
NaCoBeZU z chemii dla klasy 1 

 

I. Substancje i ich przemiany 

 

1. Pracownia chemiczna – podstawowe szkło i sprzęt laboratoryjny. 

Przepisy BHP i regulamin pracowni chemicznej 

 zaliczam chemię do nauk przyrodniczych  

 stosuję zasady bezpieczeństwa obowiązujące w pracowni chemicznej  

 nazywam wybrane elementy szkła i sprzętu laboratoryjnego oraz określam ich 
przeznaczenie 

 wyjaśniam, czym się zajmuje chemia  

 omawiam podział chemii na organiczną i nieorganiczną  

 wyjaśniam, dlaczego chemia jest nauką przydatną ludziom  

 podaję zastosowania wybranych elementów sprzętu i szkła laboratoryjnego  

 wykazuję zależność  między rozwojem cywilizacji a występowaniem zagrożeń 
 

2. Właściwości substancji 

 opisuję właściwości substancji będących głównymi składnikami stosowanych na co 
dzień produktów np. soli kamiennej, cukru, mąki, wody, miedzi, żelaza 

 odróżniam właściwości fizyczne od chemicznych  

 wyjaśniam, na czym polega zmiana stanu skupienia na przykładzie wody 

 przeprowadzam proste obliczenia z wykorzystaniem pojęć: masa, gęstość, objętość 

 dzielę substancje na proste i złożone 

 formułuję obserwacje do doświadczenia 

 wyjaśniam, czym ciało fizyczne różni się od substancji  

 opisuję właściwości danej substancji 

 identyfikuję substancje na podstawie podanych właściwości  

 projektuję doświadczenie o podanym tytule (rysuję schemat, zapisuję obserwacje i 
wnioski 

 wykonuję doświadczenia z działu „Substancje i ich przemiany” 

 opisuję pomiar gęstości 
 

3. Zjawisko fizyczne a reakcja chemiczna  

 definiuję pojęcia „zjawisko fizyczne” i „reakcja chemiczna”  

 podaję przykłady zjawisk fizycznych i reakcji chemicznych zachodzących w otoczeniu 
człowieka 

 opisuję różnicę w przebiegu zjawiska fizycznego i reakcji chemicznej 

 projektuję doświadczenie ilustrujące zjawisko fizyczne, reakcję chemiczną  

 wskazuję wśród podanych przykładów reakcję chemiczną i zjawisko fizyczne 

 zapisuję obserwacje i formułuję wnioski do doświadczenia  
 

4. Mieszaniny substancji i ich rodzaje 

 definiuję pojęcie „mieszanina substancji” 

 opisuję cechy mieszanin jednorodnych i niejednorodnych  

 podaję przykłady mieszanin 

 podaję różnicę pomiędzy substancją prostą i złożoną  

 wskazuję wśród podanych przykładów mieszaninę jednorodną i mieszaninę 
niejednorodną  

 sporządzam różne mieszaniny 

 



5. Metody rozdzielania mieszanin 

 opisuję proste metody rozdzielania mieszanin na składniki  

 wymieniam i wyjaśniam podstawowe sposoby rozdzielania mieszanin 

 sporządzam mieszaninę i planuję jej rozdział na składniki (np. wody i piasku, wody i 
soli kamiennej, kredy i soli kamiennej, siarki i opiłków żelaza, wody i oleju jadalnego, 
wody i atramentu) 

 wskazuję różnice między właściwościami fizycznymi składników mieszaniny, które 
umożliwiają jej rozdzielenie  

 podaję sposób rozdzielenia wskazanej mieszaniny  

 wyjaśniam, na czym polega destylacja  
 

6. Pierwiastek chemiczny a związek chemiczny 

 definiuję pojęcia „pierwiastek chemiczny” i „związek chemiczny”  

 podaję przykłady związków chemicznych  

 dzieli substancje chemiczne na pierwiastki i związki chemiczne 

 posługuję się symbolami (znam i stosuję je do zapisywania wzorów) chemicznymi 
pierwiastków: H, O, N, Cl, S, C, P, Si, Na, K, Ca, Mg, Fe, Zn, Cu, Al, Pb, Sn, Ag, Hg 

