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Wymagania edukacyjne do chemii  zostały opracowane na podstawie art.  44b ust.  8 o systemie
oświaty. Określają zasady, którymi nauczyciel będzie się kierował przy wystawianiu ocen z chemii
w klasie VII.

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny:

Ocenę dopuszczająca otrzymuje uczeń, który:
popełnia błędy przy stosowaniu zdobytej wiedzy dotyczącej: substancji i ich przemian, składników
powietrza i rodzaju przemian jakim ulegają, atomów i cząsteczek, równań reakcji chemicznych, woda i
roztwory wodne, tlenki i wodorotlenki) do rozwiązywania problemów i zadań w nowych sytuacjach;

• uczeń zna i stosuje zasady bezpieczeństwa obowiązujące w pracowni chemicznej ;
• nazywa wybrane elementy szkła i sprzętu laboratoryjnego oraz określa ich przeznaczenie;
• opisuje właściwości substancji będących głównymi składnikami produktów stosowanych na 

co dzień;
• przeprowadza proste obliczenia z wykorzystaniem pojęć masa, gęstość, objętość;
•  wymienia jednostki gęstości;
• opisuje cechy mieszanin jednorodnych i niejednorodnych;
• opisuje proste metody rozdzielania mieszanin na składniki;
•  podaje przykłady zjawisk fizycznych i reakcji chemicznych zachodzących w otoczeniu 

człowieka;
•  dzieli pierwiastki chemiczne na metale i niemetale;
• odróżnia metale i niemetale na podstawie ich właściwości;
• opisuje, na czym polegają rdzewienie i korozja;
• posługuje się symbolami chemicznymi pierwiastków (H, O, N, Cl, S, C, P, Si, Na, K, Ca, Mg, 

Fe, Zn, Cu, Al, Pb, Sn, Ag, Hg);
• opisuje skład i właściwości powietrza;
• opisuje właściwości fizyczne i chemiczne tlenu, tlenku węgla(IV), wodoru, azotu oraz 

właściwości fizyczne gazów szlachetnych;
• tłumaczy, na czym polega zmiana stanu skupienia na przykładzie wody;
• omawia obieg tlenu i tlenku węgla (IV) w przyrodzie;
• opisuje, na czym polegają reakcje syntezy, analizy, wymiany;
• wskazuje substraty i produkty reakcji chemicznej;
• określa typy reakcji chemicznych;
• wymienia podstawowe źródła, rodzaje i skutki zanieczyszczeń powietrza;
• opisuje ziarnistą budowę materii;
• opisuje, różnicę między atomem a cząsteczką;
• wykonuje proste doświadczenia chemiczne;
• pisze proste wzory sumaryczne wodorotlenków: NaOH, KOH, Ca(OH)2, Al(OH)3, Cu(OH)2;

• opisuje i charakteryzuje skład atomu pierwiastka chemicznego (jądro – protony i neutrony, 
powłoki elektronowe – elektrony);

• ustala liczbę protonów, elektronów, neutronów, elektronów walencyjnych w atomie danego 
pierwiastka chemicznego, gdy znane są liczby atomowa i masowa;

• definiuje pojęcie izotop, jon: kation, anion, elektroujemność, elektrolit, nieelektrolit, 



wartościowość, rozpuszczalność, katalizator, wodorotlenek, zasada;
• pisze proste równania reakcji chemicznych: otrzymywania tlenków metali i tlenków 

niemetali, proste przykłady równań dysocjacji jonowej zasad;
• rozwiązuje zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności: obliczanie 

masy cząsteczkowej, prostych związków chemicznych, proste obliczenia z wykorzystaniem
pojęć: stężenie procentowe, masa substancji, masa rozpuszczalnika, masa roztworu;

• dokonuje podziału izotopów;
• wymienia najważniejsze dziedziny życia, w których mają zastosowanie izotopy;
• odczytuje z układu okresowego podstawowe informacje o pierwiastkach chemicznych,  

maksymalną wartościowość pierwiastków chemicznych względem wodoru grup 1., 2. i 
13.−17;

