
Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z chemii w kl.4. Zakres rozszerzony 
Węglowodany 

 

Ocena dopuszczająca 

[1] 
Ocena dostateczna 

[1 + 2] 
Ocena dobra 

[1 + 2 + 3] 
Ocena bardzo dobra 

[1 + 2 + 3 + 4] 
Uczeń:  

− dokonuje podziału sacharydów 

na proste i złożone, podaje po 

jednym przykładzie każdego z 

nich (nazwa, wzór 

sumaryczny) 

− określa właściwości glukozy, 

sacharozy, skrobi i celulozy 

oraz wymienia źródła 

występowania tych substancji 

w środowisku przyrodniczym 

− zapisuje równania reakcji 

charakterystycznych glukozy 

i skrobi 

 

  

Uczeń: 

- wyjaśnia pojęcia: fermentacja 

alkoholowa, fotosynteza, 

hydroliza 

− zapisuje wzór ogólny 

sacharydów oraz dzieli je na 

monosacharydy, disacharydy 

i polisacharydy 

− klasyfikuje glukozę jako 

polihydroksyaldehyd 

i wyjaśnia, jakie to ma 

znaczenie, zapisuje wzór 

liniowy cząsteczki glukozy 

− omawia reakcje 

charakterystyczne glukozy 

− wyjaśnia znaczenie reakcji 

fotosyntezy w środowisku 

przyrodniczym oraz zapisuje 

równanie tej reakcji 

chemicznej 

− zapisuje równania reakcji 

hydrolizy sacharozy i skrobi 

oraz podaje nazwy 

produktów 

− wymienia różnice w budowie 

cząsteczek skrobi i celulozy 

− wykrywa obecność skrobi 

w badanej substancji 

− omawia występowanie i 

zastosowania sacharydów 

-opisuje procesy fermentacyjne 

wykorzystywane w przemyśle 

spożywczym: fermentacja 

alkoholowa, mlekowa 

 

Uczeń: 

− bada skład pierwiastkowy 

sacharydów 

− bada właściwości glukozy 

i przeprowadza reakcje 

charakterystyczne glukozy 

− projektuje i przeprowadza 

doświadczenie chemiczne 

Badanie właściwości glukozy 

i fruktozy oraz zapisuje 

odpowiednie równania reakcji 

chemicznych 

− projektuje doświadczenie 

chemiczne Reakcje 

charakterystyczne glukozy i 

fruktozy oraz zapisuje 

odpowiednie równania reakcji 

chemicznych 

− projektuje i przeprowadza 

doświadczenie chemiczne 

Badanie właściwości sacharozy 

oraz zapisuje odpowiednie 

równania reakcji chemicznych 

− wykazuje, że cząsteczka 

sacharozy nie zawiera grupy 

aldehydowej 

− projektuje i przeprowadza 

doświadczenie chemiczne 

Badanie właściwości skrobi 

oraz zapisuje odpowiednie 

równania reakcji chemicznych 

− projektuje i przeprowadza 

doświadczenie chemiczne 

Badanie właściwości celulozy 

oraz zapisuje odpowiednie 

równania reakcji chemicznych 

projektuje doświadczenie 

chemiczne Odróżnianie 

jedwabiu sztucznego od 

naturalnego 

− projektuje doświadczenie 

chemiczne Odróżnianie 

włókien naturalnych 

pochodzenia zwierzęcego od 

włókien naturalnych 

pochodzenia roślinnego 

 

 

Uczeń:  

− projektuje doświadczenie 

chemiczne wykazujące 

właściwości redukcyjne 

glukozy 

− projektuje i przeprowadza 

doświadczenie chemiczne 

Odróżnianie glukozy od 

fruktozy oraz zapisuje 

odpowiednie równania 

reakcji chemicznych 

− zapisuje i interpretuje wzory 

glukozy: sumaryczny, 

liniowy i pierścieniowy 

− zapisuje wzory taflowe i 

łańcuchowe glukozy i 

fruktozy, wskazuje wiązanie 

półacetalowe 

− wyjaśnia zjawisko izomerii 

optycznej monosacharydów 

− zapisuje wzory taflowe 

sacharozy i maltozy, 

wskazuje wiązanie 

półacetalowe i wiązanie  

O-glikozydowe 

− przeprowadza reakcję 

hydrolizy sacharozy i bada 

właściwości redukujące 

produktów tej reakcji 

chemicznej 

− projektuje doświadczenie 

chemiczne Badanie 

właściwości redukujących  

maltozy – próba Tollensa 

oraz zapisuje odpowiednie 

równania reakcji 

chemicznych 

− analizuje właściwości skrobi 

i celulozy wynikające 

z różnicy w budowie ich 

cząsteczek 

− analizuje proces hydrolizy 

skrobi i wykazuje złożoność 

tego procesu 

- proponuje doświadczenia 

chemiczne umożliwiające 

wykrycie różnych grup 

funkcyjnych 

Powtórzenie wiadomości z klasy 1 

 
 