 wyjaśniam potrzebę wprowadzenia symboliki chemicznej  

 rozpoznaję pierwiastki i związki chemiczne 

 wyjaśniam różnicę między pierwiastkiem chemicznym a związkiem chemicznym  

 wyszukuję podane pierwiastki w układzie okresowym pierwiastków chemicznych  
 

7. Metale i niemetale 

 dzielę pierwiastki chemiczne na metale i niemetale  

 podaję przykłady pierwiastków chemicznych (metali i niemetali)  

 wyjaśniam, na czym polega korozja (rdzewienie) 

 odróżniam metale od niemetali na podstawie właściwości  

 opisuję właściwości metali i niemetali 

 proponuję sposoby zabezpieczenia produktów zawierających żelazo przed 
rdzewieniem 

 badam doświadczalnie właściwości metali i niemetali 
 

8. Stopy metali 

 wymieniam stopy metali i składniki, które wchodzą w ich skład 

 definiuję pojęcie „stop metali”  

 podaję różnice we właściwościach między stopami a metalami, z których te stopy 
powstały 

 znam zastosowanie stopów metali 

 wyjaśniam, dlaczego częściej używa się stopów metali niż metali czystych  

 definiuję pojęcie „patyna” 
 

9. Związek chemiczny a mieszanina 

 opisuję cechy mieszanin jednorodnych i niejednorodnych  

 podaję przykłady mieszanin i związków chemicznych 

 wskazuję wśród różnych substancji mieszaninę i związek chemiczny 

 wyjaśniam różnicę między mieszaniną a związkiem chemicznym 
 
 
 
 
 
 
 
 



10.  Właściwości powietrza 

 opisuję skład i właściwości powietrza  

 wymieniam stałe i zmienne składniki powietrza  

 omawiam znaczenie powietrza  

 obliczam przybliżoną objętość tlenu i azotu, np. w sali lekcyjnej 

 badam skład powietrza  

 określam, które składniki powietrza są stałe, a które zmienne  

 wykonuję obliczenia  związane z zawartością procentową poszczególnych składników 
w powietrzu 

 wykonuję skomplikowane obliczenia  związane z zawartością procentową 
poszczególnych składników w powietrzu 

 
11. Właściwości tlenu 

 opisuję właściwości fizyczne i chemiczne tlenu  

 określam znaczenie tlenu 

 opisuję, na czym polega reakcja analizy  

 definiuję pojęcia „substrat” i „produkt reakcji chemicznej”  

 wskazuję substraty i produkty reakcji chemicznej  

 opisuję sposób identyfikowania tlenu  

 opisuję otrzymywanie tlenu  

 wymieniam zastosowania tlenu 

 opisuję doświadczenie wykonywane na lekcji   

 określam rolę tlenu w życiu organizmów  

 zapisuję reakcję analizy 
 

12. Tlenki – związki chemiczne tlenu z innymi pierwiastkami 

 wyjaśniam, co to są tlenki i jak się one dzielą  

 wyjaśniam, na czym polega reakcja syntezy  

 zapisuję słownie przebieg reakcji chemicznej 

 wskazuję w zapisie słownym przebiegu reakcji chemicznej substraty i produkty, 
pierwiastki i związki chemiczne  

 wymieniam zastosowania tlenków: wapnia, żelaza, glinu 

 tworzę wzory tlenków 

 projektuję doświadczenie o podanym tytule (rysuję schemat, zapisuję obserwacje i 
wnioski)  

 przewiduję wyniki niektórych doświadczeń na podstawie zdobytej wiedzy  
 

13. Azot – główny składnik powietrza 

 opisuję właściwości fizyczne i chemiczne azotu  

 opisuję obieg azotu w przyrodzie  

 wymieniam zastosowania azotu 

 wiem kto odkrył azot 

 planuję doświadczenie badające właściwości azotu 
 

14. Gazy szlachetne 

 wymieniam pierwiastki chemiczne należące do gazów szlachetnych 

 wiem czym są gazy szlachetne 

 opisuję właściwości fizyczne i chemiczne gazów szlachetnych  

 wymieniam zastosowania gazów szlachetnych 

 znam symbole gazów szlachetnych 

 wyjaśniam, dlaczego gazy szlachetne są bardzo mało aktywne chemiczne  
 
 
 