• interpretuje zapisy (odczytuje ilościowo i jakościowo proste zapisy), np.: H2, 2 H, 2 H2 itp.
• wskazuje substraty i produkty reakcji;
• definiuje:prawo stałości składu związku chemicznego, prawo zachowania masy;
• ustala na podstawie wzoru sumarycznego nazwę prostych dwu pierwiastkowych związków 

chemicznych;
• ustala na podstawie nazwy wzór sumaryczny prostych dwu pierwiastkowych związków 

chemicznych;
• wskazuje substraty i produkty reakcji chemicznej;
• podaje przykłady substancji, które rozpuszczają się i nie rozpuszczają się w wodzie;
• odczytuje z wykresu rozpuszczalności;
• podaje przykłady substancji tworzących z wodą roztwór właściwy, zawiesinę, koloid;
• podaje barwy wskaźników w roztworze o podanym odczynie;
• odróżnia zasady od innych substancji za pomocą wskaźników;

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę dopuszczającą i ponadto 
posiada wiedzę i umiejętności nabyte poprzez:

• popełnianie błędów przy zastosowaniu zdobytej wiedzy dotyczącej: substancji i ich przemian, 
składników powietrza i rodzaju przemian jakim ulegają, atomów i cząsteczek, równań reakcji 
chemicznych, woda i roztwory wodne, tlenki i wodorotlenki) do rozwiązywania problemów i 
zadań w nowych sytuacjach;

• uczeń nie potrafi samodzielnie korzystać z układu okresowego pierwiastków chemicznych, 
wykresów tablic chemicznych oraz zapisywać i uzgadniać równań reakcji chemicznych

• opisuje właściwości substancji;
• sporządza mieszaninę;
• dobiera metodę rozdzielania mieszaniny na składniki;
• opisuje i porównuje zjawisko fizyczne i reakcję chemiczną;
• podaje przykłady zjawisk fizycznych i reakcji chemicznych zachodzących

w otoczeniu człowieka;
• projektuje doświadczenia ilustrujące zjawisko fizyczne i reakcję chemiczną;
• wyjaśnia różnicę między pierwiastkiem, związkiem chemicznym i mieszaniną;
• proponuje sposoby zabezpieczenia przed rdzewieniem przedmiotów wykonanych z żelaza
•  przeprowadza doświadczenie potwierdzające, że powietrze jest mieszaniną jednorodną 

gazów;
• opisuje właściwości fizyczne i chemiczne  gazów szlachetnych;
• wymienia niektóre zastosowania azotu, gazów szlachetnych;
• planuje doświadczenie umożliwiające wykrycie obecności tlenku węgla(IV) w powietrzu 

wydychanym z płuc;
• wskazuje w zapisie słownym przebiegu reakcji chemicznej substraty i produkty;



• wymienia źródła, rodzaje i skutki zanieczyszczeń powietrza;
• wymienia niektóre sposoby postępowania pozwalające chronić powietrze przed 

zanieczyszczeniami ;
• definiuje pojęcia reakcje egzo- i endoenergetyczne;
• planuje doświadczenie potwierdzające ziarnistość budowy materii;
• wyjaśnia zjawisko dyfuzji;
• opisuje pierwiastek chemiczny jako zbiór atomów o danej liczbie atomowej Z
•  wymienia rodzaje izotopów;
• wyjaśnia różnice w budowie atomów izotopów wodoru;
•  wymienia dziedziny życia, w których stosuje się izotopy;
•  opisuje rolę elektronów zewnętrznej powłoki w łączeniu się atomów
• opisuje sposób powstawania jonów;
• określa wartościowość na podstawie układu okresowego pierwiastków;
• zapisuje równania reakcji chemicznych i dobiera współczynniki w równaniach reakcji 

chemicznych;
• opisuje budowę cząsteczki wody; 
• proponuje sposoby racjonalnego gospodarowania wodą;
• tłumaczy, na czym polegają procesy mieszania i rozpuszczania;
• planuje doświadczenia wykazujące wpływ różnych czynników na szybkość  rozpuszczania 

substancji stałych w wodzie;
• oblicza ilość substancji, którą można rozpuścić w określonej objętości wody w podanej 

