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Rozkład materiału nauczania – CHEMIA (+8 godzin do wykorzystania w miarę potrzeb uczniów)
W rozkładzie materiału zostały uwzględnione wnioski z analizy egzaminu gimnazjalnego (czerwona czcionnka)
W klasie 3 oprócz nowego materiału obejmującego chemię organiczną,  od 4- 5 lekcji będzie przeznaczonych na powtórzenie wiadomości z klasy 1 i 2  w przygotowaniu do egzaminu- rozwiązywanie przykładowych zadań testowych egzaminu gimnazjalnego z poprzednich lat 
Dział 1. Substancje i ich właściwości file_0.wmf
12 godzin



Nr lekcji
Temat lekcji i zagadnienia tematyczne
Doświadczenia i zadania
1.

Wymagania z przedmiotu. Bhp na lek
cjach chemiI




wymaga







nia  nia 


2. 

Co to jest chemia?

Pokaz ciekawych doświadczeń 

3. 
Szkolne laboratorium chemiczne
1. Przepisy bhp i regulamin szkolnej pracowni chemicznej.
2. Podstawowy sprzęt i szkło 
laboratoryjne.
3. Podstawowe czynności laboratoryjne:
a) sączenie;
b) ogrzewanie;
c) odparowanie. 
1. Pokaz podstawowego sprzętu 
i szkła laboratoryjnego.
2. Sączenie zawiesiny wody i mąki.
3. Ogrzewanie cieczy w probówce i zlewce.
4. Odparowanie roztworu soli kuchennej.
4.
Substancje w naszym otoczeniu
1. Pojęcie substancji. 
2. Substancje w naszym otoczeniu.
3. Właściwości fizyczne poznanych substancji, np.: stan skupienia (w temperaturze pokojowej), barwa, zapach, połysk, rozpuszczalność w wodzie.
1. Pokaz i określanie właściwości 
fizycznych substancji znanych z życia codziennego.
2. Ćwiczenia w określaniu, czy dane 
„ciało”, np.: cukier, drewno, kwiat, 
żelazo jest substancją.
5. 
Poznajemy właściwości metali
1. Wspólne cechy metali, np. stan 
skupienia (w temperaturze pokojowej), barwa, połysk, kowalność, 
przewodzenie prądu elektrycznego i ciepła.
2. Różnicujące właściwości metali, np.: 
temperatura topnienia, twardość, 
gęstość.
3. Zastosowanie metali.
1. Pokaz wybranych metali.
2. Określanie właściwości fizycznych 
metali.
3. Ćwiczenie umiejętności korzystania z tablic chemicznych w celu odczytania np. temperatury topnienia lub gęstości metalu.
6.

Właściwości wybranych niemetali
1. Właściwości fizyczne niemetali: C, S, P, O2, Cl2.
2. Zastosowanie niemetali.
3. Podsumowanie wiadomości o metalach i niemetalach.
1. Pokaz niemetali: siarki, fosforu, węgla 
(w formie grafitu).
2. Określanie właściwości fizycznych niemetali.
7. 
Podział substancji
1. Podział substancji na proste i złożone.
2. Podział substancji prostych na metale i niemetale.
3. Pierwiastek chemiczny jako substancja prosta.
4. Posługiwanie się językiem chemicznym – symbole wybranych pierwiastków.
1. Ćwiczenia w przyporządkowywaniu 
substancji do prostych i złożonych.
2. Ćwiczenia w określaniu, czy dany pierwiastek chemiczny jest metalem, czy niemetalem.
3. Ćwiczenia w określaniu symboli poznanych pierwiastków.
8.

Mieszaniny substancji 
1. Pojęcie mieszaniny.
2. Podział mieszanin na jednorodne i niejednorodne.
3. Właściwości mieszanin.
4. Przykłady mieszanin w różnych 
stanach skupienia.
5. Mieszaniny substancji w życiu 
codziennym.
1. Sporządzanie mieszanin:
■ wody i soli kuchennej;
■ wody i kredy;
■ wody i oleju jadalnego;
■ wody i piasku;
■ siarki i opiłków żelaza;
■ soli kuchennej z kredą.
2. Ćwiczenia w określaniu rodzaju mieszaniny.
9.

Rozdzielanie mieszanin
1. Metody rozdzielania mieszanin:
a) odparowanie;
b) sączenie;
c) dekantacja;
d) użycie magnesu.
2. Inne metody rozdzielania substancji.
1. Rozdzielanie mieszanin:
■ wody i cukru (lub soli kuchennej) – odparowanie;
■ wody i kredy – sączenie;
■ wody i piasku – dekantacja;
■ opiłków żelaza i siarki – użycie 
magnesu.
2. Ćwiczenia w projektowaniu doświadczeń mających na celu rozdzielenie danej mieszaniny, np. soli kuchennej i siarki.
10. 

Zjawisko fizyczne a reakcja chemiczna
1. Zjawisko fizyczne.
2. Reakcja chemiczna.
3. Związek chemiczny jako substancja złożona.
4. Różnice między związkiem 
chemicznym a mieszaniną.
1. Rozdrabnianie i spalanie papieru.
2. Topienie i spalanie parafiny.
3. Spalanie magnezu.
4. Ogrzewanie mieszaniny siarki 
i opiłków żelaza.
5. Próba rozdzielenia składników siarczku żelaza(II) za pomocą magnesu.
11.
Co już wiemy o substancjach? – lekcja powtórzeniowa- rozwiązywanie zadań testowych w przygotowaniu do egzaminu gimnazjalnego
12.
Sprawdzian wiadomości
Dział 2. Atomy i cząsteczki file_1.wmf
18 godzin



Nr
lekcji
Temat lekcji i zagadnienia tematyczne
Doświadczenia i zadania
1.
Jak jest zbudowana materia?
1. Dyfuzja jako zjawisko polegające na 
samorzutnym mieszaniu się stykających się ze sobą substancji.
2. Zależność szybkości zachodzenia dyfuzji od stanu skupienia substancji.
3. Ziarnista budowa materii. 
1. Doświadczenia przedstawiające proces dyfuzji, np.:
■ rozchodzenie się zapachów w powietrzu;
■ rozpuszczanie barwnego ciała stałego w wodzie;
■ rozchodzenie się atramentu w kredzie.
2. Modelowe wyjaśnienie zjawiska dyfuzji.
2.