15. Otrzymywanie i właściwości tlenku węgla (IV) 

 opisuję właściwości fizyczne i chemiczne tlenku węgla (IV)  

 wyjaśniam, na czym polega reakcja wymiany  

 definiuję pojęcie „reakcja charakterystyczna”  

 omawiam sposób otrzymywania tlenku węgla (IV) – na przykładzie reakcji węgla z 
tlenem 

 planuję doświadczenie umożliwiające wykrycie obecności tlenku węgla (IV) w 
powietrzu wydychanym z płuc  

 wykrywam obecność tlenku węgla (IV)  

 opisuję właściwości tlenku węgla (II) 

 otrzymuję tlenek węgla (IV) w reakcji węglanu wapnia z kwasem solnym  

 uzasadniam, na podstawie reakcji magnezu z tlenkiem węgla (IV), że tlenek węgla 
(IV) jest związkiem chemicznym węgla i tlenu  
 

16. Tlenek węgla (IV) – rola w przyrodzie 

 opisuję obieg tlenu i tlenku węgla (IV) w przyrodzie  

 wymieniam zastosowania tlenku węgla (IV) 

 wyjaśniam na czym polega proces fotosyntezy 

 wyjaśniam znaczenie procesu fotosyntezy w życiu człowieka 
 

17. Rola pary wodnej w powietrzu 

 podaję, że woda jest związkiem chemicznym wodoru i tlenu  

 omawiam obieg wody w przyrodzie  

 określam znaczenie wody 

 wyjaśniam, jak zachowują się substancje higroskopijne  

 wymieniam właściwości wody  

 definiuję pojęcie „higroskopijność”  

 opisuję rolę wody i pary wodnej w przyrodzie  

 wykazuję obecność pary wodnej w powietrzu  

 uzasadniam, na podstawie reakcji magnezu z parą wodną, że woda jest związkiem 
chemicznym tlenu i wodoru 
 

18. Zanieczyszczenia powietrza 

 wymieniam podstawowe źródła, rodzaje i skutki zanieczyszczenia powietrza  

 wyjaśniam, co to jest efekt cieplarniany  

 opisuję, na czym polega powstawanie dziury ozonowej i kwaśnych opadów  

 wyjaśniam przyczyny powstawania kwaśnych opadów  

 określam zagrożenia wynikające z efektu cieplarnianego, dziury ozonowej i kwaśnych 
opadów  

 proponuję sposoby zapobiegania powiększaniu się dziury ozonowej i ograniczenia 
powstawania kwaśnych opadów  

 planuję sposoby postępowania umożliwiające ochronę powietrza przed 
zanieczyszczenia-mi  

 wykazuję zależność między rozwojem cywilizacji a występowaniem zagrożeń, np. 
podaję przykład dziedziny życia, której rozwój powoduje negatywne skutki dla 
środowiska przyrodniczego  
 
 
 
 
 
 
 
 



19. Wodór i jego właściwości 

 opisuję właściwości fizyczne i chemiczne wodoru  

 podaję, w jaki sposób otrzymuje się wodór (w reakcji kwasu solnego z metalem, w 
reakcji magnezu z parą wodną)  

 opisuję sposób identyfikowania wodoru  

 wymieniam zastosowania wodoru 

 omawiam sposoby otrzymywania wodoru  

 zapisuję słownie przebieg reakcji otrzymywania wodoru w reakcji magnezu z parą 
wodną, reakcji kwasu solnego z metalem, określam typ tych reakcji chemicznych 

