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1.  Podział wiadomości i umiejętności na poziom podstawowy i ponadpodstawowy. 

Propozycja planu wynikowego opracowanego na podstawie programu nauczania autorstwa Romualda Hassy, Aleksandry Mrzigod i Janusza Mrzigoda do treści zawartych w części 2. 

podręcznika dla liceum ogólnokształcącego i technikum To jest chemia. Chemia organiczna, zakres podstawowy 
SEM.I 

Lp. 
Temat 

w podręcznik

u 

Liczba 

godzin  

na 

realizację 

Nr 
lekcji 

Temat lekcji 
Wymagania edukacyjne 

Ogólne i szczegółowe wymagania 
podstawy programowej 

podstawowe ponadpodstawowe 

1. Wprowadze

nie do 

chemii 

organicznej. 
Wymagania 
edukacyjne z 
chemii, 
kryteria 
oceniania, 
uzyskiwanie 
ocen 
śródrocznych 

i rocznych , 
warunki i tryb 
uzyskiwania 
oceny 
wyższej niż 
przewidywan
a roczna.   

1 70. Wprowadzenie do 

chemii organicznej 
Uczeń: 
 wymienia pierwiastki 

chemiczne wchodzące 

w skład związków 

organicznych (A) 
 wyjaśnia pojęcie 

alotropia (B) 
 wymienia odmiany 

alotropowe węgla i ich 

właściwości (A) 
 omawia występowanie węgla 

w przyrodzie (B) 
 wyjaśnia, dlaczego atom 

węgla w większości 

związków chemicznych 

tworzy cztery wiązania 

kowalencyjne (B) 
 definiuje pojęcia: wzór 

sumaryczny, wzór 

półstrukturalny, 

wzór strukturalny, 

wzór grupowy (A) 

Uczeń: 
 wyjaśnia założenia teorii 

strukturalnej budowy 

związków 

organicznych (B) 
 wyjaśnia przyczynę różnic 

między właściwościami 

odmian alotropowych 

węgla (B) 
 podaje zastosowania 

odmian alotropowych 

węgla wynikające z ich 

właściwości (B) 
 analizuje sposoby 

otrzymywania fulerenów 

i wymienia ich rodzaje (D) 
 wyjaśnia i stosuje pojęcia 

wzór szkieletowy, wzór 

empiryczny, wzór 

rzeczywisty (C) 
 przedstawia rozwój chemii 

organicznej (A) 
 ocenia znaczenie związków 

organicznych i ich 

różnorodność (D) 
 wykrywa obecność węgla, 

Uczeń: 
I. 2) odczytuje w układzie 

okresowym masy atomowe 

pierwiastków i na ich podstawie 

oblicza masę molową związków 

chemicznych ([…] organicznych) 

o podanych wzorach lub nazwach 

I. 4) ustala wzór empiryczny 

i rzeczywisty związku 

chemicznego ([…] organicznego) 

na podstawie jego składu 

(wyrażonego np. w procentach 

masowych) i masy molowej 

II. 3) wskazuje związek między 

budową elektronową atomu 

a położeniem pierwiastka 

w układzie okresowym i jego 

właściwościami fizycznymi 

(np. promieniem atomowym, 

energią jonizacji) i chemicznymi 

III. 7) wyjaśnia pojęcie alotropii 

pierwiastków; na podstawie 

znajomości budowy diamentu, 

grafitu, grafenu i fullerenów 

tłumaczy ich właściwości 

i zastosowania 

XII. 1) wyjaśnia i stosuje 
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Lp. 
Temat 

w podręcznik

u 

Liczba 

godzin  

na 

realizację 

Nr 
lekcji 

Temat lekcji 
Wymagania edukacyjne 

Ogólne i szczegółowe wymagania 
podstawy programowej 

podstawowe ponadpodstawowe 

wodoru, tlenu, azotu 

i siarki w związkach 

organicznych (D) 
 ustala wzór empiryczny 

(elementarny) 

i rzeczywisty (sumaryczny) 

danego związku 

organicznego na podstawie 

jego składu i masy 

molowej (C) 

założenia teorii strukturalnej 

budowy związków organicznych 

Węglowodory (13 godzin lekcyjnych) 
2. Węglowodor

y nasycone – 

alkany 

2 71. 
72. 

Węglowodory 

nasycone – alkany 
Uczeń: 
 definiuje pojęcia: 

węglowodory, alkany, 

homologi, szereg 

homologiczny 

węglowodorów, grupa 

alkilowa, reakcje 

podstawiania (substytucji), 

spalania, izomeria, 

rodnik (A) 
 wymienia rodzaje 

izomerii (A) 

 zapisuje wzór ogólny 

alkanów (A)  
 zapisuje wzory sumaryczne 

i strukturalne alkanów 

o liczbie atomów węgla od 1 

do 10 oraz podaje ich nazwy 

systematyczne (A) 

Uczeń: 
 wyjaśnia, na czym polega 

izomeria konstytucyjna 

i podaje jej przykłady (B) 
 podaje nazwę 

systematyczną izomeru 

na podstawie wzoru 

półstrukturalnego 

i odwrotnie (B) 
 określa typy reakcji 

chemicznych, którym ulega 

dany węglowodór  

i zapisuje ich równania (C) 
 zapisuje równanie reakcji 

substytucji na przykładzie 

bromowania metanu (B) 
 zapisuje równania reakcji 

spalania całkowitego 

i niecałkowitego 

III. 3) określa typ wiązania (σ i π) 

w cząsteczkach związków […] 

organicznych 

XII. 2) na podstawie wzoru 

sumarycznego, półstrukturalnego 

(grupowego), opisu budowy lub 

właściwości fizykochemicznych 

klasyfikuje dany związek 

chemiczny do: węglowodorów 

(nasyconych […]) […] 

