
WYMAGANIA EDUKACYJNE Z CHEMII 

Rok szkolny 2018/2019 

    

 Klasa VIII         
 

Dział: Kwasy. 

Ocena 

 

Wymagania 

Dopuszczająca 

Uczeń: 

- zna wzory sumaryczne kwasów i podaje ich przykłady 

- zna zastosowanie kwasów (po 2 przykłady) 

Dostateczna 

Uczeń: 

- zna reakcje otrzymywania niektórych kwasów (węglowy, solny) 

- wie co to są kationy i aniony  

 

Dobra 

Uczeń: 

- wie co to jest tlenek kwasowy  

- umie pisać reakcje otrzymywania kwasów tlenowych i beztlenowych 

- zna wzory strukturalne kwasów 

- umie pisać reakcje dysocjacji kwasów  

- potrafi podzielić i nazwać jony kwasowe 

 

Bardzo dobra 

Uczeń: 

- wie co to są kwasy mocne i słabe 

- umie przeprowadzić dysocjacje kwasów 

- wie co to są roztwory kwaśne (potrafi to udowodnić)  

Celująca 

Uczeń: 

- rozwiązuje zadania: stężenie procentowe kwasów, skład procentowy cząsteczki 

- potrafi pisać reakcje otrzymywania wszystkich kwasów 

 

 

Dział: Sole. 

Ocena 

 

Wymagania 

Dopuszczająca 

Uczeń: 
- wie co to jest sól,  

- umie wyjaśnić reakcje zobojętnienia,  

- zna zastosowanie niektórych soli.  

 

Dostateczna 

Uczeń: 
- zna sposoby otrzymywania soli (zapis słowny) 

- zna 3 sposoby otrzymywania soli.  

 

Dobra 

Uczeń: 
- zna 5 sposobów otrzymywania soli.  

- umie zapisać wzory strukturalne soli (4 przykłady) 

- umie zapisać wzory sumaryczne soli (4 przykłady) 

 

Bardzo dobra 

Uczeń: 
- umie zapisać wzory sumaryczne i strukturalne dowolnych soli. 

- zna 7 sposobów otrzymywania soli, (zapis cząstkowy i jonowy).  

- umie rozwiązać trudniejsze zadania ze stechiometrii.  

 

Celująca 

Uczeń: 
- zna skrócony zapis jonowy otrzymywania soli,  

- rozwiązuje chemografy. 

 

 



Dział: Węgiel i jego związki z wodorem. Pochodne węglowodorów. 

Ocena 
Wymagania 

 

Dopuszczająca 

Uczeń 

- wie co to są węglowodory, potrafi je podzielić na alkany, alkeny i alkiny  

- zna wzory ogólne węglowodorów  

- potrafi wymienić (2 przykłady) alkanów, alkenów i alkinów 

- potrafi pisać wzory sumaryczne węglowodorów (n=1, n=2, n-3) 

- wie co to są alkohole, zna ich wzór ogólny,  

- potrafi pisać wzory 3 pierwszych alkoholi 

- potrafi nazwać 4 pierwsze kwasy karboksylowe,  

- wie co to są kwasy karboksylowe, zna ich wzory sumaryczne 

 

Dostateczna 

Uczeń: 

- umie podzielić alkany, zna ich wzory strukturalne,  

- potrafi pisać reakcje pełnego spalania, zna ich właściwości fizyczne. 

- zna właściwości fizyczne i szereg homologiczny alkenów i alkinów,  

- umie pisać reakcje ich pełnego spalania 

- zna właściwości fizyczne i reakcje spania alkoholu i kwasów organicznych  

- wie na czym polegają reakcje spalania 

 

Dobra 

Uczeń: 

- zna pojęcie węglowodór nasycony i nienasycony i potrafi to wyjaśnić 

- umie pisać reakcje łączenia alkenów z chlorem  

- wie co to jest reakcja przyłączania 

- wie co to jest reakcja charakterystyczna, potrafi ją opisać i zapisać,  

- zna reakcje otrzymywania acetylenu 

- zna reakcje otrzymywania alkoholi i kwasów, 

- zapisuje reakcje otrzymywania soli (octany, mrówczany) 

 

 

Bardzo dobra 

Uczeń:  

- umie pisać reakcje węglowodorów nienasyconych z fluorowcami (etapowo),  

- nazywa produkty tych reakcji 

- umie pisać reakcję polimeryzacji alkenów 

- wie co to jest reakcja przyłączania 

- wie co to są grupy funkcyjne 

Celująca 

Uczeń: 

- umie rozwiązywać zadania dotyczące tego działu, a także stężenia procentowego, 

molowego, rozpuszczalności i stechiometryczne  

 

Dział: Substancje o znaczeniu biologicznym 

Ocena 

 

Wymagania 

Dopuszczająca 

Uczeń: 

- zna składniki żywności 

- zna skład pierwiastkowy tych substancji.  

- umie podzielić tłuszcze i białka,  

 

Dostateczna 

Uczeń: 

- zna wzory estrów.  

- umie podzielić węglowodany, zna ich wzory.  

- wie jak wykryć białko i cukry proste.  

 

Dobra 

Uczeń: 

- zna reakcje otrzymywania estrów (zapis słowny) 

- umie nazwać aminokwasy podane przez nauczyciela oraz napisać ich wzory.  

- umie zapisać reakcje otrzymywania mydeł i tłuszczy wzorami sumarycznymi.  

- wie co to reakcje biuretowa i ksantoproteinowa.  

- umie pisać reakcje rozkładu cukrów złożonych na proste.   

  



Bardzo dobra 

 

Uczeń: 

- zna reakcje otrzymywania tłuszczów wzorami strukturalnymi.  

- wie jak wykryć skrobię i cukier prosty.  

- wie co to jest denaturacja białek 

- umie napisać reakcje wykrywania cukrów prostych 

 

Celująca 

Uczeń: 

- wie co to jest wiązanie peptydowe 

- rozwiązuje zadania - stechiometria, stężenie %, obliczenia molowe i rozpuszczalność 

 

 


