
Wymagania edukacyjne z chemii 

Klasa 8 
 

 
         I       WIEDZA 

I PÓŁROCZE 
 

 Wodorotlenki: wzory sumaryczne i nazwy wodorotlenków, właściwości wodorotlenków oraz metody ich otrzymywania, wskaźniki, 

odczyn roztworu, pH, dysocjacja elektrolityczna wodorotlenków, zastosowanie  wodorotlenków 

 Kwasy: wzory sumaryczne, strukturalne i nazwy kwasów, właściwości kwasów oraz metody ich otrzymywania, odczyn roztworu, pH, 

dysocjacja elektrolityczna kwasów, zastosowanie  kwasów 

 Skala pH 

 Sole: wzory sumaryczne, strukturalne i nazwy soli,  równania reakcji otrzymywania soli (kwas + wodorotlenek, kwas + tlenek metalu, 

kwas + metal, wodorotlenek  + tlenek niemetalu, tlenek metalu + tlenek niemetalu, metal + niemetal) w formie cząsteczkowej, reakcje 

strąceniowe , dysocjacja elektrolityczna soli rozpuszczalnych w wodzie, zastosowania najważniejszych soli 

 

II PÓŁROCZE 

 

 Związki węgla z wodorem: węglowodory nasycone (alkany) i nienasycone (alkeny, alkiny), wzór ogólny szeregu homologicznego 

alkanów ,  wzór sumaryczny alkanu o podanej liczbie atomów węgla, wzory strukturalne i półstrukturalne alkanów o łańcuchach prostych 

do pięciu atomów węgla w cząsteczce, wzór ogólny szeregu homologicznego alkenów i alkinów ,  wzory   sumaryczne  i  wzory 

strukturalne i półstrukturalne,  nazwy systematyczne alkanów 

 Pochodne węglowodorów: wzory sumaryczne, wzory półstrukturalne i strukturalne alkoholi monohydroksylowych o łańcuchach prostych 

zawierających do pięciu atomów węgla w cząsteczce,  nazwy systematyczne, właściwości fizyczne i chemiczne etanolu, właściwości i 

zastosowania metanolu i etanolu;  równania reakcji spalania metanolu i etanolu, negatywne skutki działania metanolu i etanolu na 

organizm ludzki, wzór sumaryczny i półstrukturalny  glicerolu, właściwości i zastosowanie,  przykłady kwasów organicznych 



występujących w przyrodzie (np. kwas mrówkowy, szczawiowy, cytrynowy), ich zastosowania;  wzory półstrukturalne  i strukturalne 

kwasów monokarboksylowych o łańcuchach prostych zawierających do pięciu atomów węgla w cząsteczce,  ich nazwy zwyczajowe i 

systematyczne; wybrane właściwości fizyczne i chemiczne kwasu etanowego (octowego),  równania reakcji tego kwasu z 

wodorotlenkami, tlenkami metali, metalami, równanie dysocjacji kwasu octowego, reakcja estryfikacji, nazwy systematyczne i 

zwyczajowe estrów, właściwości estrów. 

 Substancje chemiczne o znaczeniu biologicznym: nazwy i rysuje wzory półstrukturalne  długołańcuchowych kwasów 

monokarboksylowych (kwasów tłuszczowych) nasyconych (palmitynowego, stearynowego) i nienasyconego (oleinowego),  budowa 

cząsteczki tłuszczu jako estru glicerolu i kwasów tłuszczowych,  wybrane właściwości fizyczne tłuszczów, budowa i wybrane 

właściwości fizyczne i chemiczne aminokwasów, klasyfikacja cukrów na proste i złożone, właściwości, zastosowanie i  znaczenie 

cukrów  

        II    POSTAWY  

 kształcenie wrażliwości na piękno i wartość przyrody, 

 przekonywanie o celowości zdobywania wiedzy teoretycznej i jej zastosowaniu w praktyce, 

 przygotowanie do współpracy i pracy w zespole: prowadzenie dyskusji, argumentowanie, 

 wyrabianie i utrwalanie nawyku utrzymywania czystości na swoim miejscu pracy, 

 przygotowanie do dokonywania świadomej samokontroli i samooceny 

 wdrażanie do systematyczności w nauce ( systematyczne prowadzenie zeszytu przedmiotowego, odrabianie zadań domowych, 