XII. 3) stosuje pojęcia: homolog, 

szereg homologiczny, wzór ogólny 

[…] 

XII. 5) przedstawia tendencje 

zmian właściwości fizycznych 

(np.: temperatura topnienia, 

temperatura wrzenia, 

rozpuszczalność w wodzie) 

w szeregach homologicznych 
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Lp. 
Temat 

w podręcznik

u 

Liczba 

godzin  

na 

realizację 

Nr 
lekcji 

Temat lekcji 
Wymagania edukacyjne 

Ogólne i szczegółowe wymagania 
podstawy programowej 

podstawowe ponadpodstawowe 

 zapisuje równania reakcji 

spalania metanu (C) 
 na podstawie wzoru 

ogólnego alkanów 

wyprowadza wzory 

sumaryczne 

węglowodorów (C) 
 wymienia sposoby 

otrzymywania wybranych 

alkanów (A) 
 wymienia właściwości 

alkanów (A) 
 podaje nazwy systematyczne 

izomerów węglowodorów 

na podstawie ich wzorów 

półstrukturalnych (C) 
 przedstawia tendencje zmian 

właściwości fizycznych 

(np.: temperatura topnienia, 

temperatura wrzenia, 

rozpuszczalność w wodzie) 

w szeregu homologicznym 

alkanów (B) 
 wymienia źródła 

występowania 

węglowodorów 

w przyrodzie (A) 
 wymienia właściwości ropy 

naftowej i gazu 

ziemnego (A) 
 wymienia sposoby przeróbki 

alkanów (B) 
 zapisuje równania reakcji 

podstawiania (substytucji) 

atomu (lub atomów) 

wodoru przez atom (lub 

atomy) chloru przy udziale 

światła (B) 
 proponuje kolejne etapy 

substytucji i zapisuje je 

na przykładzie chlorowania 

alkanów (D) 
 zapisuje wzory strukturalne 

dowolnych węglowodorów 

i ich izomerów oraz 

określa typ izomerii (C) 
 projektuje i doświadczalnie 

identyfikuje produkty 

całkowitego spalania 

węglowodorów (D) 
 opisuje przebieg destylacji 

ropy naftowej (B) 
 podaje skład i właściwości 

benzyny (B) 
 proponuje sposoby 

ochrony środowiska 

przyrodniczego przed 

degradacją (D) 

XII. 6) wyjaśnia wpływ budowy 

cząsteczek (kształtu łańcucha 

węglowego […]) na właściwości 

związków organicznych 

XII. 7) klasyfikuje reakcje 

związków organicznych 

ze względu na typ procesu ([…] 

substytucja, […]) 

XIII. 1) podaje nazwy 

systematyczne węglowodorów 

(alkanu […] – do 10 atomów 

węgla w cząsteczce […]) na 

podstawie wzorów strukturalnych 

lub półstrukturalnych 

(grupowych); rysuje wzory 

węglowodorów na podstawie ich 

nazw 

XIII. 2) opisuje właściwości 

chemiczne alkanów na 

przykładzie reakcji: spalania, 

podstawiania (substytucji) atomu 

(lub atomów) wodoru przez atom 

(lub atomy) chloru przy udziale 

światła; pisze odpowiednie 

równania reakcji 
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Lp. 
Temat 

w podręcznik

u 

Liczba 

godzin  

na 

realizację 

Nr 
lekcji 

Temat lekcji 
Wymagania edukacyjne 

Ogólne i szczegółowe wymagania 
podstawy programowej 

podstawowe ponadpodstawowe 

ropy naftowej (A) 
 wymienia zastosowania 

produktów przeróbki ropy 

naftowej (A) 
 podaje przykłady węgli 

kopalnych (A) 
 wymienia zastosowania 

produktów pirolizy 

węgla (A) 
 omawia wpływ wydobycia  

i stosowania paliw 

kopalnych na stan 

środowiska 

przyrodniczego (B) 
3. Zjawisko 

izomerii 
1 73. Zjawisko izomerii Uczeń: 

 definiuje pojęcia: izomer, 

izomeria, izomery 

konstytucyjne, izomery 

szkieletowe (A) 

 rozpoznaje i klasyfikuje 

izomery (C) 

Uczeń:  
 porównuje właściwości 

izomerów (C) 
 rysuje wzory strukturalne 

i półstrukturalne izomerów 

konstytucyjnych 

o podanym wzorze 

sumarycznym (B) 
 wskazuje izomery 

konstytucyjne wśród 

podanych wzorów 

węglowodorów (C) 

XII. 3) stosuje pojęcia: […] 

izomeria konstytucyjna 

(szkieletowa, […]) rozpoznaje 

i klasyfikuje izomery 

XII. 4) rysuje wzory strukturalne 

i półstrukturalne izomerów 

konstytucyjnych o podanym 

wzorze sumarycznym; 

wśród podanych wzorów 

węglowodorów […] wskazuje 

izomery konstytucyjne  
XII. 6) wyjaśnia wpływ budowy 

cząsteczek […] na właściwości 

związków chemicznych 

XIII. 2) podaje nazwy 

systematyczne węglowodorów 

(alkanu […] – do 10 atomów 
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Lp. 
Temat 

w podręcznik

u 

Liczba 

godzin  

na 

realizację 

Nr 
lekcji 

Temat lekcji 
Wymagania edukacyjne 

Ogólne i szczegółowe wymagania 
podstawy programowej 

podstawowe ponadpodstawowe 

węgla w cząsteczce […] na 

podstawie wzorów strukturalnych 

lub półstrukturalnych 

(grupowych); rysuje wzory 

węglowodorów na podstawie ich 

nazw 
4. Węglowodor

y 

nienasycone 

– alkeny 

2 74. 
75. 