Atom jako najmniejsza część pierwiastka
1. Rozwój atomistyczno-cząsteczkowej teorii budowy materii.
2. Wkład M. Skłodowskiej-Curie w rozwój 
wiedzy o budowie atomu.
3. Atom jako najmniejsza część 
pierwiastka chemicznego.
4. Masa atomowa i jej jednostka, związek z masą atomu.
5. Porównanie mas i rozmiarów atomów różnych pierwiastków chemicznych.
1. Obliczanie mas atomowych 
różnych pierwiastków chemicznych 
na podstawie mas atomów w gramach.

3.

Jak jest zbudowany atom?
1. Budowa atomu:
a) cząstki elementarne (proton, 
neutron, elektron) i ich charakterystyczne cechy (masa, ładunek);
b) jądro i chmura elektronowa;
c) skład jądra atomowego;
d) powłoki elektronowe;
e) elektrony walencyjne.
2. Pierwiastek chemiczny jako zbiór atomów o tej samej liczbie protonów.

4.
5.
Co o układzie okresowym pierwiastków chemicznych wiedzieć należy?
1. D. Mendelejew – twórca pierwszego układu okresowego pierwiastków 
chemicznych.
2. Prawo okresowości – podstawowym prawem przyrody.
3. Budowa układu okresowego:
a) grupy – numeracja i nazwy;
b) okresy – numeracja.
4. Układ okresowy jako zbiór informacji o pierwiastku chemicznym:
a) liczba atomowa Z;
b) liczba masowa A.
1. Ćwiczenia w określaniu położenia 
pierwiastka chemicznego w układzie okresowym.
2. Ćwiczenia w odczytywaniu liczby 
atomowej danego pierwiastka – i odwrotnie.
3. Ćwiczenia w określaniu liczby masowej pierwiastka.
4. Odczytywanie masy atomowej 
pierwiastka chemicznego.
6. 

Układ okresowy pierwiastków – niezbędna pomoc każdego chemika
1. Budowa atomów różnych pierwiastków:
a) skład jądra atomowego – liczba protonów i neutronów;
b) liczba elektronów równa liczbie protonów jako warunek elektrycznej obojętności atomu;
c) liczba elektronów walencyjnych;
d) liczba powłok elektronowych i maksymalna liczba elektronów w pierwszej, drugiej i trzeciej powłoce elektronowej.
1. Ćwiczenia w określaniu składu jąder różnych atomów.
2. Ćwiczenia w określaniu liczby 
elektronów w atomach różnych 
pierwiastków.
3. Ćwiczenia w określaniu liczby 
elektronów walencyjnych.
4. Ćwiczenia w określaniu liczby powłok elektronowych w atomie.



7.

Co to są izotopy?
1. Pojęcie izotopu.
2. Izotopy wodoru.
3. Średnia ważona masa atomowa 
pierwiastka. 
4. Zastosowanie izotopów.
1. Ćwiczenia w ustalaniu składu jąder izotopów różnych pierwiastków.
2. Ćwiczenia w obliczaniu średniej 
ważonej masy atomowej pierwiastka na podstawie zawartości procentowej poszczególnych izotopów.
8.
Sąd nad promieniotwórczością

9.

Utrwalenie wiadomości o budowie atomu i układzie okresowym pierwiastków chemicznych
1. Projektowanie alternatywnych układów okresowych wg indywidualnie 
wybranych kryteriów. 
2. Rozwiązywanie różnorodnych zadań z wykorzystaniem układu okresowego pierwiastków.
3 rozwiązywanie zadań testowych w przygotowaniu do egzaminu gimnazjalnego




Nr 
lekcji
Temat lekcji i zagadnienia tematyczne
Doświadczenia i zadania
10.
11.
Dlaczego helowce nazwano gazami szlachetnymi?
1. Bardzo mała aktywność chemiczna gazów szlachetnych.
2. Reguła oktetu i dubletu elektronowego.
3. Przewidywanie tendencji pierwiastków chemicznych do przyjmowania lub oddawania elektronów; jony.
*4. Elektroujemność jako zdolność atomu do przyciągania elektronów.
*5. Skala elektroujemności Paulinga.
*6. Pierwiastki elektrododatnie i elektroujemne. Gwiazdką oznaczono dodatkowe pojęcia, pomagające w wyjaśnieniu niektórych zagadnień znajdujących się w podstawie programowej.
*7. Zmiana elektroujemności pierwiastków a ich położenie w układzie okresowym.
1. Ćwiczenia w określaniu budowy 
atomów helowców.
2. Układanie pierwiastków zgodnie ze wzrastającą elektroujemnością na 
podstawie ich położenia w układzie 
okresowym.
3. Ćwiczenia w interpretacji 
elektroujemności wg Paulinga.
4. Przewidywanie tendencji pierwiastków do przyjmowania lub oddawania 
elektronów.
12.

Typy wiązań chemicznych
1. Pojęcie wiązania chemicznego.
2. Podział wiązań chemicznych (w zależności od różnicy elektroujemności łączących się atomów).
1. Ćwiczenia w przewidywaniu typu wiązania chemicznego w cząsteczkach pierwiastków i w dwupierwiastkowych związkach chemicznych.
13.
14.
Wiązanie kowalencyjne w cząsteczkach pierwiastków
1. Cząsteczki pierwiastków: 
H2, Cl2, O2, N2.
2. Wiązanie kowalencyjne na przykładzie dwuatomowych cząsteczek pierwiastków gazowych.
1. Ćwiczenia w zapisywaniu wzorów elektronowych cząsteczek dwuatomowych.
2. Ćwiczenia umiejętności interpretacji zapisów chemicznych typu: 
2 H, H2, 2 H2.
15. 

Wartościowość pierwiastków w związkach chemicznych
1. Pojęcie wartościowości.
2. Zależność wartościowości pierwiastka od jego położenia w układzie 
okresowym.
3. Typowe wartościowości wybranych pierwiastków.
1. Ćwiczenia w określaniu wartościowości pierwiastków 1. i 2. grupy układu 
okresowego.
2. Ćwiczenia w określaniu maksymalnej wartościowości pierwiastków grup 
13–17 układu okresowego.
16.

