PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII

I.

PODSTAWA PRAWNA

1. Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania
przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej.
2. Rozporządzenie MEN z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i
słuchaczy w szkołach publicznych.
3. Rozporządzenie MEN z 2017 r. w sprawie warunków organizacji kształcenia, wychowania i opieki dla
młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.
4. Program nauczania chemii dla szkoły podstawowej – Chemia Nowej Ery , którego autorkami są: Teresa
Kulawik i Maria Litwin (Nowa Era).
5. Wewnątrzszkolny System Oceniania.
II.

FORMY I METODY SPRAWDZANIA I OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW

1. Uczniowie mogą być oceniani:
• w sali lekcyjnej,
• za działania na rzecz szkoły i środowiska związane tematycznie z przedmiotem,
• za osiągnięcia w konkursach związanych tematycznie z przedmiotem,
• uczestnicząc w projektach edukacyjnych.
2. Obszary aktywności podlegające ocenianiu:
• wyjaśnianie prawidłowości występujących w budowie materii;
• umiejętność posługiwania się przyrządami chemicznymi,
• umiejętność dokonywania planowych oraz systematycznych obserwacji, wyciągania wniosków i
właściwego zapisu z wykorzystaniem wzorów i symboli chemicznych;
• umiejętność odczytywania i wykorzystania oraz sporządzania dokumentacji chemicznej (schematy,
wykresy, diagramy, modele),
• umiejętność dokonywania i lub projektowania doświadczeń, prezentacji,
• umiejętność posługiwania się słownictwem, terminologią i symboliką chemiczną,
• wartościowanie działalności człowieka w środowisku przyrodniczym,
• wkład w pracę i przygotowanie do lekcji,
• aktywność na lekcji (udział w dyskusjach: argumentowanie, przekonywanie),
• formy aktywności dodatkowej.

3. Formy aktywności podlegające ocenie.
• sprawdziany wiadomości i umiejętności po zakończonym dziale,
• kartkówki z trzech ostatnich lekcji,
• test diagnozujący,
• odpowiedzi ustne z trzech ostatnich tematów lekcyjnych.
• prace domowe,
• prace długoterminowe,
• aktywność podczas lekcji,
• uczestnictwo w konkursach chemicznych,
• udział w projektach uczniowskich,

•
•

prezentowanie pracy grupy,
wykonywanie prac dodatkowych (zaproponowanych przez ucznia lub wskazanych przez nauczyciela),
wynikających z zainteresowań ucznia, wiążących się z programem jak i wykraczających poza program.

III.

ZASADY I KRYTERIA OCENIANIA

1. Sprawdziany:
• Sprawdziany są obowiązkowe. W przypadku nieobecności ucznia na sprawdzianie, powinien napisać go w
terminie dwutygodniowym od momentu powrotu do szkoły (czas i sposób do uzgodnienia z nauczycielem).
• Jeżeli uczeń nie napisze sprawdzianu w uzgodnionym terminie, nauczyciel wpisuje do dziennika ocenę
„zero”.
• Sprawdzian jest zapowiedziany tydzień wcześniej.
• Sprawdziany powinny być ocenione i oddane w ciągu dwóch tygodni.
• Jeśli uzyskana przez ucznia ocena ze sprawdzianu nie satysfakcjonuje go – istnieje możliwość poprawy w
terminie ustalonym przez nauczyciela (poprawa nie może odbyć się później niż dwa tygodnie od oddania
prac).
• Ocenę z poprawy sprawdzianu wpisuje się do dziennika obok oceny poprzedniej.
2. Kartkówki:
• Kartkówki z trzech ostatnich lekcji nie muszą być zapowiadane, jeśli dotyczą
znajomości treści realizowanych na bieżących zajęciach, zawierające treści i umiejętności z powyżej trzech
lekcji są zapowiedziane tydzień wcześniej.
• Nauczyciel powinien ocenić kartkówki w ciągu dwóch tygodni.
• Kartkówki nie podlegają poprawie.
3. Kryteria oceniania sprawdzianów i kartkówek.
Zasady oceniania sprawdzianów:
95% - 100% - ocena celująca
85% - 94% - ocena bardzo dobra
70% - 84% - ocena dobra
50% - 69% - ocena dostateczna
30% - 49% - ocena dopuszczająca
0% - 29% - ocena niedostateczna
W przypadku wystawiania ocen z kartkówek progi procentowe mogą podlegać niewielkim zmianom
(uczniowie zostaną o tym fakcie wcześniej poinformowani).
4. Kryteria oceniania (kryterium opisowe).
Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: nie spełnia wymagań podanych niżej kryteriów ocen
pozytywnych.
Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:
• opanował wiadomości i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania,
• stosuje wiadomości w sytuacjach nietypowych (problemowych),
• formułuje problemy oraz dokonuje analizy i syntezy nowych zjawisk,
• proponuje rozwiązania nietypowe,
• osiąga sukcesy w konkursach chemicznych na szczeblu wyższym niż szkolny.
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
• opanował w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności określone w programie,
• stosuje zdobytą wiedzę do rozwiązywania problemów i zadań w nowych sytuacjach,