temperaturze;
• podaje przykłady substancji, które rozpuszczają się w wodzie, tworząc roztwory właściwe;
• podaje przykłady substancji, które nie rozpuszczają się w wodzie, tworząc koloidy lub 

zawiesiny;
• opisuje różnice między roztworami rozcieńczonym, stężonym, nasyconym i nienasyconym;
• oblicza masę substancji rozpuszczonej lub masę roztworu;
• opisuje właściwości i zastosowania wybranych tlenków;
• podaje wzory i nazwy wodorotlenków;
• zapisuje równania reakcji otrzymywania wodorotlenku sodu, potasu i wapnia.

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę dostateczną i ponadto 
posiada wiedzę i umiejętności nabyte poprzez:

• poprawne zastosowanie zdobytej wiedzy dotyczącej: substancji i ich przemian, składników 
powietrza i rodzaju przemian jakim ulegają, atomów i cząsteczek, równań reakcji 
chemicznych, woda i roztwory wodne, tlenki i wodorotlenki) do rozwiązywania problemów 
i zadań w nowych sytuacjach;

• samodzielnie korzysta z układu okresowego pierwiastków chemicznych, wykresów, tablic 
chemicznych i innych źródeł wiedzy chemicznej;

• bezpiecznie wykonuje doświadczenia chemiczne;
• samodzielnie zapisuje i uzgadnia równania reakcji chemicznych;
• samodzielnie rozwiązuje zadania obliczeniowe o średnim stopniu trudności;
• przeprowadza obliczenia z wykorzystaniem pojęć: masa, gęstość, objętość
• wskazuje różnice między właściwościami fizycznymi składników mieszaniny, które 

umożliwiają jej rozdzielenie;
• projektuje doświadczenia ilustrujące reakcję chemiczną i formułuje wnioski;
• proponuje sposoby zapobiegania powiększaniu się dziury ozonowej ;
• projektuje doświadczenia, w których otrzyma tlen, tlenek węgla(IV), wodoru;



• projektuje doświadczenia, w których zbada właściwości tlenu, tlenku węgla(IV), wodoru;
• podaje przykłady różnych typów reakcji chemicznych;
• wyjaśnia różnice między pierwiastkiem a związkiem chemicznym na podstawie założeń 

teorii atomistyczno- cząsteczkowej budowy materii;
• definiuje pojęcie masy atomowej jako średniej mas atomów danego pierwiastka, z 

uwzględnieniem jego składu izotopowego;
• wymienia zastosowania różnych izotopów;
• wyjaśnia na podstawie budowy atomów, dlaczego gazy szlachetne są bardzo mało aktywne 

chemicznie;
• opisuje powstawanie wiązań kowalencyjnych dla wymaganych przykładów;
• opisuje mechanizm powstawania wiązania jonowego;
• odczytuje z układu okresowego wartościowość pierwiastków chemicznych grup 1., 2. 
• i 13.−17. (względem wodoru, maksymalną względem tlenu);
• dokonuje prostych obliczeń stechiometrycznych;
•  przewiduje zdolność różnych substancji do rozpuszczania się w wodzie;
•  prowadzi obliczenia z wykorzystaniem pojęcia gęstości;
•  podaje sposoby zmniejszenia lub zwiększenia stężenia roztworu;
• oblicza stężenie procentowe roztworu nasyconego w danej temperaturze (z wykorzystaniem 

wykresu rozpuszczalności);
• planuje doświadczenia, w których wyniku można otrzymać wodorotlenki sodu, potasu lub 

wapnia;
• zapisuje i odczytuje równania dysocjacji jonowej zasad;
• określa odczyn roztworu zasadowego i uzasadnia to;
• opisuje zastosowania wskaźników;
•  planuje doświadczenie, które umożliwi zbadanie odczynu produktów używanych w życiu 

codziennym.