Wzór sumaryczny związku chemicznego
1. Pojęcie wzoru sumarycznego.
2. Zasady tworzenia wzorów 
sumarycznych związków dwuskładnikowych.
1. Ćwiczenia w ustalaniu wzoru sumarycznego związku chemicznego 
dwuskładnikowego na podstawie wartościowości.
2. Ćwiczenia w ustalaniu wartościowości pierwiastków na podstawie wzoru 
sumarycznego związku chemicznego.
3. Ćwiczenie umiejętności interpretacji zapisów chemicznych typu: 
2 H2O, CO2.


Nr 
lekcji
Temat lekcji i zagadnienia tematyczne
Doświadczenia i zadania
17.
Atom bez tajemnic – lekcja powtórzeniowa- rozwiązywanie zadań testowych w przygotowaniu do egzaminu gimnazjalnego
18. 
Sprawdzian wiadomości
Dział 3. Powietrze i jego składniki file_2.wmf
15 godzin



Nr lekcji

Temat lekcji i zagadnienia tematyczne
Doświadczenia i zadania
1.

Co to jest powietrze?
1. Powietrze jako mieszanina gazów.
2. Skład czystego powietrza.
3. Właściwości powietrza.
4. Powietrze jako surowiec do otrzymywa-nia tlenu, azotu i gazów szlachetnych.

2.

Azot – główny składnik powietrza
1. Powtórzenie wiadomości o budowie atomu azotu oraz o jego położeniu w układzie okresowym.
2. Powtórzenie wiadomości o wiązaniu 
w cząsteczce azotu.
3. Właściwości azotu.
4. Zastosowanie i znaczenie azotu.
1. Określenie składu atomu azotu.
2. Określenie położenia azotu w układzie 
okresowym pierwiastków chemicznych.
3.
4.
Co o tlenie wiedzieć należy?
1. Budowa atomu tlenu i jego położenie w układzie okresowym.
2. Obieg tlenu w przyrodzie.
3. Ozon jako odmiana tlenu.
4. Dziura ozonowa.
5. Otrzymywanie tlenu i badanie jego 
właściwości fizycznych.
6. Identyfikacja tlenu.
7. Zastosowanie tlenu.
1. Otrzymywanie tlenu w reakcji rozkładu H2O2 lub KMnO4.
2. Określanie właściwości fizycznych tlenu.
3. Rozpalanie rozżarzonego łuczywa w tlenie.
5.
6.
Właściwości chemiczne tlenu
1. Spalanie a utlenianie.
2. Tlenki jako produkty reakcji utleniania i spalania.
3. Spalanie jako reakcja egzoenergetyczna (egzotermiczna).
4. Wzory sumaryczne tlenków.
5. Nomenklatura tlenków.
6. Korozja jako przykład utleniania 
metalu.
1. Spalanie magnezu i węgla w tlenie.
2. Ćwiczenia w ustalaniu wzorów sumarycznych tlenków.
3. Ćwiczenia w ustalaniu nazw tlenków na podstawie wzoru – i odwrotnie.
4. Wpływ czynników zewnętrznych na szybkość zachodzenia procesu korozji.
7.

Równanie reakcji chemicznej
1. Równanie reakcji jako schematyczny zapis jej przebiegu.
2. Współczynniki stechiometryczne.
3. Substraty i produkty reakcji.
4. Reakcja syntezy.
5. Rozkład HgO – historyczna metoda otrzymywania tlenu, jako przykład 
reakcji analizy i reakcji 
endoenergetycznej.
1. Spalanie siarki.

8. 

Tlenki – produkty reakcji tlenu z innymi pierwiastkami
1. Znaczenie wybranych tlenków.
2. Zastosowanie tlenku wapnia, tlenku glinu i tlenków żelaza.
3. Korozja jako niekorzystny proces dla gospodarki.
1. Ćwiczenia w zapisywaniu równań reakcji syntezy tlenków.
2. Ćwiczenia w uzgadnianiu równań reakcji chemicznych.
3. Ćwiczenia w określaniu typu reakcji 
chemicznej (synteza i analiza).
9.
10.
Dwutlenek węgla – zmienny czy stały składnik powietrza
1. Wzór sumaryczny dwutlenku węgla i jego nazwa systematyczna.
2. Pojęcie wzoru strukturalnego.
3. Wzór strukturalny CO2.
4. Otrzymywanie i identyfikacja CO2.
5. Właściwości fizyczne CO2.
6. Skład chemiczny CO2. 
7. Reakcja wymiany pojedynczej.
8. Zastosowanie CO2, udział w procesie fotosyntezy.
9. Efekt cieplarniany – jego przyczyny 
i konsekwencje. 
1. Otrzymywanie CO2 w reakcji CaCO3 z HCl i badanie jego właściwości.
2. Identyfikacja CO2 za pomocą wody wapiennej.
3. Identyfikacja CO2 wydmuchiwanego z płuc.
4. Reakcja CO2 z magnezem.
11.

Wodór i jego właściwości
1. Położenie wodoru w układzie okresowym pierwiastków.
2. Występowanie wodoru.
3. Właściwości fizyczne wodoru.
4. Właściwości chemiczne wodoru.
5. Bezpieczeństwo pracy z wodorem.
6. Zastosowanie wodoru.
1. Otrzymywanie wodoru w reakcji 
metalu z kwasem.
2. Spalanie wodoru w bańkach 
mydlanych.
3. Zapisywanie równań reakcji syntezy wodoru z tlenem, chlorem, azotem i siarką.

12.

Argon jako składnik powietrza
1. Powtórzenie wiadomości o położeniu gazów szlachetnych w układzie 
okresowym.
2. Przypomnienie wiadomości o przyczynach bardzo małej aktywności chemicznej gazów szlachetnych.
3. Zastosowanie gazów szlachetnych.

13.

Zanieczyszczenia powietrza
1. Zanieczyszczenia powietrza i ich 
podział.
2. Sposoby ochrony przed zanieczyszczeniem powietrza.