• wykazuje dużą samodzielność i potrafi bez pomocy nauczyciela korzystać z różnych źródeł wiedzy, np.
układu okresowego pierwiastków chemicznych, wykresów, tablic chemicznych, encyklopedii, internetu,
• projektuje i bezpiecznie wykonuje doświadczenia chemiczne,
• biegle zapisuje i uzgadnia równania reakcji chemicznych oraz samodzielnie rozwiązuje zadania
obliczeniowe o dużym stopniu trudności.
Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
• opanował w dużym zakresie wiadomości i umiejętności określone w programie,
• poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności do samodzielnego rozwiązywania typowych zadań
i problemów,
• korzysta z układu okresowego pierwiastków chemicznych, wykresów, tablic chemicznych i innych źródeł
wiedzy chemicznej, • bezpiecznie wykonuje doświadczenia chemiczne,
• zapisuje i uzgadnia równania reakcji chemicznych,
• samodzielnie rozwiązuje zadania obliczeniowe o średnim stopniu trudności.
Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:
• opanował w zakresie podstawowym te wiadomości i umiejętności określone w programie, które są
konieczne do dalszego kształcenia,
• z pomocą nauczyciela poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności do rozwiązywania typowych zadań
i problemów,
• z pomocą nauczyciela korzysta ze źródeł wiedzy, takich jak: układ okresowy pierwiastków chemicznych,
wykresy, tablice chemiczne,
• z pomocą nauczyciela bezpiecznie wykonuje doświadczenia chemiczne,
• z pomocą nauczyciela zapisuje i uzgadnia równania reakcji chemicznych oraz rozwiązuje zadania
obliczeniowe o niewielkim stopniu trudności.
Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:
• ma pewne braki w wiadomościach i umiejętnościach określonych w programie, ale nie przekreślają one
możliwości dalszego kształcenia,
• z pomocą nauczyciela rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności,
• z pomocą nauczyciela bezpiecznie wykonuje proste doświadczenia chemiczne, zapisuje proste wzory
i równa
5. Kryteria oceny pracy w grupie.
Ocena współpracy w grupie wystawiona jest na podstawie obserwacji, którą nauczyciel przeprowadza w
czasie wykonywania przez uczniów zadań zespołowych, w szczególności zwraca uwagę na :
• odpowiedzialność ucznia za wykonanie zadania powierzonego grupie,
• odpowiedzialność ucznia za funkcjonowanie grupy,
• odpowiedzialność ucznia za planowanie i organizację pracy w grupie.
6. Ocenianie aktywności uczniów.
a) Aktywność cząstkowa znak „plus”:
• Uczeń może otrzymać „+” za aktywność podczas lekcji: częste zgłaszanie się i udzielanie
prawidłowych odpowiedzi, rozwiązywanie przykładowych ćwiczeń, aktywną pracę w grupie, jak
również za wszelkie prace wykonywane przez ucznia z własnej inicjatywy lub na prośbę
nauczyciela;
• Za trzy zgromadzone znaki „+” uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą.
b) Aktywność cząstkowa znak „minus”:
• Uczeń może otrzymać znak „-„ za:
- brak prostego zadania domowego,
- brak koniecznych materiałów potrzebnych na lekcji,
- brak oznak pracy w grupie,
- niewykonywanie prostych czynności w toku lekcji.

•

IV.

Za trzy zgromadzone znaki „-„ uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.

ARCHIWIZACJA PRAC

Archiwizacji do końca roku szkolnego, czyli 31 VIII podlegają: sprawdziany, kartkówki i referaty. Po okresie
archiwizacji wyżej wymienione prace zostają zniszczone.

V.

SPOSÓB UDOSTĘPNIANIA PRAC UCZNIOM, RODZICOM LUB PRAWNYM OPIEKUNOM.

Uczeń ma prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy własnej w obecności nauczyciela i uzyskania zwięzłej
motywacji uzyskanej oceny.
Prawo wglądu do prac mają także rodzice (prawni opiekunowie) ucznia podczas zebrań z rodzicami lub
indywidualnych spotkań z wychowawcą klasy, ale tylko w obecności nauczyciela chemii.

VI.

ZASADY POPRAWIANIA WYNIKÓW NIEKORZYSTNYCH

Uczeń ma prawo poprawienia wyników niekorzystnych z pisemnych sprawdzianów wiadomości i umiejętności.
Poprawienie ocen nie jest jednak obligatoryjne i zależy od decyzji ucznia. W sytuacji poprawienia wyników uczeń
otrzymuje nowe zadania o podobnym stopniu trudności co poprzednie. Termin poprawiania wyników niekorzystnych
ustala nauczyciel w porozumieniu z uczniem; poprawa nie może jednak odbyć się później niż dwa tygodnie od daty
oddania prac.

VII.

SPOSÓB WYSTAWIENIA OCENY KLASYFIKACYJNEJ

1. Przy wystawianiu ocen semestralnych i rocznych nie przewiduje się dodatkowych sprawdzianów
umożliwiających podnoszenie proponowanej oceny.
2. Ocena semestralna lub roczna nie jest średnią ocen cząstkowych. Przy wystawianiu oceny klasyfikacyjnej
największe znaczenie mają sprawdziany, w drugiej kolejności są kartkówki i odpowiedzi ustne. Inne oceny mają
charakter wspomagający.
3. Przy wystawieniu oceny rocznej uwzględnia się pracę i wyniki z całego roku.
4. O ocenie pozytywnej uczeń powinien być poinformowany 14 dni przed klasyfikacją, o ocenie niedostatecznej –
miesiąc wcześniej.

VIII.

TRYB UZYSKIWANIA WYŻSZEJ OCENY NIŻ PRZEWIDYWANA

Nauczyciel może podnieść o jeden stopień ocenę roczną uczniowi, który jest zawsze przygotowany do lekcji,
wyróżnia się aktywnością na lekcjach, wykazuje inicjatywę w pracach dodatkowych, posiada wiedzę wykraczającą
ponad dany poziom, bierze udział w konkursach chemicznych lub/i akcjach związanych z ochroną środowiska
przyrodniczego.
IX.

USTALENIA DODATKOWE

1. Obowiązkiem każdego ucznia jest przygotowanie się do lekcji.
2. W ciągu semestru uczeń może raz zgłosić nieprzygotowanie do lekcji. Za nieprzygotowanie uważa się
nieopanowanie przez ucznia materiału z trzech ostatnich lekcji oraz brak pracy domowej. Uczeń nie może
zgłosić nieprzygotowania do lekcji na zajęciach , na których zostały zapowiedziane sprawdziany lub
kartkówki.
3. Braki w zeszycie i wszelkie zaległości wynikłe z powodu nieobecności ucznia powinny być uzupełniane na
bieżąco.