Węglowodory 

nienasycone – 

alkeny 

Uczeń: 
 definiuje pojęcia: alkeny, 

homologi, szereg 

homologiczny alkenów, 

reakcje przyłączania 

(addycji), polimeryzacji, 

spalania, izomeria, 

rodnik (A) 
 wymienia rodzaje 

izomerii (A) 
 zapisuje wzór ogólny 

alkenów (A)  
 zapisuje wzory sumaryczne 

i strukturalne alkenów 

o liczbie atomów węgla od 1 

do 10 oraz podaje ich nazwy 

systematyczne (A) 
 zapisuje równania reakcji 

spalania etenu (B) 
 omawia właściwości  

i zastosowania etenu (B) 
 zapisuje równania reakcji 

spalania całkowitego 

i niecałkowitego etenu (B) 
 zapisuje równania reakcji 

Uczeń: 
 określa typ wiązania (σ i π) 

w cząsteczkach 

alkenów (C) 
 klasyfikuje związek 

chemiczny do alkenów 

na podstawie wzoru 

sumarycznego, 

półstrukturalnego, 

grupowego, opisu budowy 

lub właściwości 

fizykochemicznych (C) 
 zapisuje mechanizm 

reakcji addycji na 

przykładzie reakcji etenu 

z chlorem (B) 
 zapisuje wzory strukturalne 

dowolnych alkenów 

(izomerów) oraz określa 

typ izomerii (C) 
 opisuje właściwości 

chemiczne alkenów 

na przykładzie reakcji: 

spalania, przyłączania 

(addycji): H2, Cl2, HCl, 

III. 3) określa typ wiązania (σ i π) 

w cząsteczkach związków […] 

organicznych 

XII. 2) na podstawie wzoru 

sumarycznego, półstrukturalnego 

(grupowego), opisu budowy lub 

właściwości fizykochemicznych 

klasyfikuje dany związek 

chemiczny do: węglowodorów 

([…] nienasyconych […]) […] 

XII. 3) stosuje pojęcia: […] 

izomeria konstytucyjna 

(szkieletowa, położenia 

[…]), rozpoznaje i klasyfikuje 

izomery 

XII. 4) rysuje wzory strukturalne 

i półstrukturalne izomerów 

konstytucyjnych o podanym 

wzorze sumarycznym; 

wśród podanych wzorów 

węglowodorów […] 
wskazuje izomery konstytucyjne 
XII. 7) klasyfikuje reakcje 

związków organicznych ze 

względu na typ procesu (addycja, 
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Lp. 
Temat 

w podręcznik

u 

Liczba 

godzin  

na 

realizację 

Nr 
lekcji 

Temat lekcji 
Wymagania edukacyjne 

Ogólne i szczegółowe wymagania 
podstawy programowej 

podstawowe ponadpodstawowe 

bromowania, uwodorniania 

oraz polimeryzacji etenu (B) 
H2O, polimeryzacji (B) 

 przewiduje produkty 

reakcji przyłączenia 

cząsteczek 

niesymetrycznych do 

niesymetrycznych alkenów 

na podstawie reguły 

Markownikowa (produkty 

główne i uboczne), 

zapisuje odpowiednie 

równania reakcji (D) 
 ustala wzór monomeru, 

z którego został otrzymany 

polimer o podanej 

strukturze (B) 
 rysuje wzór polimeru 

powstającego z monomeru 

o podanym wzorze lub 

nazwie, zapisuje 

odpowiednie równania 

reakcji (B) 
 odróżnia doświadczalnie 

węglowodory nasycone 

od nienasyconych (C) 
 wyjaśnia, na czym polegają 

procesy kraking 

i reforming (B) 
 wyjaśnia pojęcie zielona 

chemia (B) 

polimeryzacja […]) 

XIII. 1) podaje nazwy 

systematyczne węglowodorów 

([…] alkenu […] – do 10 atomów 

węgla w cząsteczce […]) na 

podstawie wzorów strukturalnych 

lub półstrukturalnych 

(grupowych); rysuje wzory 

węglowodorów na podstawie ich 

nazw 

XIII. 3) opisuje właściwości 

chemiczne alkenów na 

przykładzie reakcji: spalania, 

przyłączania (addycji): H2, Cl2, 

HCl, H2O; polimeryzacji […] 

przewiduje produkty reakcji 

przyłączenia cząsteczek 

niesymetrycznych do 

niesymetrycznych alkenów na 

podstawie reguły Markownikowa 

(produkty główne i uboczne); 

pisze odpowiednie równania 

reakcji 

XIII. 5) ustala wzór monomeru, 

z którego został otrzymany 

polimer o podanej strukturze; 

rysuje wzór polimeru 

powstającego z monomeru 

o podanym wzorze lub nazwie; 

pisze odpowiednie równania 

reakcji 
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Lp. 
Temat 

w podręcznik

u 

Liczba 

godzin  

na 

realizację 

Nr 
lekcji 

Temat lekcji 
Wymagania edukacyjne 

Ogólne i szczegółowe wymagania 
podstawy programowej 

podstawowe ponadpodstawowe 

SEM.II 
5. 