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę dobrą i ponadto 
posiada wiedzę i umiejętności nabyte poprzez:

• bezbłędne zastosowanie zdobytej wiedzy dotyczącej : substancji i ich przemian, składników 
powietrza i rodzaju przemian jakim ulegają, atomów i cząsteczek, równań reakcji 
chemicznych, woda i roztwory wodne, tlenki i wodorotlenki) do rozwiązywania problemów 
i zadań w nowych sytuacjach;

• samodzielnie korzysta z układu okresowego pierwiastków chemicznych, wykresów, tablic 
chemicznych,encyklopedii, internetu;

• projektuje i bezpiecznie wykonuje doświadczenia chemiczne: doświadczenia w których 
wyniku można otrzymać różne wodorotlenki, także praktycznie nie rozpuszczalne               
w wodzie;

• biegle zapisuje i uzgadnia równania reakcji chemicznych;
• zna sposoby otrzymywania wodorotlenków oraz samodzielnie rozwiązuje zadania 

obliczeniowe o dużym stopniu trudności;
• wyjaśnia związek między podobieństwami właściwości pierwiastków chemicznych zapisanych

w tej samej grupie układu okresowego a budową ich atomów i liczbą elektronów walencyjnych
• wykorzystuje pojęcie elektroujemności do określania rodzaju wiązania w podanych 

substancjach;
• porównuje właściwości związków kowalencyjnych i jonowych (stan skupienia, 

rozpuszczalność w wodzie, temperatury topnienia i wrzenia, przewodnictwo ciepła                    
i elektryczności);

• porównuje rozpuszczalność w wodzie związków kowalencyjnych i jonowych.



Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą i ponadto 
posiada wiedzę i umiejętności nabyte poprzez:

• branie udziału w  konkursach chemicznych i zakwalifikowanie się  do etapu rejonowego i 
wyżej;

• opanowanie wiadomości i umiejętności wykraczające poza program nauczania;
• stosowanie wiadomości i umiejętności w sytuacjach nietypowych (problemowych);
• samodzielne i twórcze rozwijanie swoich umiejętności;
• bardzo aktywne uczestnictwo w procesie lekcyjnym;
•  podejmowanie prac dodatkowych, pomoc innym, pomoc w pracach związanych z

prawidłowym funkcjonowaniem pracowni chemicznej;
• opisuje zasadę rozdziału mieszanin metodą chromatografii 
• opisuje sposób rozdzielania na składniki bardziej złożonych mieszanin z wykorzystaniem 

metod spoza podstawy programowej
• wykonuje obliczenia – zadania dotyczące mieszanin
•  oblicza zawartość procentową izotopów w pierwiastku chemicznym
• opisuje historię odkrycia budowy atomu i powstania układu okresowego pierwiastków
• definiuje pojęcie promieniotwórczość
• określa, na czym polegają promieniotwórczość naturalna i sztuczna
• definiuje pojęcie reakcja łańcuchowa 
• wymienia ważniejsze zagrożenia związane z promieniotwórczością
• wyjaśnia pojęcie okres półtrwania (okres połowicznego rozpadu)
• rozwiązuje zadania związane z pojęciami okres półtrwania i średnia masa atomowa
• charakteryzuje rodzaje promieniowania
• wyjaśnia, na czym polegają przemiany α, β
• opisuje wiązania koordynacyjne i metaliczne
• wykonuje obliczenia na podstawie równania reakcji chemicznej
• wykonuje obliczenia z wykorzystaniem pojęcia wydajność reakcji 
• zna pojęcia: mol, masa molowa i objętość molowa i wykorzystuje je w obliczeniach 
• określa, na czym polegają reakcje utleniania-redukcji
• definiuje pojęcia: utleniacz i reduktor
• zaznacza w zapisie słownym przebiegu reakcji chemicznej procesy utleniania i redukcji oraz 

utleniacz, reduktor
• podaje przykłady reakcji utleniania-redukcji zachodzących w naszym otoczeniu; uzasadnia 

swój wybór
• wyjaśnia, na czym polega asocjacja cząsteczek wody 
• rozwiązuje zadania rachunkowe na stężenie procentowe roztworu, w którym rozpuszczono 

mieszaninę substancji stałych
• rozwiązuje zadania z wykorzystaniem pojęcia stężenie molowe
• opisuje i bada właściwości wodorotlenków amfoterycznych
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