4. Jeżeli podczas sprawdzianu lub kartkówki uczeń pracuje niesamodzielnie (korzysta z pomocy innych uczniów,
zeszytu lub innych materiałów) wówczas otrzymuje ocenę niedostateczną bez możliwości poprawienia.
5. W sytuacji, gdy uczeń postąpił nieuczciwie i oddał pracę będącą plagiatem otrzymuje ocenę niedostateczną
bez możliwości poprawienia jej.
6. W przypadku posiadania przez ucznia opinii lub orzeczenia PPP nauczyciel zobowiązany jest dostosować
wymagania edukacyjne lub metody pracy do zaleceń poradni i możliwości ucznia.

X.

OGÓLNE WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE:

• stopień niedostateczny
Uczeń nie opanował niezbędnych wiadomości i umiejętności zawartych w wymaganiach podstawy programowej potrzebnych do kontynuowania nauki. W szczególności: wykazuje brak systematyczności i chęci do nauki, nie posiada
podstawowej orientacji w treściach chemicznych, nie wykonuje zadań domowych, nie potrafi samodzielnie korzystać
z różnych źródeł, w tym treści podręcznika, nie pracuje na lekcji, nie potrafi rozwiązać zadań teoretycznych i
praktycznych o elementarnym stopniu trudności samodzielnie, w grupie lub nawet przy pomocy nauczyciela, nie
udziela prawidłowych odpowiedzi na większość zadanych mu pytań.
• Stopień dopuszczający (wymagania konieczne)
Uczeń ma braki w wymaganiach koniecznych z zakresu wiadomości i umiejętności. Opanował w stopniu
elementarnym umiejętności i wiadomości dotyczące budowy materii, ich budowy, korzystania z układu okresowego
pierwiastków. Posługuje się w stopniu elementarnym słownictwem i terminologią chemiczną w mowie żywej i
pisanej, samodzielnie rozwiązuje i wykonuje zadania o niewielkim stopniu trudności, przejawia chęć i gotowość pracy
i współpracy, umie wykorzystać różne źródła informacji, przy czym objawia się to jako praca odtwórcza, wskazująca
na słabe zrozumienie polecenia, nadrabia zaległości, przy pomocy nauczyciela udziela odpowiedzi na proste pytania.
• Stopień dostateczny (wymagania podstawowe)
Uczeń opanował podstawowe wiadomości i wybrane umiejętności określone podstawą programową. W
szczególności: posiada podstawową wiedzę umożliwiającą kontynuowanie nauki, poprawnie wyraża swoje myśli w
prostych i typowych przykładach w mowie żywej i pisanej, przy wypowiedzi widać nieliczne błędy, odpowiedź ustna
odbywa się przy pomocy nauczyciela zadającego kolejne pytania, samodzielnie i w grupie rozwiązuje poprawnie
nieskomplikowane polecenia, potrafi naśladować podobne rozwiązania w analogicznych sytuacjach, wartościuje
elementy działalności człowieka w środowisku, poprawnie odczytuje dane z tekstu, rysunków, diagramów, tabel,
układu okresowego pierwiastków chemicznych, przetwarza proste dane na wykresy, rysunki, schematy, z pomocą
nauczyciela poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności do rozwiązywania sytuacji problemowych.
• Stopień dobry (wymagania rozszerzające)
Uczeń opanował wiadomości i umiejętności w stopniu dobrym, uwzględniającym wymagania rozszerzające. W
szczególności: pracuje systematycznie, a jego przygotowanie, choć pełne jest różne jakościowo, czyta ze
zrozumieniem schematy, wykresy, dokonuje poprawnych interpretacji różnorodnych tekstów źródłowych, udziela
zasadniczo samodzielnie odpowiedzi, choć uwidaczniają się niewielkie braki w wiedzy lub wypowiedź nie wyczerpuje
omawianego zagadnienia, wiadomości i umiejętności podstawowe są dla niego zrozumiałe, potrafi samodzielnie
wykonywać zadania o pewnym stopniu trudności tu: treści przystępne, średnio trudne, dostrzega zależności
przyczynowo-skutkowe, łączy zagadnienia w logiczne ciągi, opanował umiejętność dokonywania interpretacji
prostych zjawisk przedstawianych graficznie, w mowie żywej i pisanej posługuje się językiem poprawnym pod
względem merytorycznym, stylistycznym i gramatycznym, potrafi wartościować działalność człowieka w środowisku,
aktywnie i efektywnie pracuje i współpracuje w zespołach grupowych, chętnie wykonuje dodatkowe zadania.
• Stopień bardzo dobry (wymagania dopełniające)
Uczeń w stopniu wyczerpującym opanował materiał przewidziany w podstawie programowej dla danej klasy oraz
praktycznie stosuje umiejętności z zakresu kluczowych kompetencji w edukacji biologicznej. W szczególności:
przygotowanie ucznia do lekcji jest pełne, wszechstronne oraz systematyczne, sprawnie posługuje się
wiadomościami i zdobytymi umiejętnościami, podczas wypowiedzi ustnej samodzielnie potrafi interpretować
omawiane zagadnienie, jego wypowiedz jest ładna, ciekawa i poprawna pod względem merytorycznym,
stylistycznym i gramatycznym, samodzielnie dokonuje interpretacji wykresów, schematów i innych materiałów
źródłowych, obok prawidłowego wnioskowania przeprowadza proste analizy zjawisk, potrafi zastosować wiedzę w

praktycznym działaniu, chętnie wykonuje zadania i prace dodatkowe, wykorzystuje różne źródła informacji do
pogłębiania swojej wiedzy, bierze aktywny udział w przedsięwzięciach o charakterze środowiskowym, wnosi twórczy
wkład w realizacje zadań oraz omawianych zagadnień, pracuje nad własnym rozwojem lub bierze aktywny udział w
konkursach o treściach chemicznych.
• Stopień celujący (wymagania wykraczające)
Uczeń spełnia wszystkie kryteria ujęte w wymaganiach na ocenę bardzo dobra, a ponadto w zakresie posiadanej
wiedzy wykracza poza podstawę programowa, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania,
a ich efekty potrafi zaprezentować innym w konkretnej formie. Ponadto uczeń powinien wykazać się znaczącymi
osiągnięciami w konkursach na poziomie ponadszkolnym.
Szczegółowe wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne zawiera plan wynikowy opracowany
według programu nauczania chemii dla szkoły podstawowej – Chemia Nowej Ery Teresy Kulawik i Marii Litwin (Nowa
Era).