14.
Powietrze atmosferyczne – lekcja powtórzeniowa- rozwiązywanie zadań testowych w przygotowaniu do egzaminu gimnazjalnego
15. 
Sprawdzian wiadomości
Dział 4. Woda i roztwory wodne file_3.wmf
9 godzin



Nr lekcji

Temat lekcji i zagadnienia tematyczne
Doświadczenia i zadania
1.

Woda w przyrodzie
1. Zasoby wodne na Ziemi.
2. Obieg wody w przyrodzie.
3. Stany skupienia wody.
4. Zmiany stanu skupienia wody 
(topnienie – krzepnięcie, parowanie – skraplanie, sublimacja – resublimacja).
1.projektowanie doświadczeń obrazujących zmiany stanu skupienia wody.
2.

Budowa cząsteczki wody
1. Wzór sumaryczny wody.
2. Wiązanie kowalencyjne spolaryzowane na przykładzie cząsteczki wody.
3. Wzór strukturalny cząsteczki wody.
4. Właściwości wody wynikające z jej budowy.
1. Działanie naelektryzowanej laski ebonitowej na strumień wody.

3. 

Czy woda jest dobrym rozpuszczalnikiem?
1. Woda jako roztwór – pojęcie roztworu.
2. Rozpuszczalnik i substancja 
rozpuszczona.
3. Podział substancji na łatwo i trudno rozpuszczalne w wodzie.
4. Roztwory a zawiesiny.
1. Odparowanie wody destylowanej i wody wodociągowej.
2. Badanie rozpuszczania proszku do pieczenia, skrobi, mydła, oleju, kredy, piasku, cukru, soli kuchennej w wodzie.
3. Sporządzenie roztworu cukru w wodzie 
i zawiesiny skrobi w wodzie. 
4. 

Jakie czynniki wpływają na rozpuszczanie substancji?
1. Czynniki wpływające na szybkość 
rozpuszczania substancji: temperatura, 
rozdrobnienie substancji, mieszanie.
2. Rozpuszczanie jako zjawisko fizyczne.
3. Inne rozpuszczalniki.
4. Czy substancje rozpuszczalne w wodzie rozpuszczają się też w innych rozpuszczalnikach?
1. Badanie wpływu temperatury, mieszania i stopnia rozdrobnienia substancji na szybkość jej rozpuszczania.
2. Rozpuszczanie cukru w benzynie.
5.
6.
Rozpuszczalność substancji
1. Podział roztworów ze względu na ilość substancji rozpuszczonej na:
a) stężone i rozcieńczone;
b) nasycone i nienasycone.
2. Wpływ temperatury na nasycenie 
roztworu.
3. Rozpuszczalność jako cecha danej substancji.
4. Krzywe rozpuszczalności.
5. Interpretacja krzywych 
rozpuszczalności.
6. Wykorzystanie krzywych rozpuszczalności w praktyce.
1. Sporządzanie nasyconego roztworu substancji w wodzie w określonej 
temperaturze.
2. Ćwiczenia w odczytywaniu danych z wykresów rozpuszczalności.
3. Wskazanie różnicy pomiędzy roztworem nasyconym i nienasyconym
4 . obliczanie ilości danej substancji jaką można rozpuścić w danej ilości rozpuszczalnika w danej temperaturze aby otrzymać roztwór nasycony wykorzystując krzywe rozpuszczalności  
7. 

Dlaczego należy chronić 
zasoby wodne?
1. Przyczyny i źródła zanieczyszczeń wody.
2. Wpływ zanieczyszczeń na żyjące organizmy.
3. Racjonalne gospodarowanie wodą.

8.

Woda – związek chemiczny o niezwykłych właściwościach 
– lekcja powtórzeniowa- rozwiązywanie zadań testowych w przygotowaniu do egzaminu gimnazjalnego 
9.
Sprawdzian wiadomości
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Nr lekcji

Temat lekcji i zagadnienia tematyczne
Doświadczenia i zadania
1.

Gęstość jako właściwość substancji
1. Definicja gęstości substancji.
2. Wzór na gęstość i jego interpretacja.
3. Jednostki gęstości dla ciał stałych, cieczy, gazów i ich przeliczanie.
4. Obliczanie masy, objętości i gęstości substancji.
1. Ćwiczenia w interpretacji gęstości 
różnych substancji.
2. Ćwiczenia w korzystaniu z tablic 
chemicznych w celu odczytania 
gęstości substancji.
3. Wykorzystanie zależności między 
masą, objętością i gęstością w zadaniach.
4. Ćwiczenia w przeliczaniu jednostek gęstości.
2. 

Stężenie procentowe roztworu
1. Stężenie roztworu.
2. Stężenie procentowe roztworu.
3. Roztwory o określonym stężeniu znane 
z życia codziennego.
4. Przygotowanie roztworu o określonym stężeniu.
1. Interpretacja składu roztworów 
o określonym stężeniu znanych 
z życia codziennego.
2. Projektowanie sposobu otrzymania roztworu o określonym stężeniu.
3.
4.
5.
Stężenie procentowe w zadaniach
1. Obliczanie stężenia procentowego, masy roztworu, masy substancji 
rozpuszczonej lub masy 
rozpuszczalnika.
2. Rozwiązywanie zadań z wykorzystaniem definicji gęstości roztworu.
3. Mieszanie roztworów.
1. Rozwiązywanie zadań z wykorzystaniem pojęcia stężenia 
procentowego.

6.

Rozpuszczalność a stężenie procentowe
1. Obliczenia z wykorzystaniem krzywych rozpuszczalności.
2. Stężenie procentowe roztworu 
nasyconego.
1. Rozwiązywanie zadań 
uwzględniających pojęcia 
rozpuszczalności i stężenia 
procentowego.

7.

Masa cząsteczkowa substancji
1. Przypomnienie pojęcia masy atomowej.
2. Masa cząsteczkowa.
3. Skład procentowy związku chemicznego.
1. Obliczanie mas cząsteczkowych.
2. Obliczanie składu procentowego związku chemicznego.
8.

Podstawowe prawa chemiczne
1. Prawo stałości składu.
2. Prawo zachowania masy.
1. Rozwiązywanie zadań z wykorzystaniem poznanych praw chemicznych.
9.
Sprawdzian wiadomości
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Nr lekcji
Temat lekcji i zagadnienia tematyczne
Doświadczenia i zadania
1. 