Węglowodor

y 

nienasycone 

– alkiny 

2 76. 
77. 

Węglowodory 

nienasycone – alkiny 
Uczeń: 
 definiuje pojęcia: alkiny,  

szereg homologiczny alkinów 

(A) 
 zapisuje wzór ogólny   

alkinów (A) 
 zapisuje wzory sumaryczne 

i strukturalne alkinów liczbie 

atomów węgla od 1 do 10 

oraz podaje ich nazwy 

systematyczne (B) 
 omawia właściwości 

fizyczne i chemiczne oraz 

zastosowania alkinów (B) 
 omawia sposoby 

otrzymywania etynu (B) 
 zapisuje równania reakcji 

spalania etynu (B) 
 zapisuje równania reakcji 

spalania całkowitego 

i niecałkowitego alkinów (B) 
 zapisuje równania reakcji 

bromowania, uwodorniania 

oraz polimeryzacji etenu (B) 

Uczeń: 
 podaje nazwę 

systematyczną izomeru 

alkinu na podstawie wzoru 

półstrukturalnego  

i odwrotnie (B) 
 rysuje wzory strukturalne 

i półstrukturalne izomerów 

konstytucyjnych alkinów 

o podanym wzorze 

sumarycznym (B) 
 wśród podanych wzorów 

wskazuje izomery 

konstytucyjne 
 odróżnia doświadczalnie 

węglowodory nasycone 

od nienasyconych (C) 
 zapisuje równania reakcji 

spalania całkowitego  

i niecałkowitego 

alkinów (B) 
 opisuje właściwości 

chemiczne alkinów na 

przykładzie reakcji: 

spalania, addycji 

(przyłączenia): H2, Cl2, 

HCl, H2O, zapisuje 

odpowiednie równania 

reakcji (B) 
 udowadnia, że dwa 

węglowodory o takim 

III. 3) określa typ wiązania (σ i π) 

w cząsteczkach związków […] 

organicznych 

XII. 2) na podstawie wzoru 

sumarycznego, półstrukturalnego 

(grupowego) […] klasyfikuje dany 

związek chemiczny do: 

węglowodorów ([…] 

nienasyconych […]) […] 

XII. 3) stosuje pojęcia: […] 

izomeria konstytucyjna 

(szkieletowa, położenia […]), 

rozpoznaje i klasyfikuje izomery 

XII. 4) rysuje wzory strukturalne 

i półstrukturalne izomerów 

konstytucyjnych o podanym 

wzorze sumarycznym; wśród 

podanych wzorów węglowodorów 

[…] wskazuje izomery 

konstytucyjne 

XII. 7) klasyfikuje reakcje 

związków organicznych ze 

względu na typ procesu (addycja 

[…]) 

XIII. 1) podaje nazwy 

systematyczne ([…] alkinu – do 

10 atomów węgla w cząsteczce 

[…]) na podstawie wzorów 

strukturalnych lub 

półstrukturalnych (grupowych); 

rysuje wzory węglowodorów 
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Lp. 
Temat 

w podręcznik

u 

Liczba 

godzin  

na 

realizację 

Nr 
lekcji 

Temat lekcji 
Wymagania edukacyjne 

Ogólne i szczegółowe wymagania 
podstawy programowej 

podstawowe ponadpodstawowe 

samym składzie 

procentowym mogą 

należeć do dwóch 

różnych szeregów 

homologicznych (D) 

na podstawie ich nazw 

XIII. 4) opisuje właściwości 

chemiczne alkinów na przykładzie 

reakcji: spalania, 

addycji (przyłączenia): H2, Cl2, 

HCl, H2O, […]; pisze 

odpowiednie równania reakcji 
6. Benzen – 

przedstawici

el 

węglowodor

ów 

aromatyczny

ch 

2 78. 
79. 

Benzen – 

przedstawiciel 

węglowodorów 

aromatycznych 

Uczeń: 
 podaje nazwy 

węglowodorów 

aromatycznych (A) 
 zapisuje wzory benzenu (A) 
 omawia właściwości 

i zastosowania 

węglowodorów 

aromatycznych (B) 
 wyjaśnia pojęcie 

aromatyczność 

na przykładzie benzenu (B) 
 zapisuje wzór ogólny 

szeregu homologicznego 

benzenu (A) 
 wymienia reakcje, 

którym ulega benzen 

(spalanie, bromowanie 

z użyciem katalizatora, 

uwodornianie, nitrowanie 

i sulfonowanie) (A) 

Uczeń: 
 wyjaśnia budowę 

pierścienia benzenowego 

i pojęcie delokalizacja 

elektronów (B) 
 omawia sposoby 

otrzymywania benzenu 

na przykładzie reakcji 

trimeryzacji etynu (B) 
 zapisuje równania reakcji 

spalania benzenu (B) 
 wyjaśnia, dlaczego benzen 

nie odbarwia wody 

bromowej ani wodnego 

roztworu manganianu(VII) 

potasu (B) 
 wyjaśnia stosowanie 

w nazwach izomerów 

przedrostków meta-, orto-, 

para- (B) 
 podaje nazwy i zapisuje 

wzory toluenu, 

ksylenów (A) 
 

III. 3) określa typ wiązania (σ i π) 

w cząsteczkach związków […] 

organicznych 

XII. 2) na podstawie wzoru 

sumarycznego, półstrukturalnego 

(grupowego), […] klasyfikuje 

dany związek chemiczny do: 

węglowodorów ([…] 

aromatycznych) […] 