XI.

DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH DO INDYWIDUALNYCH
POTRZEB ROZWOJOWYCH I EDUKACYJNYCH ORAZ MOŻLIWOŚCI PSYCHOFIZYCZNYCH
UCZNIA.

Wymagania edukacyjne dostosowuje się do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości
psychofizycznych ucznia:
posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;
posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania;
posiadającego opinię PPP;
nieposiadającego orzeczenia lub opinii PPP, który jest objęty pomocą psychologiczno –
pedagogiczną w szkole.
1. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub posiadającego
orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego oraz ucznia posiadającego opinię PPP dostosowanie
wymagań polega na przestrzeganiu indywidualnych zaleceń poradni.
•
•
•
•

2. Zasady pracy z uczniem o specyficznych problemach edukacyjnych:
• uczeń powinien siedzieć blisko nauczyciela, by korzystać z jego pomocy w razie trudności w
wykonywaniu zadań,
• wiadomości ucznia są sprawdzane głównie ustnie, w miarę możliwości w mniejszej grupie lub
indywidualnie,
• wypowiedzi ucznia oceniane będą pod względem treści, nie będzie brane pod uwagę ubogie słownictwo
ucznia,
• ocenianiu nie podlega szata graficzna odpowiedzi na sprawdzianach lub kartkówkach,
• pod uwagę nie będą brane błędy ortograficzne,
• przy wyraźnym zaleceniu poradni czas na pisanie kartkówek i sprawdzianów zostanie wydłużony
odpowiednio o 10 i 5 minut,
• przy nauczaniu angażuje się jak najwięcej zmysłów,
• uczeń nie jest zmuszany do natychmiastowej odpowiedzi, dany jest mu czas na zastanowienie,
• w przypadku rozpoznanej osłabionej funkcji pamięci należy wydłużyć czas na nauczenie się pewnych
partii materiału lub rozłożyć go na mniejsze części.

3. Dostosowanie wymagań dla uczniów z dysfunkcją:
a) dysleksja – zaburzenia czytania i pisania
Możliwe problemy ucznia
Kłopoty z czytaniem długiego tekstu.
Uczeń myli podobne znaki .

Trudności w czytaniu schematów, rysunków i
skalą.
Trudności z czytaniem legend na schematach.
Trudności z rozpoznawaniem i wskazywaniem.

Trudności z zapamiętywaniem terminologii.

Uczeń nie potrafi wskazać na schemacie
właściwego przebiegu np. reakcji chemicznej
Kłopoty z uczeniem pamięciowym, np.
znajomość symboli pierwiastków chemicznych
Trudności z zapamiętywaniem dat, liczb,
wydarzeń chronologicznych

Dostosowanie wymagań
- wyróżnianie innym kolorem definicji i ważnych
informacji do zapamiętania
- skracać polecenia
- dać więcej czasu
- wykonać z uczniem ćwiczenia w samodzielnym
rysowaniu modeli atomów, cząsteczek
pierwiastka i związku chemicznego
- zaczynamy od prostych przykładów, np.
uproszczony schemat budowy atomu, związku
chemicznego
- zabawa w skojarzenia ( znak – opis naturalny)
- stosowanie wierszyków, które ułatwią
zapamiętywanie treści, np. pamiętaj chemiku
młody, wlewaj zawsze kwas do wody
- zabawa z kierunkami przebiegu reakcji
- wprowadzać w nauczaniu metody aktywne,
angażujące jak najwięcej zmysłów
- w czasie odpowiedzi ustnych dyskretnie
wspomagać i naprowadzać, dawać więcej czasu
na przypomnienie
- pytaniami lub podpowiedziami kierunkować
ucznia w celu uzyskania poprawnej odpowiedzi
- uczyć metoda skojarzeń (np. glin – aluminium, )
- uatrakcyjniać wprowadzanie dat ciekawostkami
- sprawdzanie poprawności zapisu liczb

b) dysortografia – błędne pisanie
Możliwe problemy ucznia
- trudności w opanowaniu poprawnej pisowni
- popełnianie błędów w zapisie
- niepoprawne odczytywanie

Dostosowanie wymagań
- prace pisemne oceniane pod kątem
merytorycznym
- wyróżnianie inną czcionką lub kolorem definicji
i nazw oraz ważnych informacji
-zapisywać na tablicy obce nazwy

c) dysgrafia – niski poziom graficzny pisma
Możliwe problemy ucznia
- niski poziom czytelności pisma
- wolniejsze tempo pracy
- trudności z rysowaniem map, schematów,
wykresów

Dostosowanie wymagań
- prace pisemne są oceniane pod kątem
merytorycznym
- w miarę możliwości uczeń może korzystać z
komputera, np. przy odrabianiu prac domowych
- wydłużenie czasu na prace pisemne
- ustne odpytywanie ucznia