Kwasy w naszym otoczeniu
1. Kwasy znane z życia codziennego.
2. Pojęcie wskaźnika. 
3. Herbata i sok z czerwonej kapusty jako wskaźniki naturalne.
4. Wskaźniki w laboratorium: 
fenoloftaleina, oranż metylowy oraz uniwersalny papierek wskaźnikowy.
5. Barwy wskaźników w roztworach 
kwasów.
1. Zmiana barwy wskaźników 
w roztworach kwasów.

2.3.
Jak są zbudowane kwasy?
1. Budowa cząsteczek kwasów.
2. Reszta kwasowa i jej wartościowość.
3. Podział kwasów na tlenowe i beztlenowe.
4. Wzory sumaryczne i strukturalne kwasów: HCl, H2S, HNO3, H2SO3, H2SO4, H2CO3, H3PO4.
5. Nomenklatura kwasów.
1. Ćwiczenia w określaniu reszty kwasowej i jej wartościowości.
2. Ćwiczenia w ustalaniu wzorów kwasów na podstawie nazwy – i odwrotnie.
4.

Metody otrzymywania kwasów
1. Otrzymywanie kwasów beztlenowych.
2. Otrzymywanie kwasów tlenowych w reakcji odpowiedniego tlenku 
niemetalu z wodą.
1. Badanie rozpuszczalności 
chlorowodoru w wodzie („fontanna”).
2. Otrzymywanie H2SO4.
3. Otrzymywanie H3PO4.
4. Ćwiczenia w zapisywaniu równań 
reakcji otrzymywania kwasów.
5.

Bliższe poznanie wybranych kwasów
1. Podstawowe właściwości fizyczne kwasów (stan skupienia, barwa, zapach).
2. Rozcieńczanie stężonego H2SO4 – proces egzoenergetyczny.
3. Właściwości higroskopijne H2SO4.
4. Właściwości żrące kwasów.
5. Kwasy trwałe i nietrwałe.
6. Zastosowanie wybranych kwasów.
1. Reakcja H2SO4 z cynkiem.
2. Badanie żrących właściwości H2SO4.
3. Rozcieńczanie H2SO4 wodą.
6.

Kwasy według teorii Arrheniusa
1. Dysocjacja elektrolityczna.
2. Nomenklatura jonów: kationów wodoru i anionów reszt kwasowych.
3. Dysocjacja elektrolityczna kwasów.
1. Ćwiczenia w ustalaniu nazw kationów i anionów na podstawie wzoru – i odwrotnie.
2. Ćwiczenia w zapisywaniu równań 
procesu dysocjacji elektrolitycznej 
kwasów.
7. 

Podsumowanie wiadomości o kwasach
1. Powtórzenie wiadomości o kwasach ze szczególnym zwróceniem uwagi na równania opisujące proces dysocjacji elektrolitycznej.
2. Kwaśne opady i ich wpływ na 
środowisko.
1. Ćwiczenia w zapisywaniu równań 
procesu dysocjacji elektrolitycznej 
kwasów.
2. Analiza przyczyn kwaśnych opadów i projektowanie sposobów ich 
ograniczenia.
8.

Wodorotlenki 
1. Pojęcie wodorotlenku.
2. Wzory sumaryczne wodorotlenków: NaOH, KOH, Mg(OH)2, Ca(OH)2, Cu(OH)2, Al(OH)3.
3. Nomenklatura wodorotlenków.
4. Wodorotlenki a zasady.
5. Barwy wskaźników w roztworach 
zasad.
1. Ćwiczenia w ustalaniu wzorów 
wodorotlenków na podstawie nazwy – i odwrotnie.
2. Barwy wskaźników w roztworach 
zasad.
9.10.

Metody otrzymywania zasad
1. Reakcja aktywnego metalu z wodą.
2. Otrzymywanie zasad w reakcji 
odpowiedniego tlenku metalu z wodą.
3. Otrzymywanie wodorotlenków przez odparowanie zasad.
1. Otrzymywanie zasady sodowej
w reakcji sodu z wodą.
2. Otrzymywanie zasady wapniowej w reakcji tlenku wapnia z wodą.
3. Otrzymywanie wodorotlenków przez 
odparowanie zasad.
11.

Właściwości wybranych wodorotlenków
1. Właściwości fizyczne wodorotlenków – rozpuszczalność w wodzie.
2. Właściwości higroskopijne NaOH.
3. Zastosowanie poznanych 
wodorotlenków.
1. Badanie rozpuszczalności 
w wodzie wybranych wodorotlenków, 
np. NaOH i Ca(OH)2.
2. Badanie właściwości higroskopijnych 
wodorotlenku sodu i wodorotlenku 
potasu.
12.

Dysocjacja elektrolityczna zasad
1. Przypomnienie pojęcia dysocjacji 
elektrolitycznej.
2. Wzory i nomenklatura kationów metali.
3. Anion wodorotlenkowy.
4. Równania procesu dysocjacji 
elektrolitycznej zasad.
5. Zasady wg Arrheniusa.
1. Ćwiczenia w ustalaniu nazw kationów i anionów na podstawie wzoru – i odwrotnie.
2. Ćwiczenia w zapisywaniu równań 
procesu dysocjacji elektrolitycznej 
zasad.
13.