XII. 3) stosuje pojęcia: […] 

izomeria konstytucyjna 

(szkieletowa, położenia […]), 

rozpoznaje i klasyfikuje izomery 

XII. 6) wyjaśnia wpływ budowy 

cząsteczek (kształtu łańcucha 

węglowego […]) na właściwości 

związków organicznych 

XII. 7) klasyfikuje reakcje 

związków organicznych 

ze względu na typ procesu ([…] 

substytucja […]) 

XIII. 1) podaje nazwy 

systematyczne […] 

węglowodorów aromatycznych: 
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Lp. 
Temat 

w podręcznik

u 

Liczba 

godzin  

na 

realizację 

Nr 
lekcji 

Temat lekcji 
Wymagania edukacyjne 

Ogólne i szczegółowe wymagania 
podstawy programowej 

podstawowe ponadpodstawowe 

benzenu, toluenu, ksylenów na 

podstawie wzorów strukturalnych 

lub półstrukturalnych 

(grupowych); rysuje wzory 

węglowodorów na podstawie 

ich nazw 

XIII. 4) opisuje właściwości 

chemiczne alkinów na przykładzie 

reakcji […] trimeryzacji etynu; 

pisze odpowiednie równania 

reakcji 

XIII. 7) opisuje budowę cząsteczki 

benzenu z uwzględnieniem 

delokalizacji elektronów; 

wyjaśnia, dlaczego benzen, w 

przeciwieństwie do alkenów, nie 

odbarwia wody bromowej ani 

zakwaszonego wodnego roztworu 

manganianu(VII) potasu 
7. Paliwa 

kopalne 

i ich 

przetwarzan

ie 

2 80. 
81. 

Paliwa kopalne 

i ich przetwarzanie 
Uczeń: 
 wymienia źródła 

występowania 

węglowodorów 

w przyrodzie (A) 
 wymienia właściwości ropy 

naftowej i gazu 

ziemnego (A) 
 wymienia sposoby przeróbki 

ropy naftowej (A) 
 wymienia produkty 

destylacji ropy naftowej (A) 

Uczeń: 

 opisuje przebieg destylacji 

ropy naftowej (B) 

 opisuje przebieg pirolizy 

węgla (B) 

 podaje skład i właściwości 

benzyny (A) 

 wyjaśnia pojęcie liczba 

oktanowa (LO) (B) 

 wymienia sposoby 

zwiększania LO 

XIII. 8) opisuje przebieg destylacji 

ropy naftowej i pirolizy węgla 

kamiennego; wymienia nazwy 

produktów tych procesów 

i uzasadnia ich zastosowania 

XIII. 9) wyjaśnia pojęcie liczby 

oktanowej (LO) i podaje sposoby 

zwiększania LO benzyny; 

tłumaczy, na czym polega kraking 

oraz reforming, i uzasadnia 

konieczność prowadzenia tych 

procesów w przemyśle 
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Lp. 
Temat 

w podręcznik

u 

Liczba 

godzin  

na 

realizację 

Nr 
lekcji 

Temat lekcji 
Wymagania edukacyjne 

Ogólne i szczegółowe wymagania 
podstawy programowej 

podstawowe ponadpodstawowe 

 wymienia zastosowania 

produktów przeróbki ropy 

naftowej (A) 
 podaje przykłady węgli 

kopalnych (A) 
 wymienia zastosowania 

produktów pirolizy 

węgla (A) 
 omawia wpływ wydobycia  

i stosowania paliw 

kopalnych na stan 

środowiska 

przyrodniczego (C) 
 wymienia podstawowe 

rodzaje zanieczyszczeń 

powietrza, wody  

i gleby (np.: węglowodory, 

produkty spalania paliw, 

freony, pyły), ich źródła oraz 

wpływ na stan środowiska 

naturalnego (A) 
 wskazuje problemy 

i zagrożenia wynikające 

z niewłaściwego planowania 

i prowadzenia procesów 

chemicznych (C) 
 uzasadnia konieczność 

projektowania i wdrażania 

procesów chemicznych 

umożliwiających 

ograniczenie lub 

benzyny (A) 

 wyjaśnia pojęcia: kraking, 

reforming (B) 

 proponuje sposoby 

ochrony środowiska 

przyrodniczego 

przed degradacją 

i  zanieczyszczeniem  

zgodnie z zasadami 

zrównoważonego 

rozwoju (D) 

XXII. 2) wymienia podstawowe 

rodzaje zanieczyszczeń powietrza, 

wody i gleby (np.: […] 

węglowodory, produkty spalania 

paliw, freony, pyły, […]) ich 

źródła […] oraz wpływ na stan 

środowiska naturalnego […] 