4. W przypadku głębokiej dysfunkcji uczeń jest oceniany w wymienionych sytuacjach tylko wówczas, gdy
otrzyma ocenę pozytywną.
5. Dostosowanie wymagań dla uczniów o obniżonych możliwościach edukacyjnych:
a) pod względem form i treści:
• omawianie niewielkich partii materiału i o mniejszym stopniu trudności;
• pozastawianie więcej czasu na jego utrwalenie,
• podawanie poleceń w prostszej formie,
• unikanie trudnych, czy bardzo abstrakcyjnych pojęć;
• częste odwoływanie się do konkretu, przykładu,
• unikanie pytań problemowych, przekrojowych,
• wolniejsze tempo pracy,
• odrębne instruowanie,
• zadawanie do domu tyle, ile dziecko jest w stanie wykonać samodzielnie,
• częste motywowanie ucznia;
b) pod względem oceniania:
• ograniczenie wymagań do umiejętności rozszerzających,
• przygotowanie testów dostosowanych do możliwości ucznia, a w przypadku stosowania testów
ogólnych progi procentowe przy wystawianiu ocen obniżone są o 10%,
• wyróżnienie inną czcionką lub kolorem definicji i nazw oraz ważnych informacji,
• wydłużenie czasu pracy na wykonanie zadania o 5-10 minut,
• kontrola poprawności odczytywanych poleceń,
• dodatkowe wskazówki nauczyciela,
• umożliwienie wielokrotnego poprawiania sprawdzianów,
• umożliwienie poprawiania kartkówek,
• umożliwienie ustnej poprawy sprawdzianu,
• w zależności od zalecenia przewaga odpowiedzi ustnych nad pisemnymi.
6. Dostosowanie wymagań dla uczniów z diagnozą: upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim.
Dostosowanie wymagań edukacyjnych w stosunku do uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim
dotyczy:
a) zasad prezentacji materiału:
• stosowanie ćwiczeń doskonalących szybkość i precyzyjność spostrzegania,
• zwracanie uwagi na odróżnianie istotnych szczegółów,
• wydłużanie czasu na zrozumienie prezentowanych treści materiału,
• przekazywanie treści za pomocą konkretów uwzględniając krótkotrwały okres koncentracji,
• podawanie atrakcyjnego wizualnie materiału mniejszymi partiami;
b) form sprawdzania wiedzy i umiejętności:
• wydłużanie czasu na opanowanie materiału,
• uwzględnianie problemów z funkcją pamięci logicznej i abstrahowania,
• angażowanie ucznia do wypowiedzi ustnej uporządkowanej,
• formułowanie krótkich i precyzyjnych poleceń na sprawdzianach i kartkówkach;
c) zasad oceniania:
• ocenianie wkładu pracy w wykonane ćwiczenie,
• stosowanie zasad oceniania rzeczywistych indywidualnych postępów w nauce, a nie stanu
faktycznego,
• stosowanie różnego rodzaju wzmocnień, tj. pochwały i zachęty,

•
•

ograniczenie w wypowiadaniu się do kilku prostych zdań,
naprowadzanie podczas wypowiedzi ustnych poprzez pytania pomocnicze.

XII. WYMAGANIA EDUKACYJNE Z CHEMII
DLA UCZNIÓW Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM W STOPNIU LEKKIM
CELUJĄCY
- wiedza na poziomie znacznie przekraczającym wymagania programowe,
- pełne rozumienie wiadomości programowych i na ich podstawie operowanie treściami programowymi,
- samodzielne i sprawne posługiwanie się wiedzą chemiczną w teorii i praktyce,
- odpowiedzi ustne i pisemne świadczące o opanowaniu wiedzy we właściwym zakresie problemowym,
- posługiwanie się poprawnym językiem chemicznym,
- swobodne operowanie faktami, dostrzeganie między nimi związków, ukazywanie związków między zjawiskami z
różnych dziedzin życia,
- duża aktywność na lekcjach,
- systematyczność i pilność w nauce.
BARDZO DOBRY
- materiał został opanowany we właściwym zakresie problemowym,
- samodzielne i sprawne posługiwanie się wiedzą chemiczną w teorii i praktyce (odpowiedzi nie wychodzą poza
obowiązujący program nauczani),
- duża szczegółowość w przedstawianiu faktów chemicznych,
- podejmowanie samodzielnej oceny zjawisk i faktów chemicznych,
- duża aktywność na zajęciach,
- w pracach pisemnych i w wypowiedziach ustnych właściwe używanie terminologii chemicznej,
- systematyczność i pilność w nauce
DOBRY
- materiał nie został w pełni opanowany i zrozumiany,
- materiał opanowany w zakresie podstaw programowych,
- w odpowiedziach ustnych pisemnych występują drobne błędy rzeczowe i merytoryczne,
- ograniczona umiejętność analiza problemu,
- poprawne stosowanie słownictwa i terminologii chemicznej,
- poprawne rozumienie i stosowanie pojęć chemicznych,
- poprawne przedstawianie związków przyczynowo-skutkowych,
- uczestnictwo w zajęciach lekcyjnych.
DOSTATECZNY
- materiał został opanowany i zrozumiany w niewielkim stopniu,
- odpowiedzi ustne i pisemne tylko częściowo odpowiadają podstawowym zagadnieniom,
- zdarza się błędne używanie terminologii chemicznej,
- sporadyczne używanie właściwych pojęć,
- brak własnej oceny wydarzeń,
- niesamodzielność i odtwórczość w pracach pisemnych i wypowiedziach ustnych,
- bierna postawa na zajęciach,
- w pracach pisemnych i wypowiedziach ustnych ubogie słownictwo, błędne stosowanie terminologii chemicznej.
DOPUSZCZAJĄCY
- materiał został opanowany tyko w zakresie podstawowych wiadomości,
- ograniczone, częściowe przedstawianie pojęć chemicznych,
- poprawne rozumienie treści programowych przy znacznej pomocy nauczyciela,
- niewielkie umiejętności posługiwania się wiedzą w teorii i w praktyce,
- zaburzona umiejętność wskazywania związków przyczynowo-skutkowych,

- liczne błędy w rozumieniu i używaniu pojęć chemicznych,
- umiejętność właściwego doboru materiału,
- ubogie słownictwo, pełne uproszczeń i nieścisłości,
- sporadyczna aktywność na lekcjach,
- sporadyczne przygotowywanie się do zajęć,
- odpowiedzi pisemne i ustne w dużej części nie na temat,
NIEDOSTATECZNY
- materiał nie został opanowany nawet w zakresie wiadomości podstawowych mimo znacznej pomocy nauczyciela,
- nieznajomość podstawowych faktów z zakresu chemii,
- brak umiejętności stosowania wiedzy w teorii i praktyce,
- błędne rozumienie pojęć, złe ich stosowanie,
- prace pisemne i odpowiedzi ustne nie na temat,
-nie wypełnianie poleceń nauczyciela,
- brak odrobionych prac domowych,
- lekceważący stosunek do przedmiotu i nauczyciela,
- brak aktywności na lekcjach.

