkoholi mono- 

i polihydroksylowych, aldehydów i ketonów 

 proponuje różne metody otrzymywania kwasów karboksylowych oraz zapisuje 

odpowiednie równania reakcji chemicznych 

 zapisuje równania reakcji powstawania estrów różnymi sposobami i podaje ich 

nazwy systematyczne 

Celujący 

       Udowadnia na dowolnych przykładach, na czym polega różnica w rzędowości 

alkoholi i amin 

      Udowadnia, że estry o takim samym wzorze sumarycznym mogą mieć różne wzory 

strukturalne i nazwy 

Wielofunkcyjne pochodne węglowodorów 

 

Dopuszczający 

Uczeń: 

 Wie, jakie grupy funkcyjne występują w cząsteczkach aminokwasów, białek, 
cukrów 

 Wie, jak zbudowane są cząsteczki aminokwasów, cukrów, białek 

 Potrafi  wskazać wiązania peptydowe w łańcuch peptydów, glikozydowe w 
węglowodanach 

 Podaje wzory sumaryczne  i nazwy przedstawicieli  poszczególnych grup związków  
oraz formy łańcuchowe dla cukrów prostych 

 Podaje właściwości fizyczne glicyny, glukozy, sacharozy, skrobi, celulozy 

 Podaje przykłady zastosowania i występowania przedstawicieli poszczególnych 
grup związków 

 Potrafi określić rolę białka, cukrów w życiu człowieka 

Dostateczny 

 Zapisuje wzory Hawortha dla cukrów 

 Potrafi zbadać właściwości glicyny, glukozy, sacharozy, skrobi, białek 

 Potrafi zbadać skład pierwiastkowy białek, cukrów 

 Potrafi zbadać wpływ różnych czynników na białko jaja kurzego 

 Podaje przykłady innych aminokwasów, cukrów prostych, złożonych 

 Wyjaśnia pojęcia: koagulacja, peptyzacja, wysalanie, denaturacja 

 Potrafi przeprowadzić i wyjaśnić reakcje charakterystyczne dla aminokwasów, 
białek, cukrów 

 Zapisuje równania reakcji powstawania di- i tripeptydów 

 Zapisuje równania reakcji z udziałem poznanych związków 

 Potrafi podzielić cukry na mono-, di-, polisacharydy 
  

Dobry 

 Zapisuje równania reakcji hydrolizy peptydów, węglowodanów 

 Udowadnia charakter amfoteryczny aminokwasów za pomocą odpowiednich 
równań reakcji 

 Analizuje właściwości skrobi i celulozy wynikające z różnicy w budowie ich 
cząsteczek 

 Proponuje sposób identyfikacji aminokwasów, białek, węglowodanów 

 opisuje właściwości glukozy i fruktozy; wskazuje na podobieństwa i różnice; 
planuje i wykonuje doświadczenie pozwalające na odróżnienie tych cukrów 

Bardzo dobry 

 Porównuje właściwości cukrów prostych i dwucukrów 

 Definiuje i wyjaśnia przyczyny struktury pierwszo-, drugo-, trzecio-, 

czwartorzędowej białek 

 Projektuje doświadczenie pozwalające wykazać, ze glukoza jest 

wielowodorotlenowym aldehydem 

 Wykonuje obliczenia stechiometryczne oparte na reakcjach z udziałem poznanych 

związków 



 przeprowadza hydrolizę sacharozy i bada właściwości redukujące produktów tej 

reakcji chemicznej 

 analizuje właściwości skrobi i celulozy wynikające z różnicy w budowie ich 

cząsteczek 

 planuje i wykonuje doświadczenie pozwalające na identyfikację białek (reakcja 

biuretowa i ksantoproteinowa 

 zapisuje ciąg przemian pozwalających przekształcić cukry np. w alkohol 

Celujący 

 zapisuje wzory taflowe i łańcuchowe glukozy i fruktozy, wskazuje wiązanie 

półacetalowe 

 zapisuje wzory taflowe sacharozy i maltozy, wskazuje wiązanie półacetalowe i 

wiązanie O-glikozydowe 

  

 

 