XXII. 3) proponuje sposoby 

ochrony środowiska naturalnego 

przed zanieczyszczeniem 

i degradacją zgodnie z zasadami 

zrównoważonego rozwoju 

XXII. 4) wskazuje potrzebę 

rozwoju gałęzi przemysłu 

chemicznego ([…] źródła 

energii, materiały); wskazuje 

problemy i zagrożenia wynikające 

z niewłaściwego planowania 

i prowadzenia procesów 

chemicznych; uzasadnia 

konieczność projektowania 

i wdrażania procesów 

chemicznych umożliwiających 

ograniczenie lub wyeliminowanie 

używania albo wytwarzania 

niebezpiecznych 
substancji; wyjaśnia zasady 

tzw. zielonej chemii 
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Lp. 
Temat 

w podręcznik

u 

Liczba 

godzin  

na 

realizację 

Nr 
lekcji 

Temat lekcji 
Wymagania edukacyjne 

Ogólne i szczegółowe wymagania 
podstawy programowej 

podstawowe ponadpodstawowe 

wyeliminowanie używania 

albo wytwarzania 

niebezpiecznych 

substancji (D) 
 wyjaśnia zasady 

tzw. zielonej chemii (B) 
8.  1 82. Podsumowanie 

i powtórzenie 

wiadomości z działu 

Węglowodory 
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Propozycje wymagań programowych na poszczególne oceny przygotowane na podstawie treści zawartych w podstawie programowej (załącznik nr 1. do 

rozporządzenia, Dz.U. z 2018 r., poz. 467), programie nauczania oraz w części 2. podręcznika dla liceum ogólnokształcącego i technikum To jest chemia. Chemia 

organiczna, zakres podstawowy 

SEM.I 

Wprowadzenie do chemii organicznej 

Ocena dopuszczająca 

[1] 

Ocena dostateczna 

[1 + 2] 

Ocena dobra 

[1 + 2 + 3] 

Ocena bardzo dobra 

[1 + 2 + 3 + 4] 

Uczeń: 

 dzieli chemię na organiczną 

i nieorganiczną 

 definiuje pojęcie chemia 

organiczna 

 wymienia pierwiastki 

chemiczne wchodzące w skład 

związków organicznych 

 określa najważniejsze 

właściwości atomu węgla na 

podstawie położenia tego 

pierwiastka chemicznego 

w układzie okresowym 

pierwiastków 

 wyjaśnia pojęcie alotropia 

 wymienia odmiany alotropowe 

węgla 

Uczeń: 

 wyjaśnia pojęcie chemia 

organiczna 

 określa właściwości węgla na 

podstawie położenia tego 

pierwiastka chemicznego 

w układzie okresowym  

 omawia występowanie węgla 

w środowisku przyrodniczym 

 wymienia odmiany alotropowe 

węgla i ich właściwości 

Uczeń: 

 wyjaśnia założenia teorii 

strukturalnej budowy 

związków organicznych 

 wyjaśnia przyczynę różnic 

między właściwościami 

odmian alotropowych węgla 

 wymienia zastosowania 

odmian alotropowych węgla 

wynikające z ich właściwości 

 wyjaśnia i stosuje pojęcia: 

wzór szkieletowy, wzór 

empiryczny, wzór rzeczywisty 

 przeprowadza doświadczenie 

chemiczne związane 

z wykrywaniem węgla 

w cukrze 

Uczeń: 

 wykrywa obecność węgla, 

wodoru, tlenu, azotu i siarki 

w związkach organicznych 

 proponuje wzory empiryczny 

(elementarny) i rzeczywisty 

(sumaryczny) danego związku 

organicznego na podstawie 

jego składu i masy molowej 
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SEM.II 

1. Węglowodory 

Ocena dopuszczająca 

[1] 

Ocena dostateczna 

[1 + 2] 

Ocena dobra 

[1 + 2 + 3] 

Ocena bardzo dobra 

[1 + 2 + 3 + 4] 

Uczeń: 

 definiuje pojęcia: 

węglowodory, alkany, alkeny, 

alkiny, homologi, szereg 

homologiczny węglowodorów, 

grupa alkilowa, reakcje 

podstawiania (substytucji), 

przyłączania (addycji), 

polimeryzacji, spalania, 

izomeria, rodnik 

 wymienia rodzaje izomerii 

 zapisuje wzory ogólne 

alkanów, alkenów, alkinów 

 zapisuje wzory sumaryczne 

i strukturalne i podaje nazwy 

systematyczne węglowodorów 

nasyconych i nienasyconych 

o liczbie atomów węgla od 1 

do 10 

 zapisuje wzory przedstawicieli 

poszczególnych szeregów 

homologicznych 

węglowodorów, podaje ich 

nazwy, właściwości 

i zastosowania 

 zapisuje równania reakcji 

Uczeń: 

 wyjaśnia pojęcia: wiązanie 

zdelokalizowane, stan 

podstawowy, stan wzbudzony, 

wiązania typu σ i , reakcje: 

substytucji, addycji, 

polimeryzacji 

 zapisuje wzory ogólne 

alkanów, alkenów i alkinów, 

a na ich podstawie 

wyprowadza wzory 

sumaryczne węglowodorów 

 przedstawia sposoby 

otrzymywania metanu, etenu 

i etynu 

 przedstawia właściwości 

metanu, etenu i etynu; zapisuje 

równania reakcji chemicznych, 

którym ulegają 

 podaje nazwy systematyczne 

izomerów na podstawie ich 

wzorów półstrukturalnych 

 stosuje zasady nazewnictwa 

systematycznego alkanów 

(proste przykłady) 

 zapisuje równania reakcji 

Uczeń: 

 określa przynależność 

węglowodoru do danego 

szeregu homologicznego na 

podstawie jego wzoru 

sumarycznego 

 charakteryzuje zmianę 

właściwości fizycznych 

i chemicznych węglowodorów 

w zależności od długości 

łańcucha węglowego 

 określa rzędowość atomów 

węgla w cząsteczkach alkanów 

 zapisuje równania reakcji 

otrzymywania metanu, etenu 

i etynu 

 wyjaśnia, na czym polega 

izomeria konstytucyjna; podaje 

jej przykłady 

 podaje nazwę systematyczną 

izomeru na podstawie jego 

wzoru półstrukturalnego 

i odwrotnie 

 określa typy reakcji 

chemicznych, którym ulega 

dany węglowodór; zapisuje ich 

Uczeń: 