Propozycja wymagań programowych na poszczególne oceny przygotowana na podstawie treści zawartych w podstawie programowej,
programie nauczania oraz podręczniku dla klasy siódmej szkoły podstawowej Chemia Nowej Ery
Wyróżnione wymagania programowe odpowiadają wymaganiom ogólnym i szczegółowym zawartym w treściach nauczania podstawy programowej.

I. Substancje i ich przemiany
Ocena dopuszczająca
[1]
Uczeń:
– zalicza chemię do nauk przyrodniczych
– stosuje zasady bezpieczeństwa
obowiązujące w pracowni chemicznej
– nazywa wybrane elementy szkła i sprzętu
laboratoryjnego oraz określa ich
przeznaczenie
– zna sposoby opisywania doświadczeń
chemicznych
– opisuje właściwości substancji będących
głównymi składnikami produktów
stosowanych na co dzień
– definiuje pojęcie gęstość
– podaje wzór na gęstość
– przeprowadza proste obliczenia
z wykorzystaniem pojęć masa, gęstość,
objętość
– wymienia jednostki gęstości
– odróżnia właściwości fizyczne od
chemicznych
– definiuje pojęcie mieszanina substancji
– opisuje cechy mieszanin jednorodnych
i niejednorodnych
– podaje przykłady mieszanin
– opisuje proste metody rozdzielania
mieszanin na składniki
– definiuje pojęcia zjawisko fizyczne
i reakcja chemiczna
– podaje przykłady zjawisk fizycznych
i reakcji chemicznych zachodzących

Ocena dostateczna
[1 + 2]
Uczeń:
– omawia, czym zajmuje się chemia
– wyjaśnia, dlaczego chemia jest nauką
przydatną ludziom
– wyjaśnia, czym są obserwacje, a czym
wnioski z doświadczenia
– przelicza jednostki (masy, objętości,
gęstości)
– wyjaśnia, czym ciało fizyczne różni się
od substancji
– opisuje właściwości substancji
– wymienia i wyjaśnia podstawowe sposoby
rozdzielania mieszanin na składniki
– sporządza mieszaninę
– dobiera metodę rozdzielania mieszaniny
na składniki
– opisuje i porównuje zjawisko fizyczne
i reakcję chemiczną
– projektuje doświadczenia ilustrujące
zjawisko fizyczne i reakcję chemiczną
– definiuje pojęcie stopy metali
– podaje przykłady zjawisk fizycznych
i reakcji chemicznych zachodzących
w otoczeniu człowieka
– wyjaśnia potrzebę wprowadzenia symboli
chemicznych
– rozpoznaje pierwiastki i związki chemiczne
– wyjaśnia różnicę między pierwiastkiem,
związkiem chemicznym i mieszaniną
– proponuje sposoby zabezpieczenia przed
rdzewieniem przedmiotów wykonanych
z żelaza

Ocena dobra
[1 + 2 + 3]

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

Uczeń:
– podaje zastosowania wybranego szkła i sprzętu
laboratoryjnego
– identyfikuje substancje na podstawie
podanych właściwość
– przeprowadza obliczenia
z wykorzystaniem pojęć: masa, gęstość,
objętość
– przelicza jednostki
– podaje sposób rozdzielenia wskazanej
mieszaniny na składniki
– wskazuje różnice między właściwościami
fizycznymi składników mieszaniny, które
umożliwiają jej rozdzielenie
– projektuje doświadczenia ilustrujące
reakcję chemiczną i formułuje wnioski
– wskazuje w podanych przykładach
reakcję chemiczną i zjawisko fizyczne
– wskazuje wśród różnych substancji mieszaninę
i związek chemiczny
– wyjaśnia różnicę między mieszaniną
a związkiem chemicznym
– odszukuje w układzie okresowym
pierwiastków podane pierwiastki chemiczne
– opisuje doświadczenia wykonywane na lekcji
– przeprowadza wybrane doświadczenia

Uczeń:
– omawia podział chemii na organiczną
i nieorganiczną
– definiuje pojęcie patyna
– projektuje doświadczenie o podanym tytule
(rysuje schemat, zapisuje obserwacje i formułuje
wnioski)
– przeprowadza doświadczenia z działu
Substancje i ich przemiany
– projektuje i przewiduje wyniki doświadczeń
na podstawie posiadanej wiedzy

1

w otoczeniu człowieka
– definiuje pojęcia pierwiastek chemiczny
i związek chemiczny
– dzieli substancje chemiczne na proste
i złożone oraz na pierwiastki i związki
chemiczne
– podaje przykłady związków chemicznych
– dzieli pierwiastki chemiczne na
metale i niemetale
– podaje przykłady pierwiastków chemicznych
(metali i niemetali)
– odróżnia metale i niemetale na podstawie
ich właściwości
– opisuje, na czym polegają rdzewienie
i korozja
– wymienia niektóre czynniki powodujące
korozję
– 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)

Przykłady wiadomości i umiejętności wykraczające poza treści wymagań podstawy programowej; ich spełnienie może być warunkiem wystawienia oceny celującej.
Uczeń:
– 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
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Składniki powietrza i rodzaje przemian, jakim ulegają
Ocena dopuszczająca
[1]