Odczyn roztworu
1. Odczyn: kwasowy, zasadowy i obojętny.
2. pH w ujęciu jakościowym.
3. Podział substancji na elektrolity i nieelektrolity.
1. Badanie odczynu i pH (za pomocą uniwersalnego papierka 
wskaźnikowego) roztworów znanych z życia codziennego (np. roztworu 
mydła, soku z grejpfruta lub cytryny, wody mineralnej, octu, roztworu cukru).
2. Badanie przewodzenia prądu 
elektrycznego przez wodne roztwory kwasów, zasad, cukru i wodę 
destylowaną. 
14.
Kwasy a zasady – lekcja powtórzeniowa – projektowanie doświadczeń pozwalających na otrzymanie i  identyfikację, kwasów, zasad.- rozwiązywanie zadań testowych w przygotowaniu do egzaminu gimnazjalnego
15.
Sprawdzian wiadomości
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Nr lekcji
Temat lekcji i zagadnienia tematyczne
Doświadczenia i zadania
1.
2.
Sól soli nie równa, czyli co to są sole
1. Z czym kojarzy się słowo sól?
2. Chlorek sodu – podstawowy składnik soli kuchennej.
3. Wiązanie jonowe na przykładzie soli: NaCl, MgCl2 i K2S.
4. Właściwości soli wynikające z rodzaju wiązania.
5. Wyjaśnienie, dlaczego nie należy 
rysować wzorów strukturalnych 
związków jonowych.
1. Ćwiczenia w tworzeniu schematu 
powstawania wiązania jonowego 
na wybranych przykładach soli.
3.

Wzory i nazwy soli
1. Sole jako związki chemiczne.
2. Wzory sumaryczne i nomenklatura chlorków, siarczków, azotanów(V), siarczanów(IV), siarczanów(VI), 
węglanów, fosforanów(V).
1. Ćwiczenia w ustalaniu wzorów 
sumarycznych soli i ich nazw.
4.

Czy sole rozpuszczają się w wodzie?
1. Podział soli na łatwo i trudno 
rozpuszczalne.
2. Tablica rozpuszczalności soli 
i wodorotlenków w wodzie.
3. Dysocjacja elektrolityczna soli.
1. Badanie rozpuszczalności: NaCl, 
NaNO3, CuSO4, CaCO3, MgSO4, KNO3 itp. w wodzie.
2. Ćwiczenia w korzystaniu z tablicy rozpuszczalności.
3. Badanie przewodzenia prądu 
elektrycznego przez wodne roztwory soli.
4. Ćwiczenia w zapisywaniu równań 
dysocjacji soli.
5. Ćwiczenia w nazewnictwie jonów 
pochodzących z dysocjacji soli.
5.6

Kwasy przeciw zasadom, czyli reakcja zobojętniania
1. Czy kwasy reagują z zasadami?
2. Zapis równania reakcji kwasu z zasadą w formie cząsteczkowej, jonowej i jonowej skróconej.
3. Wyjaśnienie pojęcia: reakcja 
zobojętniania.
4. Wykorzystanie reakcji zobojętniania w życiu codziennym.
1. Reakcja HCl z NaOH wobec 
fenoloftaleiny i reakcja KOH z H2SO4 wobec oranżu metylowego oraz 
odparowanie otrzymanych roztworów.
2. Ćwiczenia w zapisywaniu równań 
reakcji zobojętniania.
3. Ćwiczenia w projektowaniu 
doświadczenia pozwalającego 
otrzymać sól w reakcji zobojętniania.
7.
8.
Inne metody otrzymywania 
soli
1. Otrzymywanie soli w reakcji:
a) kwasów z metalami;
b) kwasów z tlenkami metali;
c) zasad z niektórymi tlenkami 
niemetali.
2. Mętnienie wody wapiennej jako 
przykład reakcji tlenku niemetalu z zasadą.
3. Otrzymywanie soli kwasów 
beztlenowych w reakcji syntezy 
pierwiastków. 
1. Reakcja metali z kwasami.
2. Reakcja tlenków metali z kwasami.
3. Ogrzewanie mieszaniny siarki i opiłków 
żelaza (lub przypomnienie z działu 1. 
Substancje i ich właściwości).
4. Ćwiczenia w zapisywaniu równań reakcji otrzymywania soli poznanymi metodami. 
9.
10.
Reakcje strąceniowe
1. Reakcja soli z kwasami.
2. Reakcja soli z zasadami.
3. Reakcja soli z solami.
1. Strącanie osadów soli.
2. Ćwiczenia w zapisywaniu równań 
reakcji strąceniowych w formie jonowej i jonowej skróconej.
3. Ćwiczenia w projektowaniu umiejętności doboru 
odpowiedniego odczynnika do 
przeprowadzenia reakcji strąceniowej (na podstawie tablicy rozpuszczalności soli i wodorotlenków w wodzie).
11.

Sole w naszym życiu
1. Występowanie soli w skorupie 
ziemskiej.
2. Zastosowanie wybranych soli: 
azotanów(V), fosforanów(V), 
siarczanów(VI), chlorków, węglanów.
3. Wpływ zasolenia na środowisko.
1. Pokaz minerałów.

12.
Co o solach wiedzieć należy – lekcja powtórzeniowa rozwiązywanie zadań testowych w przygotowaniu do egzaminu gimnazjalnego
13.
Sprawdzian wiadomości
14.

Powtórzenie wiadomości z chemii ogólnej i nieorganicznej
1. Typy związków chemicznych: tlenki, wodorotlenki, kwasy, zasady, sole.
2. Rodzaje wiązań chemicznych. 
3. Typy reakcji chemicznych.
4. Reakcje egzoenergetyczne i endoenergetyczne.
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Nr lekcji
Temat lekcji i zagadnienia tematyczne
Doświadczenia i zadania
1.

Węgiel jako pierwiastek i składnik węgli kopalnych
1. Położenie węgla w układzie okresowym i budowa jego atomu.
2. Odmiany węgla: grafit, diament, fulereny.
3. Właściwości oraz zastosowanie grafitu i diamentu.
4. Węgle kopalne.
1. Pokaz modeli: grafitu, diamentu i fulerenów.
2. Rozdzielanie mieszaniny wody i atramentu.
2. 

Chemia organiczna – chemią związków węgla
1. Wprowadzenie do chemii organicznej.
2. Węgiel – składnik wszystkich związków organicznych.
3. Przypomnienie wiadomości 
o nieorganicznych związkach węgla (tlenki, kwas węglowy, węglany).
4. Wartościowość węgla w związkach organicznych.
5. Związki węgla z wodorem – 
najprostsze związki organiczne.
1. Wykrywanie węgla w produktach 
naturalnych, np. w mące, cukrze, 
białku.
2. projektowanie doświadczeń pozwalających na wykrywanie węgla w wybranychproduktach żywnościowych
3.