 wyjaśnia na dowolnych 

przykładach mechanizm 

reakcji: substytucji, addycji, 

eliminacji, polimeryzacji 

i kondensacji 

 proponuje kolejne etapy 

substytucji i zapisuje je na 

przykładzie chlorowania etanu 

 zapisuje mechanizm reakcji 

addycji na przykładzie reakcji 

etenu z chlorem 

 zapisuje wzory strukturalne 

dowolnych węglowodorów 

(izomerów); określa typ 

izomerii 

 projektuje doświadczenie 

chemiczne i doświadczalnie 

identyfikuje produkty 

całkowitego spalania 

węglowodorów 

 udowadnia, że dwa 

węglowodory o takim samym 

składzie procentowym mogą 

należeć do dwóch różnych 

szeregów homologicznych 
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spalania metanu, etenu, etynu 

 zapisuje wzory benzenu 

 wymienia właściwości 

i zastosowania węglowodorów 

aromatycznych 

 wymienia źródła 

węglowodorów w środowisku 

przyrodniczym 

 wymienia właściwości ropy 

naftowej i gazu ziemnego 

 wymienia sposoby przeróbki 

ropy naftowej 

 wymienia zastosowania 

produktów przeróbki ropy 

naftowej 

 podaje przykłady węgli 

kopalnych 

 wymienia zastosowania 

produktów pirolizy węgla 

 omawia wpływ wydobycia 

i stosowania paliw kopalnych 

na stan środowiska 

przyrodniczego 

spalania całkowitego 

i niecałkowitego alkanów, 

alkenów, alkinów 

 zapisuje równania reakcji: 

bromowania, uwodorniania 

oraz polimeryzacji etenu 

i etynu 

 wyjaśnia pojęcie 

aromatyczność na przykładzie 

benzenu 

 zapisuje wzór ogólny szeregu 

homologicznego benzenu 

 wymienia reakcje, którym 

ulega benzen (spalanie, 

bromowanie z użyciem 

katalizatora, uwodornianie, 

nitrowanie i sulfonowanie) 

 opisuje przebieg destylacji 

ropy naftowej 

 podaje skład i omawia 

właściwości benzyny 

 proponuje sposoby ochrony 

środowiska przyrodniczego 

przed degradacją 

równania 

 zapisuje mechanizm reakcji 

substytucji na przykładzie 

bromowania metanu 

 odróżnia doświadczalnie 

węglowodory nasycone od 

węglowodorów nienasyconych 

 omawia budowę pierścienia 

benzenowego i wyjaśnia 

pojęcie delokalizacja 

elektronów 

 omawia metody otrzymywania 

benzenu na przykładzie reakcji 

trimeryzacji etynu 

 zapisuje równania reakcji 

spalania benzenu 

 wyjaśnia, dlaczego benzen nie 

odbarwia wody bromowej ani 

wodnego roztworu 

manganianu(VII) potasu 

 wyjaśnia przyczyny 

stosowania przedrostków: 

meta-, orto-, para- w nazwach 

izomerów  

 podaje nazwy i zapisuje wzory 

toluenu, ksylenów 

 wyjaśnia, na czym polegają 

procesy krakingu i reformingu 

 

 wyjaśnia pojęcie zielona 

chemia 

 zapisuje równania reakcji 

chemicznych, którym ulega 

benzen (spalanie, bromowanie 

z użyciem i bez użycia 

katalizatora, uwodornienie, 

nitrowanie i sulfonowanie) 

 projektuje doświadczenia 

chemiczne dowodzące różnic 

we właściwościach 

węglowodorów: nasyconych, 

nienasyconych 

i aromatycznych 
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2. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych. 
  

 
 
 

Formy i sposoby oceny postępów ucznia: 
 
 
Formy pracy podlegające ocenie: 
1. Praca pisemna. 
2. Odpowiedź ustna. 
3. Prezentacja samodzielnie zdobytej wiedzy w formie referatu lub poprzez udział w dyskusji na lekcji. 
4. Wykonywanie zadanych doświadczeń i pisemne opracowanie wyników. 
5. Zadania domowe. 
6. Aktywność podczas lekcji. 
 
 
Sposoby kontroli wiadomości: 
1. Sprawdzian pisemny i kartkówka. 
2. Ocena odpowiedzi ustnej. 
3. Prezentacja samodzielnie zdobytej wiedzy w formie referatu lub poprzez udział w dyskusji na lekcji. 
4. Ocena wykonywanych zadanych doświadczeń i pisemnego opracowania wyników. 
5. Ocena zadania domowego. 
6. Ocena aktywności podczas lekcji. 
 
