Klasa I – semestr II
Wymagania
programowe na poszczególne oceny – IV etap edukacyjny – przygotowane na podstawie treści zawartych
w podstawie programowej, programie nauczania oraz w części 1. podręcznika dla liceum ogólnokształcącego i technikum To jest chemia. Chemia
ogólna i nieorganiczna, zakres rozszerzony
1. Budowa atomu. Układ okresowy pierwiastków chemicznych
Ocena dopuszczająca
[1]

Ocena dostateczna
[1 + 2]

Ocena dobra
[1 + 2 + 3]

Ocena bardzo dobra
[1 + 2 + 3 + 4]

Uczeń:

wymienia nazwy szkła i sprzętu
laboratoryjnego

zna i stosuje zasady BHP
obowiązujące
w pracowni chemicznej

wymienia nauki zaliczane do nauk
przyrodniczych

definiuje pojęcia: atom, elektron,
proton, neutron, nukleony, elektrony walencyjne

oblicza liczbę protonów, elektronów
i neutronów w atomie danego pierwiastka
chemicznego na podstawie zapisu 𝑨𝒁𝑬

definiuje pojęcia: masa atomowa,
liczba atomowa, liczba masowa, jednostka masy
atomowej, masa cząsteczkowa

podaje masy atomowe i liczby
atomowe pierwiastków chemicznych,
korzystając
z układu okresowego

oblicza masy cząsteczkowe prostych
związków chemicznych, np. MgO, CO2

definiuje pojęcia dotyczące
współczesnego modelu budowy atomu: orbital
atomowy, liczby kwantowe (n, l, m, ms), stan
energetyczny, stan kwantowy, elektrony
sparowane

wyjaśnia, co to są izotopy
pierwiastków chemicznych na przykładzie
atomu wodoru

omawia budowę współczesnego
modelu atomu

definiuje pojęcie pierwiastek
chemiczny

podaje treść prawa okresowości

omawia budowę układu okresowego
pierwiastków chemicznych (podział na grupy,

Uczeń:

wyjaśnia przeznaczenie
podstawowego szkła
i sprzętu laboratoryjnego

bezpiecznie posługuje się
podstawowym sprzętem laboratoryjnym i
odczynnikami chemicznymi

wyjaśnia, dlaczego chemia należy do
nauk przyrodniczych

wykonuje proste obliczenia związane
z pojęciami: masa atomowa, masa
cząsteczkowa, liczba atomowa, liczba masowa,
jednostka masy atomowej

podaje treść zasady nieoznaczoności
Heisenberga, reguły Hunda oraz zakazu
Pauliego

opisuje typy orbitali atomowych i
rysuje ich kształty

zapisuje konfiguracje elektronowe
atomów pierwiastków chemicznych o liczbie
atomowej
Z od 1 do 10

definiuje pojęcia: promieniotwórczość,
okres półtrwania

wymienia zastosowania izotopów
pierwiastków promieniotwórczych

przedstawia ewolucję poglądów na
temat budowy materii od starożytności do
czasów współczesnych

wyjaśnia budowę współczesnego
układu okresowego pierwiastków chemicznych,
uwzględniając podział na bloki s, p, d oraz f

wyjaśnia, co stanowi podstawę
budowy współczesnego układu okresowego
pierwiastków chemicznych (konfiguracja
elektronowa wyznaczająca podział na bloki s, p,
d oraz f)

