
ZAGADNIENIA DO PIERWSZEGO ETAPU WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PREDMIOTOWEGO 
Z CHEMII 

 
 

 

Treści nauczania – wymagania szczegółowe 
 

I. Substancje i ich właściwości. Uczeń:  
1) opisuje właściwości substancji będących głównymi składnikami stosowanych na co 

dzień produktów, np. soli kuchennej, cukru, mąki, wody, węgla, glinu, miedzi, cynku, 
 

żelaza; projektuje i przeprowadza doświadczenia, w których bada wybrane 

właściwości substancji; 
 

2) opisuje stany skupienia materii;  
3) tłumaczy, na czym polegają zjawiska dyfuzji, rozpuszczania, zmiany stanu skupienia;  
4) opisuje cechy mieszanin jednorodnych i niejednorodnych; 

 
6) sporządza mieszaniny i dobiera metodę rozdzielania składników mieszanin 

 
7) opisuje różnice między mieszaniną a związkiem chemicznym lub pierwiastkiem; 

 
8) klasyfikuje pierwiastki na metale i niemetale; odróżnia metale od niemetali na 

podstawie ich właściwości; 
 

9) posługuje się symbolami pierwiastków i stosuje je do zapisywania wzorów 

chemicznych  
10) przeprowadza obliczenia z wykorzystaniem pojęć: masa, gęstość i objętość. 

 

 
Wewnętrzna budowa materii. Uczeń: 

 
1) posługuje się pojęciem pierwiastka chemicznego  
2) opisuje skład atomu, na podstawie położenia pierwiastka w układzie okresowym 

określa liczbę powłok elektronowych w atomie oraz liczbę elektronów zewnętrznej 
powłoki elektronowej dla pierwiastków grup 1.–2. i 13.–18.; określa położenie 
pierwiastka w układzie okresowym (numer grupy, numer okresu); 

3) ustala liczbę protonów, elektronów i neutronów w atomie na podstawie liczby 
atomowej i masowej; stosuje zapis E; 

4) definiuje pojęcie izotopu; opisuje różnice w budowie atomów izotopów  
5) stosuje pojęcie masy atomowej  

 
6) odczytuje z układu okresowego podstawowe informacje o pierwiastkach    
7) opisuje, czym różni się atom od cząsteczki; interpretuje zapisy, np. H2, 2H, 2H2;  
8) opisuje  funkcję  elektronów  zewnętrznej  powłoki  w  łączeniu  się  atomów;  stosuje 

 
pojęcie elektroujemności do określania rodzaju wiązań w podanych substancjach; 

 

10) stosuje pojęcie jonu i opisuje, jak powstają jony; określa ładunek jonów   
11) porównuje właściwości związków kowalencyjnych i jonowych  

 
13) określa na podstawie układu okresowego wartościowość 

 
14) nazwy i wzory związków chemicznych 

 
III. Reakcje chemiczne. Uczeń:  

1) opisuje i porównuje zjawisko fizyczne i reakcję chemiczną 



2) podaje przykłady różnych typów reakcji   
3) zapisuje równania reakcji chemicznych  
4) definiuje pojęcia: reakcje egzotermiczne i reakcje endotermiczne  
5) wskazuje wpływ katalizatora na przebieg reakcji chemicznej 

od katalizatora;  
6) oblicza masy cząsteczkowe pierwiastków 

 
7) stosuje do obliczeń prawo stałości składu i prawo zachowania masy 

 
 

IV. Tlen, wodór i ich związki chemiczne. Powietrze. Uczeń: 
 

1) opisuje właściwości fizyczne oraz zastosowania wybranych tlenków  
2) wskazuje przyczyny i skutki spadku stężenia ozonu w stratosferze ziemskiej  
3) wymienia czynniki środowiska, które powodują korozję  
4) opisuje właściwości fizyczne i chemiczne tlenku węgla(IV)   
5) opisuje obieg tlenu i węgla w przyrodzie;   
6) opisuje skład i właściwości powietrza;  
7) opisuje właściwości fizyczne gazów szlachetnych  
8) wymienia źródła, rodzaje i skutki zanieczyszczeń powietrza; 

 
V. Woda i roztwory wodne. Uczeń:  

1) opisuje budowę cząsteczki wody oraz przewiduje zdolność do rozpuszczania się 

różnych substancji w wodzie;     
5) definiuje  pojęcie  rozpuszczalność;  podaje  różnice  między  roztworem  nasyconym  

i nienasyconym; 
 

6) odczytuje rozpuszczalność substancji z tabeli rozpuszczalności lub z wykresu 
rozpuszczalności 

7) wykonuje obliczenia z zastosowaniem pojęć: rozpuszczalność, stężenie procentowe 

(procent masowy), masa substancji, masa rozpuszczalnika, masa roztworu, gęstość 

roztworu (z wykorzystaniem tabeli rozpuszczalności lub wykresu rozpuszczalności). 

 

VI. Wodorotlenki i kwasy. Uczeń: 
 

1) rozpoznaje wzory wodorotlenków i kwasów; zapisuje wzory sumaryczne    
3) opisuje  właściwości  i  wynikające  z  nich zastosowania  niektórych wodorotlenków 

i kwasów (np. NaOH, Ca(OH)2, HCl, H2SO4); 
5) wyjaśnia, na czym polega dysocjacja elektrolityczna zasad i kwasów 

6) rozróżnia doświadczalnie roztwory kwasów, wodorotlenków za pomocą 
wskaźników; 

7) określa i uzasadnia odczyn roztworu (kwasowy, zasadowy, obojętny);  
5) posługuje się skalą pH w życiu codziennym człowieka (np. żywności, środków 

czystości);  
6) analizuje proces powstawania i skutki kwaśnych opadów 