 planuję i wykonuję doświadczenia mające na celu badanie właściwości wodoru 
 

20. Energia w reakcjach chemicznych 

 wymieniam niektóre efekty towarzyszące reakcjom chemicznym  

 definiuję pojęcia „reakcja egzoenergetyczna” i „reakcja endoenergetyczna” 

 podaję przykłady reakcji egzoenergetycznych i endoenergetycznych  
 

21. Reakcje syntezy, analizy i wymiany 

 wyjaśniam, na czym polegają reakcje: syntezy, analizy, wymiany  

 określam typy reakcji chemicznych  

 wskazuję substraty i produkty 

 zapisuję słownie przebieg różnych rodzajów reakcji chemicznych  

 podaję przykłady różnych typów reakcji chemicznych  

 rozpoznaję typ reakcji chemicznej na podstawie zapisu słownego jej przebiegu 
 
 
 

II. Wewnętrzna budowa materii 

 
22. Jak zbudowana jest materia? 

 definiuję pojęcie „materia”  

 opisuję ziarnistą budowę materii  

 definiuję pojęcia „atom” i „cząsteczka”  

 wyjaśniam, czym atom różni się od cząsteczki  

 omawiam poglądy na temat budowy materii  

 wyjaśniam, na czym polega zjawisko dyfuzji  

 podaję założenia teorii atomistyczno-cząsteczkowej budowy materii 

 planuję doświadczenie potwierdzające ziarnistość budowy materii  

 wyjaśniam różnice między pierwiastkiem a związkiem chemicznym – na podstawie 
założeń atomistyczno-cząsteczkowej teorii budowy materii  
 

23. Masa i rozmiary atomów 

 omawiam skalę wielkości atomów i ich mas  

 definiuję pojęcia „jednostka masy atomowej”, „masa atomowa”, „masa cząsteczkowa”  

 obliczam masę cząsteczkową prostych związków chemicznych 

 obliczam masy cząsteczkowe związków chemicznych  
 
 
 
 
 
 
 
 



24. Budowa atomu 

 opisuję i charakteryzuję skład atomu pierwiastka chemicznego (jądro: protony i 
neutrony, elektrony)  

 definiuję pojęcie „elektrony walencyjne” 

 wyjaśniam, co to jest liczba atomowa, liczba masowa  

 ustalam liczbę protonów, elektronów i neutronów w atomie danego pierwiastka 
chemicznego, gdy znane są liczby atomowa i masowa 

 rysuję proste przykłady modeli atomów pierwiastków chemicznych 

 zapisuję konfiguracje elektronowe (rozmieszczenie elektronów na powłokach) 
atomów pierwiastków chemicznych 

 rysuję modele atomów pierwiastków chemicznych (pełne i uproszczone) 
 

25. Poznajemy izotopy 

 definiuję pojęcie „izotop”  

 dokonuję podziału izotopów 

 wymieniam dziedziny życia, w których izotopy znalazły zastosowanie 

 wyjaśniam różnice w budowie atomów izotopów wodoru  

 wymieniam rodzaje izotopów 

 definiuję pojęcie „masy atomowej” jako średniej masy atomów danego pierwiastka 
chemicznego z uwzględnieniem jego składu izotopowego  

 obliczam zawartość procentową izotopów w pierwiastku chemicznym 
 

26. Układ okresowy pierwiastków chemicznych 

 opisuję układ okresowy pierwiastków chemicznych  

 podaję treść prawa okresowości  

 podaję nazwisko twórcy układu okresowego pierwiastków chemicznych 

 podaję maksymalną liczbę elektronów na poszczególnych powłokach (K, L, M) 

 odczytuję z układu okresowego pierwiastków podstawowe informacje o pierwiastkach 
chemicznych (symbol chemiczny, nazwę, liczbę atomową, masę atomową, rodzaj 
pierwiastka chemicznego – metal lub niemetal) m.in. o azocie, tlenie, wodorze 