 
Kryteria oceniania prac pisemnych: 
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Kryteria oceny sprawdzianów: 

Ocena Poziom wymagań Opis wymagań Normy ocen*/** 
niedostateczny podstawowe 

(P) 

uczeń nie opanował nawet połowy 

wymagań podstawowych (najbardziej 

elementarnych) 

0%–30% P** 

dopuszczający uczeń opanował większą część wymagań 

podstawowych 
31%–49% P** 

dostateczny uczeń opanował wymagania podstawowe 50%–70% P* 
dobry ponadpodstawowe 

(PP) 
uczeń opanował wymagania podstawowe 

i większą część wymagań 

ponadpodstawowych 

70% P + (30%–

70%) PP** 

bardzo dobry uczeń opanował pełne wymagania  

podstawowe i ponadpodstawowe 
70% P + (60%–

100%) PP* 

Celujący -    uczeń opanował pełne wymagania  podstawowe i ponadpodstawowe-      100%P i PP 

 
Kryteria oceny kartkówek: 

Ocena Poziom wymagań Opis wymagań Normy ocen*/** 
niedostateczny podstawowe 

(P) 

uczeń nie opanował nawet połowy 

wymagań podstawowych (najbardziej 

elementarnych) 

0%–40% P** 

dopuszczający uczeń opanował większą część wymagań 

podstawowych 
41%–55% P** 

dostateczny uczeń opanował wymagania podstawowe 56%–75% P* 
dobry ponadpodstawowe 

(PP) 
uczeń opanował wymagania podstawowe 

i większą część wymagań 

ponadpodstawowych 

76% P + (50%–

70%) PP** 

bardzo dobry uczeń opanował pełne wymagania  

podstawowe i ponadpodstawowe 
90% P + (70%–

100%) PP* 

 
Wagi ocen:  
 
Ocena z chemii jest wystawiona na podstawie średniej ważonej. Oceny ze sprawdzianów mają wagę 3, oceny z odpowiedzi i kartkówek 
wagę 2, natomiast wszystkie pozostałe wagę 1. 

3.  Warunki i tryb uzyskania oceny wyższej niż przewidywana ocena roczna 



 

19 

 

 
 

 1. Uczeń lub jego rodzice/prawni opiekunowie mają prawo ubiegać się u nauczyciela o podwyższenie o jeden stopień  proponowanej 
 oceny z chemii w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od otrzymania informacji o przewidywanej dla niego rocznej ocenie.  

 
2. Uczeń lub jego rodzice/opiekunowie prawni zwracają się na piśmie skierowanym do nauczyciela chemii, chęć poprawy oceny. 
 
3. Nauczyciel uzgadnia z uczniem terminy, formy i zakres sprawdzania wiedzy i umiejętności. 
 
4. W przypadku nieprzystąpienia ucznia do zaplanowanych form sprawdzania wiedzy i umiejętności w wyznaczonym terminie z przyczyn 
nieusprawiedliwionych, traci on prawo do ubiegania się o podwyższenie oceny. 
 
5. Sposoby i terminy sprawdzania wiedzy i umiejętności określa nauczyciel przedmiotu. 
 
6. Stopień trudności zadań musi odpowiadać wymaganiom edukacyjnym na ocenę, o którą ubiega się uczeń. 
 
7. Sprawdzanie pracy pisemnej przeprowadza nauczyciel przedmiotu. 
 

 8. Na podstawie ocenionych prac nauczyciel podwyższa ocenę, jeśli uczeń spełnił wymagania niezbędne do uzyskania wyższej niż 
 przewidywana ocena lub pozostawia wcześniej ustaloną ocenę, jeśli warunki jej podwyższenia nie zostały spełnione. 
 
 

 
 
 
 
 

4.  Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych 
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  śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych. 

 
 

1. Nauczyciel zobowiązany jest miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej do: 

a) pisemnego poinformowania wychowawców klas o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych (wpisanie propozycji ocen do 

e-dziennika), 

b) ustnego poinformowania uczniów o przewidywanych dla nich rocznych ocenach klasyfikacyjnych oraz o warunkach i trybie uzyskania 

wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej;  

 

2. Przy wystawianiu oceny rocznej nauczyciel sugeruje się średnią ważoną, nie jest to ocena ostateczna: 

1,70-2,71 dla oceny dopuszczającej 

2,70-3,71 dla oceny dostatecznej 

3,70-4,71 dla oceny dobrej 

4,70-5,50 dla oceny bardzo dobrej 

5,51-6.00 dla oceny celującej 
 

Nauczyciel może w uzasadnionych przypadkach podwyższyć (jeśli sprawdziany pisemne zostały poprawione na ocenę wyższą) lub 

obniżyć ocenę (jeśli uczeń nie pisał sprawdzianów lub nie podejmuje próby poprawy ocen niedostatecznych)sugerowaną przez średnią 

ważoną. Ostateczna decyzja należy do nauczyciela. 

3. Przy wystawianiu oceny rocznej nauczyciel bierze pod uwagę oceny z I i II okresu. 

4. Przy ustalaniu oceny śródrocznej i rocznej nauczyciel bierze także pod uwagę stopnie ucznia z poszczególnych obszarów działalności, 

rozwój ucznia, wkład pracy w stosunku do zdolności.  
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5. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji śródrocznej otrzymał ocenę niedostateczną zobowiązany jest do zaliczenia materiału programowego 

w terminie wyznaczonym przez nauczyciela. Zaliczenie materiału odbywa się w formie ustnej lub pisemnej. 

6. Niezaliczenie I okresu może być podstawą do otrzymania niedostatecznej oceny rocznej. 

7. Uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną na koniec roku szkolnego jest zobowiązany do odebrania od nauczyciela zagadnień do 

egzaminu poprawkowego w ciągu 7 dni od daty konferencji klasyfikacyjnej. 

8. Uczeń jest zobowiązany do noszenia i prowadzenia zeszytu przedmiotowego i podręcznika na każdą lekcję. 

9. Na lekcjach nie wolno używać telefonów komórkowych (również kalkulatora w telefonie) –telefon powinien być schowany                      i 

wyłączony/wyciszony.  

  