Uczeń:
– opisuje skład i właściwości powietrza
– określa, co to są stałe i zmienne składniki
powietrza
– opisuje właściwości fizyczne i
chemiczne tlenu, tlenku węgla(IV),
wodoru, azotu oraz właściwości fizyczne
gazów szlachetnych
– podaje, że woda jest związkiem
chemicznym wodoru i tlenu
– tłumaczy, na czym polega zmiana stanu
skupienia na przykładzie wody
– definiuje pojęcie wodorki
– omawia obieg tlenu i tlenku węgla(IV)
w przyrodzie
– określa znaczenie powietrza, wody, tlenu,
tlenku węgla(IV)
– podaje, jak można wykryć tlenek
węgla(IV)
– określa, jak zachowują się substancje
higroskopijne
– opisuje, na czym polegają reakcje
syntezy, analizy, wymiany
– omawia, na czym polega spalanie
– definiuje pojęcia substrat i produkt reakcji
chemicznej
– wskazuje substraty i produkty reakcji
chemicznej
– określa typy reakcji chemicznych
– określa, co to są tlenki i zna ich podział
– wymienia podstawowe źródła, rodzaje i
skutki zanieczyszczeń powietrza
– wskazuje różnicę między reakcjami egzoi endoenergetyczną
– podaje przykłady reakcji egzoi endoenergetycznych
– wymienia niektóre efekty towarzyszące
reakcjom chemicznym

Ocena dostateczna
[1 + 2]

Uczeń:
– projektuje i przeprowadza doświadczenie
potwierdzające, że powietrze jest mieszaniną
jednorodną gazów
– wymienia stałe i zmienne składniki powietrza
– oblicza przybliżoną objętość tlenu i azotu, np. w sali
lekcyjnej
– opisuje, jak można otrzymać tlen
– opisuje właściwości fizyczne i chemiczne gazów
szlachetnych, azotu
– podaje przykłady wodorków niemetali
– wyjaśnia, na czym polega proces fotosyntezy
– wymienia niektóre zastosowania azotu, gazów
szlachetnych, tlenku węgla(IV), tlenu, wodoru
– podaje sposób otrzymywania tlenku węgla(IV) (na
przykładzie reakcji węgla z tlenem)
– definiuje pojęcie reakcja charakterystyczna
– planuje doświadczenie umożliwiające wykrycie
obecności tlenku węgla(IV) w powietrzu
wydychanym z płuc
– wyjaśnia, co to jest efekt cieplarniany
– opisuje rolę wody i pary wodnej w przyrodzie
– wymienia właściwości wody
– wyjaśnia pojęcie higroskopijność
– zapisuje słownie przebieg reakcji chemicznej
– wskazuje w zapisie słownym przebiegu reakcji
chemicznej substraty i produkty, pierwiastki i
związki chemiczne
– opisuje, na czym polega powstawanie dziury
ozonowej i kwaśnych opadów
– podaje sposób otrzymywania wodoru (w reakcji
kwasu chlorowodorowego z metalem)
− opisuje sposób identyfikowania gazów: wodoru,
tlenu, tlenku węgla(IV)
− wymienia źródła, rodzaje i skutki zanieczyszczeń
powietrza
− wymienia niektóre sposoby postępowania
pozwalające chronić powietrze przed
zanieczyszczeniami
– definiuje pojęcia reakcje egzo- i endoenergetyczne

Ocena dobra
[1 + 2 + 3]

Uczeń:
– określa, które składniki powietrza są stałe,
a które zmienne
– wykonuje obliczenia dotyczące zawartości
procentowej substancji występujących w
powietrzu
– wykrywa obecność tlenku węgla(IV)
– opisuje właściwości tlenku węgla(II)
– wyjaśnia rolę procesu fotosyntezy w naszym
życiu
– podaje przykłady substancji szkodliwych dla
środowiska
– wyjaśnia, skąd się biorą kwaśne opady
– określa zagrożenia wynikające z efektu
cieplarnianego, dziury ozonowej, kwaśnych
opadów
– proponuje sposoby zapobiegania
powiększaniu się dziury ozonowej
i ograniczenia powstawania kwaśnych
opadów
– projektuje doświadczenia, w których
otrzyma tlen, tlenek węgla(IV), wodór
– projektuje doświadczenia, w których
zbada właściwości tlenu, tlenku węgla(IV),
wodoru
– zapisuje słownie przebieg różnych rodzajów
reakcji chemicznych
– podaje przykłady różnych typów reakcji
chemicznych
– wykazuje obecność pary wodnej
w powietrzu
– omawia sposoby otrzymywania wodoru
– podaje przykłady reakcji egzoi endoenergetycznych
– zalicza przeprowadzone na lekcjach reakcje do
egzo- lub endoenergetycznych

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

Uczeń:
– otrzymuje tlenek węgla(IV) w reakcji
węglanu wapnia z kwasem
chlorowodorowym
– wymienia różne sposoby otrzymywania
tlenu, tlenku węgla(IV), wodoru
– projektuje doświadczenia dotyczące
powietrza i jego składników
– uzasadnia, na podstawie reakcji
magnezu z tlenkiem węgla(IV), że tlenek
węgla(IV) jest związkiem chemicznym
węgla i tlenu
– uzasadnia, na podstawie reakcji
magnezu z parą wodną, że woda jest
związkiem chemicznym tlenu i wodoru
– planuje sposoby postępowania
umożliwiające ochronę powietrza przed
zanieczyszczeniami
– identyfikuje substancje na podstawie
schematów reakcji chemicznych
– wykazuje zależność między rozwojem
cywilizacji a występowaniem zagrożeń,
np. podaje przykłady dziedzin życia,
których rozwój powoduje negatywne
skutki dla środowiska przyrodniczego