 obliczam maksymalną liczbę elektronów na powłokach 

 wyjaśniam prawo okresowości  
 

27. Zależność między budową atomu pierwiastka a jego położeniem w 
układzie okresowym 

 odczytuję z układu okresowego podstawowe informacje o pierwiastkach chemicznych  

 korzystam z układu okresowego pierwiastków chemicznych   

 określam liczbę protonów, elektronów, powłok elektronowych, elektronów 
walencyjnych, charakter chemiczny pierwiastka chemicznego, korzystając z układu 
okresowego 

 korzystam swobodnie z informacji zawartych w układzie okresowym pierwiastków 
chemicznych  

 podaję rozmieszczenie elektronów na powłokach elektronowych 
 

28. Charakter chemiczny pierwiastków grup głównych 

 wykorzystuję informacje odczytane z układu okresowego pierwiastków chemicznych  

 wyjaśniam, jak zmieniają się właściwości pierwiastków wraz ze zmianą numeru grupy 
i okresu 

 wyjaśniam związek między podobieństwami właściwości pierwiastków chemicznych 
zapisanych w tej samej grupie układu okresowego a budową ich atomów i liczbą 
elektronów walencyjnych  
 
 
 



29. Wiązanie kowalencyjne 

 podaję definicję „wiązania kowalencyjnego (atomowego)” 

 posługuję się symbolami pierwiastków chemicznych  

 odróżniam wzór sumaryczny od wzoru strukturalnego  

 zapisuję wzory sumaryczne i strukturalne cząsteczek  

 opisuję rolę elektronów walencyjnych w łączeniu się atomów  

 odczytuję ze wzoru chemicznego, z jakich pierwiastków chemicznych i ilu atomów 
składa się cząsteczka lub kilka cząsteczek  

 podaję przykłady substancji o wiązaniu kowalencyjnym (atomowym) 

 wyjaśniam, dlaczego gazy szlachetne są bardzo mało aktywne chemicznie – na 
podstawie budowy ich atomów  

 opisuję powstawanie wiązań kowalencyjnych (atomowych) – dla wymaganych 
przykładów - H2, Cl2, N2 
 

30. Wiązanie kowalencyjne spolaryzowane 

 podaję definicję wiązania kowalencyjnego spolaryzowanego 

 podaję przykłady substancji o wiązaniu kowalencyjnym (atomowym) spolaryzowanym 

 opisuję powstawanie wiązań kowalencyjnych (atomowych) spolaryzowanych – dla 
wymaganych przykładów - CO2, H2O, HCl, NH3 

 

31. Wiązanie jonowe. Porównanie właściwości związków kowalencyjnych i 
jonowych 

 wymieniam typy wiązań chemicznych  

 podaję definicję „wiązania jonowego”  

 definiuję pojęcia „jon”, „kation”, „anion”  

 opisuję sposób powstawania jonów  

 podaję przykłady substancji o wiązaniu jonowym  

 określam rodzaj wiązania w cząsteczkach o prostej budowie 

 zapisuję elektronowo mechanizm powstawania jonów na przykładach: Na, Mg, Al, Cl, 
S 

 opisuję mechanizm powstawania wiązania jonowego  

 określam typ wiązania chemicznego w podanym związku chemicznym  

 wyjaśniam różnice między różnymi typami wiązań chemicznych  

 określam, co wpływa na aktywność chemiczną pierwiastka  

 opisuję zależność właściwości związku chemicznego od występującego w nim 
wiązania chemicznego  

 porównuję właściwości związków kowalencyjnych i jonowych (stan skupienia, 
temperatury topnienia i wrzenia) 

 
32. Znaczenie wartościowości przy ustalaniu wzorów związków chemicznych 

 wiem czym jest wartościowość pierwiastków 

 znam wartościowości niektórych pierwiastków 

 wiem w jaki sposób zapisuje się wzory sumaryczne 

 zapisuję wzory sumaryczne 

 wiem w jaki sposób zapisuje się wzory strukturalne 

 zapisuję wzory strukturalne 

 wiem w jaki sposób odczytuje się wzory sumaryczne 

 odczytuję wzory sumaryczne 
 
 