Uczeń:

wyjaśnia, czym zajmuje się chemia
nieorganiczna i organiczna

wyjaśnia, od czego zależy ładunek
jądra atomowego i dlaczego atom jest
elektrycznie obojętny

wykonuje obliczenia związane z
pojęciami: masa atomowa, masa cząsteczkowa,
liczba atomowa, liczba masowa, jednostka masy
atomowej (o większym stopniu trudności)

zapisuje konfiguracje elektronowe
atomów pierwiastków chemicznych o liczbach
atomowych Z od 1 do 36 oraz jonów
o podanym ładunku, za pomocą symboli
podpowłok elektronowych s, p, d, f (zapis
konfiguracji pełny i skrócony) lub schematu
klatkowego, korzystając z reguły Hunda
i zakazu Pauliego

określa stan kwantowy elektronów w
atomie za pomocą czterech liczb kwantowych,
korzystając z praw mechaniki kwantowej

oblicza masę atomową pierwiastka
chemicznego o znanym składzie izotopowym

oblicza procentową zawartość
izotopów
w pierwiastku chemicznym

wymienia nazwiska uczonych, którzy
w największym stopniu przyczynili się do
zmiany poglądów na budowę materii

wyjaśnia sposób klasyfikacji
pierwiastków chemicznych w XIX w.

omawia kryterium klasyfikacji
pierwiastków chemicznych zastosowane przez
Dmitrija I. Mendelejewa

analizuje zmienność charakteru
chemicznego pierwiastków grup głównych
zależnie od ich położenia w układzie

Uczeń:

wykonuje obliczenia z zastosowaniem
pojęć ładunek i masa

wyjaśnia, co to są siły jądrowe i jaki
mają wpływ na stabilność jądra

wyjaśnia, na czym polega dualizm
korpuskularno-falowy

zapisuje konfiguracje elektronowe
atomów pierwiastków chemicznych o liczbach
atomowych Z od 1 do 36 oraz jonów wybranych
pierwiastków chemicznych, za pomocą liczb
kwantowych

wyjaśnia, dlaczego zwykle masa
atomowa pierwiastka chemicznego nie jest
liczbą całkowitą

wyznacza masę izotopu
promieniotwórczego na podstawie okresu
półtrwania

analizuje zmiany masy izotopu
promieniotwórczego w zależności od czasu

porównuje układ okresowy
pierwiastków chemicznych opracowany przez
Mendelejewa (XIX w.) ze współczesną wersją

uzasadnia przynależność pierwiastków
chemicznych do poszczególnych bloków
energetycznych

uzasadnia, dlaczego lantanowce
znajdują się w grupie 3. i okresie 6., a
aktynowce w grupie 3. i okresie 7.

wymienia nazwy systematyczne
superciężkich pierwiastków chemicznych o
liczbie atomowej większej od 100

okresy i bloki konfiguracyjne)

wskazuje w układzie okresowym
pierwiastki chemiczne należące do bloku s, p,
d oraz f

określa podstawowe właściwości
pierwiastka chemicznego na podstawie
znajomości jego położenia w układzie
okresowym

wskazuje w układzie okresowym
pierwiastki chemiczne zaliczane do niemetali
i metali


wyjaśnia, podając przykłady, jakich
informacji na temat pierwiastka chemicznego
dostarcza znajomość jego położenia w układzie
okresowym

okresowym

wykazuje zależność między
położeniem pierwiastka chemicznego w danej
grupie
i bloku energetycznym a konfiguracją
elektronową powłoki walencyjnej

Wybrane wiadomości i umiejętności, wykraczające poza treść wymagań podstawy programowej, których spełnienie może być warunkiem wystawienia oceny celującej. Uczeń:

wyjaśnia, na czym polega zjawisko promieniotwórczości naturalnej i sztucznej,

określa rodzaje i właściwości promieniowania α, β, γ,

podaje przykłady naturalnych przemian jądrowych,

wyjaśnia pojęcie szereg promieniotwórczy,

wyjaśnia przebieg kontrolowanej i niekontrolowanej reakcji łańcuchowej,

zapisuje przykładowe równania reakcji jądrowych stosując regułę przesunięć Soddy'ego-Fajansa,

analizuje zasadę działania reaktora jądrowego i bomby atomowej,

podaje przykłady praktycznego wykorzystania zjawiska promieniotwórczości i ocenia związane z tym zagrożenia.