bieżące  przygotowywanie się do lekcji ), 

 wyrabianie i utrwalanie nawyku przestrzegania zasad BHP 

III      UMIEJĘTNOŚCI   

Lp Kształtowana 

umiejętność 

dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący 

1. Ogólnie wiedza i 

umiejętności 

ma braki w 

opanowaniu 

wiadomości 

określonych 

programem nauczania, 

ale braki te nie 

przekreślają 

opanował w 

podstawowym zakresie 

te wiadomości i 

umiejętności określone 

programem, które są 

konieczne do dalszego 

opanował w dużym 

zakresie wiadomości i 

umiejętności określone 

programem 

opanował prawie w pełnym 

zakresie wiadomości i 

umiejętności przewidziane 

programem 

opanował w pełnym 

zakresie wiadomości i 

umiejętności 

przewidziane 

programem 



możliwości dalszego 

kształcenia 

kształcenia 

 Uczeń rozumie 

podstawowe pojęcia 

chemiczne   i ich 

definicje 

posługuje się ubogim 

słownictwem 

chemicznym 

 

rozumie pojęcia 

intuicyjnie, zna ich 

nazwy 

 

potrafi podać 

przykłady  ilustrujące 

te pojęcia 

ze zrozumieniem 

zapamiętuje 

podstawowe pojęcia 

chemiczne 

 

stosuje proste terminy, 

wzory, reguły, pojęcia 

chemiczne i definicje 

potrafi formułować 

definicje i zapisać je 

 

 potrafi operować 

pojęciami, terminami,  

wzorami, regułami i 

właściwie je stosować 

uogólnia pojęcia 

 

podaje szczególne przypadki 

swobodnie operuje 

pojęciami chemicznymi 

 Uczeń zna i stosuje 

zasady i prawa 

chemiczne, posługuje 

się językiem chemii i 

jej symboliką oraz 

korzysta z reguł 

wnioskowania w 

prostych 

rozumowaniach 

intuicyjnie rozumie 

podstawowe prawa i 

zasady chemiczne, 

 

 zna symbole 

chemiczne, 

 

 

potrafi stosować prawa 

chemiczne i zasady  w 

typowych zadaniach, 

 

 

potrafi sformułować 

określone przykładem 

prawo chemiczne 

 

potrafi przeprowadzić 

samodzielnie proste 

wnioskowanie 

 

 

potrafi uzasadnić 

nieskomplikowane prawa 

chemiczne 

 

 

swobodnie operuje 

zasadami i prawami 

chemicznymi i dowodzi 

ich słuszności 

 

 

 Uczeń umie korzystać z 

tekstów chemicznych i 

redagować treści z 

użyciem symboli, 

rysunku, schematu, 

wykresu 

potrafi wskazać dane i 

szukane 

 

 

odczytuje dane z 

prostych rysunków, 

wykresów, diagramów, 

tabel 

potrafi naśladować 

podane rozwiązania w 

analogicznych 

sytuacjach 

 

potrafi korzystać przy 

pomocy nauczyciela, z 

takich źródeł wiedzy 

jak układ okresowy 

pierwiastków, wykresy, 

tablice 

analizuje treść zadania 

 

 samodzielnie 

rozwiązuje typowe 

zadania 

 

 potrafi korzystać ze 

wszystkich poznanych 

na lekcji źródeł 

informacji (układ 

okresowy 

pierwiastków, wykresy, 

tablice) 

umie analizować sytuacje 

problemowe i rozwiązywać 

zadania nietypowe, 

 

 sprawnie korzysta ze 

wszystkich dostępnych i 

wskazanych źródeł 

wiadomości 

potrafi oryginalnie i 

nieszablonowo 

rozwiązywać zadania 

nietypowe, 

 

 potrafi korzystać z 

różnych źródeł 

informacji nie tylko 

wskazanych przez 

nauczyciela 



 Uczeń umie dokonywać 

obserwacji i opisu 

zjawisk chemicznych, a 

także projektować i 

przeprowadzać 

eksperymenty 

chemiczne i 

prezentować wyniki 

własnej pracy 

intuicyjnie rozumie 

obserwowane zjawiska 

i eksperymenty, 

 

 potrafi z pomocą 

nauczyciela 

przedstawić wyniki 

obserwacji 

potrafi z pomocą 

nauczyciela 

zaprojektować i 

wykonać typowe 

doświadczenie 

samodzielnie projektuje 

i przeprowadza 

doświadczenia 

chemiczne, 

potrafi zaprezentować 

uzyskane w eksperymencie 

wyniki z wykorzystaniem 

pojęć i praw 

potrafi zaprojektować 

oryginalne nietypowe 

doświadczenie wykonać 

i zaprezentować wyniki 
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