Metan – najprostszy związek organiczny
1. Wzór sumaryczny i strukturalny.
2. Wiązanie w cząsteczce metanu.
3. Budowa przestrzenna – model 
cząsteczki metanu.
4. Właściwości fizyczne.
5. Spalanie metanu.
6. Występowanie metanu w przyrodzie: gaz ziemny, gaz kopalniany, produkt fermentacji metanowej: gaz błotny, przewód pokarmowy przeżuwaczy. 
7. Zastosowanie gazu ziemnego jako paliwa i surowca chemicznego.
8. Metan jako gaz cieplarniany. 
1. Modelowanie cząsteczki metanu.

4.
5.
Alkany – węglowodory nasycone
1. Szereg homologiczny alkanów:
a) ogólny wzór;
b) nomenklatura.
2. Pojęcie wzoru półstrukturalnego.
3. Zależność stanu skupienia alkanów 
od długości łańcucha węglowego.
4. Właściwości chemiczne:
a) charakter nasycony;
b) palność.
1. Spalanie węglowodorów nasyconych. 
2. Modelowanie cząsteczek alkanów.
3. Zapisywanie wzorów sumarycznych, 
strukturalnych i półstrukturalnych 
alkanów. 
4. Zapisywanie równań reakcji spalania alkanów o łańcuchach od 1 do 4 
atomów węgla.
5. Analiza właściwości fizycznych 
- odróżnienie związków nasyconych od nienasyconych (zachowanie się wobec manganianu VII potasu i wody bromowej
alkanów w zależności od długości 
łańcucha węglowego.
6.

Eten – węglowodór nienasycony
1. Wzór sumaryczny, strukturalny
i półstrukturalny etenu.
2. Właściwości fizyczne etenu.
3. Właściwości chemiczne:
a) palność;
b) reakcja addycji H2 i Br2 do cząsteczki alkenu, nazwa produktu;
c) reakcja polimeryzacji.
4. Polietylen – tworzywo syntetyczne.
1. Modelowanie cząsteczki etenu. 
2. Ćwiczenia w zapisywaniu równań 
reakcji spalania etenu.
3. Ćwiczenia w zapisywaniu równań 
reakcji addycji wodoru i bromu do 
cząsteczki etenu.
-odróżnienie związków nasyconych od nienasyconych (zachowanie się wobec manganianu VII potasu i wody bromowej

7.

Szereg homologiczny alkenów
1. Ogólny wzór alkenów.
2. Nomenklatura alkenów.
3. Właściwości chemiczne: palność i reakcja addycji.
4. Identyfikacja węglowodorów 
nienasyconych.
1. Zapisywanie wzorów: sumarycznych, strukturalnych i półstrukturalnych 
alkenów.
2. Ćwiczenia w tworzeniu nazw alkenów 
na podstawie wzoru – i odwrotnie.
3. Zapisywanie równań reakcji 
całkowitego i niecałkowitego spalania alkenów oraz przyłączania bromu i wodoru do ich cząsteczek.
4. Projektowanie doświadczenia 
umożliwiającego odróżnienie 
węglowodoru nasyconego od 
nienasyconego. 
8.
9.
Acetylen i jego właściwości
1. Etyn:
a) wzór sumaryczny, strukturalny i półstrukturalny;
b) otrzymywanie w reakcji karbidu z wodą;
c) właściwości fizyczne i właściwości chemiczne: palność, addycja;
d) zastosowanie.
2. Szereg homologiczny alkinów:
a) ogólny wzór;
b) nomenklatura; 
c) zachowanie się wobec roztworu KMnO4 i wody bromowej.
1. Otrzymywanie etynu i badanie jego właściwości.
2. Zapisywanie wzorów: sumarycznych, strukturalnych i półstrukturalnych 
alkinów.
3. Ćwiczenia w tworzeniu nazw na podstawie wzoru – i odwrotnie.
4. Zapisywanie równań reakcji 
całkowitego i niecałkowitego spalania alkinów oraz przyłączania bromu i wodoru do ich cząsteczek.
10. 
ZWiązki węgla z wodorem – lekcja powtórzeniowa rozwiązywanie zadań testowych w przygotowaniu do egzaminu gimnazjalnego
11. 
Sprawdzian wiadomości
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Nr lekcji

Temat lekcji i zagadnienia tematyczne
Doświadczenia i zadania
1.

Pochodne węglowodorów
1. Pojęcie grupy funkcyjnej.
2. Jednofunkcyjne pochodne 
węglowodorów.

2.

Alkohole jednowodorotlenowe
1. Grupa funkcyjna alkoholi.
2. Ogólny wzór alkoholi 
jednowodorotlenowych.
3. Wzory: sumaryczne, strukturalne 
i półstrukturalne alkoholi do 4 atomów węgla w cząsteczce.
4. Nomenklatura.
1. Modelowanie cząsteczek prostych 
alkoholi. 
2. Ćwiczenia w ustalaniu nazw alkoholi na podstawie wzoru – i odwrotnie.
3. 

Właściwości alkoholi
1. Wzory: sumaryczne, strukturalne i półstrukturalne metanolu i etanolu.
2. Właściwości fizyczne. 
3. Właściwości chemiczne: odczyn i palność.
4. Zastosowanie.
5. Wpływ etanolu na organizm człowieka.
6. Trujące właściwości metanolu.
1. Badanie właściwości fizycznych 
alkoholi na przykładzie etanolu.
2. Badanie właściwości chemicznych etanolu: odczynu i palności.
3. Zapisywanie równań reakcji spalania alkoholi.
4. Badanie wpływu alkoholu 
na białko.
4. 

Glicerol i jego właściwości
1. Wzór sumaryczny, półstrukturalny i strukturalny.
2. Właściwości fizyczne glicerolu.
3. Właściwości chemiczne: odczyn i palność.
4. Zastosowanie glicerolu.
1. Modelowanie cząsteczki glicerolu.
2. Badanie właściwości fizycznych 
glicerolu.
3. Badanie odczynu i palności glicerolu. 
5.

Kwasy karboksylowe
1. Szereg homologiczny.
2. Nomenklatura.
3. Ogólny wzór kwasów karboksylowych.
4. Występowanie kwasów organicznych.
5. Właściwości fizyczne kwasu 
mrówkowego i kwasu octowego.
6. Odczyn kwasów.
1. Modelowanie cząsteczek kwasów 
karboksylowych.
2. Badanie właściwości fizycznych 
kwasów.
3. Badanie odczynu kwasów. 
6. 