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny Powtórzenie wiadomości z klasy 1 obejmują wymagania 

z klasy 1 

1. Budowa atomu. Układ okresowy. Promieniotwórczość 

2. Wiązania chemiczne. Budowa cząsteczki. 

3. Systematyka pierwiastków 

https://cloud8g.edupage.org/cloud/PP-chemia-zr-czesc-
1.pdf?z%3A7W%2Bm%2FXCAaE87YnL1gFlLW5LHojtZjgps3ca0QAwyl8WBea50mHxbE2kJQUeCZRZA 
 

Powtórzenie wiadomości z klasy 2 

 

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny Powtórzenie wiadomości z klasy 2 obejmują wymagania 

z klasy 2  

https://cloud8g.edupage.org/cloud/PP-chemia-zr-czesc-1.pdf?z%3A7W%2Bm%2FXCAaE87YnL1gFlLW5LHojtZjgps3ca0QAwyl8WBea50mHxbE2kJQUeCZRZA
https://cloud8g.edupage.org/cloud/PP-chemia-zr-czesc-1.pdf?z%3A7W%2Bm%2FXCAaE87YnL1gFlLW5LHojtZjgps3ca0QAwyl8WBea50mHxbE2kJQUeCZRZA


 

1. Stechiometria. 2. Reakcje utleniania redukcji. Elektrochemia. Ogniwa.  3.Roztwory.  

4.Kinetyka chemiczna. Energetyka reakcji chemicznych. 5. Reakcje w roztworach wodnych. 

6. Charakterystyka pierwiastków i związków chemicznych.  
  

https://cloud8g.edupage.org/cloud/PP-chemia-zr-czesc-
1.pdf?z%3A7W%2Bm%2FXCAaE87YnL1gFlLW5LHojtZjgps3ca0QAwyl8WBea50mHxbE2kJQUeCZRZA 

 

Powtórzenie wiadomości z klasy 3 
 

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny Powtórzenie wiadomości z klasy 3 obejmują wymagania 

z klasy 3 

1. Chemia organiczna jako chemia związków węgla . 2. Węglowodory . 3.Fluorowcopochodne.  

4. Alkohole i fenole.  5. Aldehydy i ketony. 6. Kwasy karboksylowe. Estry. Tłuszcze. 7. Związki 

organiczne zawierające azot (aminy, amidy, aminokwasy, peptydy, białka) 
https://cloud5g.edupage.org/cloud/PP-chemia-zr-czesc-

2.pdf?z%3A5iPkjrhzrBWpEEykyJzlQ0os85YZyY73nxQ4QzAtgsE6CmSaw3yzi4U0TpEE5LdU 

 

 
Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

− w wysokim stopniu opanował wiedzę i umiejętności z danego przedmiotu określone programem nauczania, 

− stosuje wiadomości w sytuacjach nietypowych (problemowych), 

− formułuje problemy oraz dokonuje analizy i syntezy nowych zjawisk, 

− proponuje rozwiązania nietypowe, 

− odnosi sukcesy w konkursach chemicznych na szczeblu wyższym niż szkolny. 

 

  

 

https://cloud8g.edupage.org/cloud/PP-chemia-zr-czesc-1.pdf?z%3A7W%2Bm%2FXCAaE87YnL1gFlLW5LHojtZjgps3ca0QAwyl8WBea50mHxbE2kJQUeCZRZA
https://cloud8g.edupage.org/cloud/PP-chemia-zr-czesc-1.pdf?z%3A7W%2Bm%2FXCAaE87YnL1gFlLW5LHojtZjgps3ca0QAwyl8WBea50mHxbE2kJQUeCZRZA
https://cloud5g.edupage.org/cloud/PP-chemia-zr-czesc-2.pdf?z%3A5iPkjrhzrBWpEEykyJzlQ0os85YZyY73nxQ4QzAtgsE6CmSaw3yzi4U0TpEE5LdU
https://cloud5g.edupage.org/cloud/PP-chemia-zr-czesc-2.pdf?z%3A5iPkjrhzrBWpEEykyJzlQ0os85YZyY73nxQ4QzAtgsE6CmSaw3yzi4U0TpEE5LdU