Właściwości kwasów karboksylowych
1. Proces dysocjacji elektrolitycznej, 
nazwy anionów.
2. Reakcje kwasów karboksylowych na przykładzie kwasu mrówkowego i kwasu octowego: reakcje z zasadami, metalami i tlenkami metali.
3. Zastosowanie kwasów 
karboksylowych.
1. Reakcja kwasu karboksylowego 
z metalem, np. z Mg, Zn. 
2. Reakcja kwasu karboksylowego 
z tlenkiem metalu, np. z CuO.
3. Reakcja kwasu karboksylowego 
z zasadą, np. z NaOH, Ca(OH)2.
4. Zapisywanie równań reakcji 
otrzymywania soli.
5. Zapisywanie równań dysocjacji 
elektrolitycznej kwasów.
7.

Kwasy karboksylowe o długich łańcuchach węglowych
1. Wyższe kwasy karboksylowe – kwas palmitynowy, kwas stearynowy i kwas oleinowy:
a) wzory sumaryczne i półstrukturalne;
b) właściwości fizyczne;
c) charakter chemiczny.
2. Mydła jako produkty zobojętniania kwasów tłuszczowych.
1. Badanie właściwości fizycznych 
kwasów tłuszczowych.
2. Badanie zachowania się kwasów 
tłuszczowych wobec roztworu KMnO4 lub wody bromowej.
3. Reakcja kwasu stearynowego 
z NaOH – otrzymywanie mydeł.

8.9.

Czy kwasy mogą reagować z alkoholami?
1. Zachowanie się kwasu karboksylowego 
wobec alkoholu.
2. Reakcja estryfikacji.
3. Estry kwasów karboksylowych:
a) budowa estrów;
b) nomenklatura;
c) właściwości fizyczne.
4. Zastosowanie i występowanie estrów.
1. Otrzymywanie estrów kwasów 
karboksylowych, np. octanu etylu.
2. Zapisywanie równania reakcji 
otrzymywania estrów.
10.
Pochodne węglowodorów – lekcja powtórzeniowa rozwiązywanie zadań testowych w przygotowaniu do egzaminu gimnazjalnego
11.
Sprawdzian wiadomości
Dział 10. Aby żyć, trzeba jeść file_9.wmf
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Nr lekcji

Temat lekcji i zagadnienia tematyczne
Doświadczenia i zadania
1.
2.
Tłuszcze i ich właściwości
1. Substancje odżywcze.
2. Tłuszcze jako estry glicerolu i kwasów tłuszczowych.
3. Właściwości fizyczne tłuszczów.
4. Podział tłuszczów ze względu na stan skupienia (ciekłe i stałe), pochodzenie (roślinne i zwierzęce) i charakter chemiczny (nasycone i nienasycone).
5. Identyfikacja tłuszczów (próba 
akroleinowa).
6. Znaczenie tłuszczów.
7. Zasady przechowywania tłuszczów.
1. Badanie właściwości fizycznych 
tłuszczów, w tym rozpuszczalności w wodzie i w benzynie.
2. Próba akroleinowa.
3. Badanie zachowania się oleju 
roślinnego wobec roztworu KMnO4 
lub wody bromowej.
3.

Jak są zbudowane białka?
1. Występowanie białek w przyrodzie. 
2. Rola i znaczenie białek.
3. Skład pierwiastkowy białek.
4. Aminokwasy – podstawowe cegiełki budujące białka.
5. Kwas aminooctowy jako najprostszy aminokwas.
1. Wykrywanie H, C, S, N w białku jaja kurzego.
2. Badanie właściwości glicyny.
4.

Właściwości białek
1. Wpływ różnych substancji i podwyższonej temperatury na białka.
2. Wykrywanie białek – reakcja ksantoproteinowa i biuretowa.
1. Badanie działania alkoholu, roztworów 
mocnych kwasów i zasad, soli metali ciężkich, soli kuchennej i podwyższonej temperatury na białka. 
2. Reakcja ksantoproteinowa.
3. Reakcja biuretowa.
4. projektowanie doświadczeń pozwalających na identyfikację białka w wybranych pokarmach
5.

Cukry, czyli węglowodany
1. Podział cukrów na proste i złożone.
2. Skład pierwiastkowy cukrów.
3. Ogólny wzór cukrów.
4. Glukoza jako przykład cukrów 
prostych:
a) wzór sumaryczny;
b) występowanie w przyrodzie 
(powstawanie w procesie 
fotosyntezy, utlenianie w organizmach);
c) właściwości fizyczne;
d) zastosowanie.
5. Fruktoza: występowanie, wzór 
sumaryczny. 
1. Badanie składu pierwiastkowego 
cukrów na przykładzie sacharozy.
2. Badanie właściwości fizycznych 
glukozy.
3. Reakcja glukozy z Cu(OH)2. 
4. Wykrywanie glukozy w różnych 
produktach żywnościowych.
6.

Sacharoza – dwucukier
1. Występowanie sacharozy.
2. Właściwości fizyczne.
3. Właściwości chemiczne – hydroliza sacharozy.
4. Zastosowanie sacharozy.
1. Badanie właściwości fizycznych 
sacharozy.
2. Hydroliza sacharozy i wykrywanie 
produktów reakcji. 
7.

Skrobia i celuloza
1. Występowanie skrobi i celulozy.
2. Budowa cząsteczki skrobi i celulozy. 
3. Znaczenie skrobi oraz celulozy w procesach życiowych roślin i zwierząt. 
4. Właściwości fizyczne skrobi i celulozy.
5. Identyfikacja skrobi.
1. Badanie właściwości fizycznych skrobi i celulozy.
2. Badanie zachowania się skrobi w wodzie zimnej i gorącej.
3. Identyfikacja skrobi za pomocą jodyny.
4. Wykrywanie skrobi w produktach 
spożywczych.- projektowanie doświadczeń 
8.
Chemiczne składniki żywności – lekcja powtórzeniowa
9.
Sprawdzian wiadomości