Przykłady wiadomości i umiejętności wykraczające poza treści wymagań podstawy programowej; ich spełnienie może być warunkiem wystawienia oceny celującej. Uczeń:
– opisuje destylację skroplonego powietrza
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Atomy i cząsteczki
Ocena dopuszczająca
[1]
Uczeń:
– definiuje pojęcie materia
– definiuje pojęcie dyfuzji
– opisuje ziarnistą budowę materii
– opisuje, czym atom różni się od cząsteczki
– definiuje pojęcia: jednostka masy atomowej,
masa atomowa, masa cząsteczkowa
– oblicza masę cząsteczkową prostych związków
chemicznych
– opisuje i charakteryzuje skład atomu
pierwiastka chemicznego (jądro – protony i
neutrony, powłoki elektronowe – elektrony)
– wyjaśni, co to są nukleony
– definiuje pojęcie elektrony walencyjne
– wyjaśnia, co to są liczba atomowa, liczba
masowa
– ustala liczbę protonów, elektronów,
neutronów w atomie danego pierwiastka
chemicznego, gdy znane są liczby atomowa i
masowa
– podaje, czym jest konfiguracja elektronowa
– definiuje pojęcie izotop
– dokonuje podziału izotopów
– wymienia najważniejsze dziedziny życia,
w których mają zastosowanie izotopy
– opisuje układ okresowy pierwiastków
chemicznych
– podaje treść prawa okresowości
– podaje, kto jest twórcą układu okresowego
pierwiastków chemicznych
– odczytuje z układu okresowego podstawowe
informacje o pierwiastkach chemicznych
– określa rodzaj pierwiastków (metal, niemetal) i
podobieństwo właściwości pierwiastków w
grupie

Ocena dostateczna
[1 + 2]

Ocena dobra
[1 + 2 + 3]

Uczeń:
– planuje doświadczenie potwierdzające
ziarnistość budowy materii
– wyjaśnia zjawisko dyfuzji
– podaje założenia teorii atomistyczno-cząsteczkowej budowy materii
– oblicza masy cząsteczkowe
– 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
– korzysta z układu okresowego pierwiastków
chemicznych
– wykorzystuje informacje odczytane z układu
okresowego pierwiastków chemicznych
– podaje maksymalną liczbę elektronów na
poszczególnych powłokach (K, L, M)
– zapisuje konfiguracje elektronowe
– rysuje modele atomów pierwiastków
chemicznych
– określa, jak zmieniają się niektóre
właściwości pierwiastków w grupie i okresie
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Ocena bardzo dobra
[1 + 2 + 3 + 4]

Uczeń:
Uczeń:
– wyjaśnia różnice między pierwiastkiem
– wyjaśnia związek między podobieństwami
a związkiem chemicznym na podstawie
właściwości pierwiastków chemicznych
założeń teorii atomistycznozapisanych w tej samej grupie układu
cząsteczkowej budowy materii
okresowego a budową ich atomów i liczbą
– oblicza masy cząsteczkowe związków
elektronów walencyjnych
chemicznych
− wyjaśnia, dlaczego masy atomowe podanych
– definiuje pojęcie masy atomowej jako
pierwiastków chemicznych w układzie okresowym
nie są liczbami całkowitymi
średniej mas atomów danego
pierwiastka, z uwzględnieniem jego
składu izotopowego
– wymienia zastosowania różnych izotopów
– korzysta z informacji zawartych w układzie
okresowym pierwiastków chemicznych
– oblicza maksymalną liczbę elektronów
w powłokach
– zapisuje konfiguracje elektronowe
– rysuje uproszczone modele atomów
– określa zmianę właściwości pierwiastków
w grupie i okresie

Przykłady wiadomości i umiejętności wykraczające poza treści wymagań podstawy programowej; ich spełnienie może być warunkiem wystawienia oceny celującej.
Uczeń:
– 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
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Łączenie się atomów. Równania reakcji chemicznych
Ocena dopuszczająca
[1]

Ocena dostateczna
[1 + 2]

Ocena dobra
[1 + 2 + 3]

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

Uczeń:
– wymienia typy wiązań chemicznych
– podaje definicje: wiązania kowalencyjnego
niespolaryzowanego, wiązania kowalencyjnego
spolaryzowanego, wiązania jonowego
– definiuje pojęcia: jon, kation, anion
– definiuje pojęcie elektroujemność
– posługuje się symbolami pierwiastków
chemicznych
– podaje, co występuje we wzorze
elektronowym
– odróżnia wzór sumaryczny od wzoru
strukturalnego
– zapisuje wzory sumaryczne i strukturalne
cząsteczek
– definiuje pojęcie wartościowość
– podaje wartościowość pierwiastków
chemicznych w stanie wolnym
– odczytuje z układu okresowego
maksymalną wartościowość pierwiastków
chemicznych względem wodoru grup 1., 2. i
13.−17.
– wyznacza wartościowość pierwiastków
chemicznych na podstawie wzorów
sumarycznych
– zapisuje wzory sumaryczny i strukturalny
cząsteczki związku dwupierwiastkowego na
podstawie wartościowości pierwiastków
chemicznych
– określa na podstawie wzoru liczbę atomów

Uczeń:
– opisuje rolę elektronów zewnętrznej
powłoki w łączeniu się atomów
– odczytuje elektroujemność pierwiastków
chemicznych
– opisuje sposób powstawania jonów
– określa rodzaj wiązania w prostych
przykładach cząsteczek
− podaje przykłady substancji o wiązaniu
kowalencyjnym i substancji o wiązaniu
jonowym
– przedstawia tworzenie się wiązań
chemicznych kowalencyjnego i jonowego dla
prostych przykładów
– określa wartościowość na podstawie układu
okresowego pierwiastków
– zapisuje wzory związków chemicznych na
podstawie podanej wartościowości lub nazwy
pierwiastków chemicznych
– podaje nazwę związku chemicznego
na podstawie wzoru
– określa wartościowość pierwiastków
w związku chemicznym
– zapisuje wzory cząsteczek, korzystając
z modeli
– wyjaśnia znaczenie współczynnika
stechiometrycznego i indeksu
stechiometrycznego
– wyjaśnia pojęcie równania reakcji
chemicznej

Uczeń:
– określa typ wiązania chemicznego
w podanym przykładzie
– wyjaśnia na podstawie budowy atomów,
dlaczego gazy szlachetne są bardzo mało
aktywne chemicznie
– wyjaśnia różnice między typami wiązań
chemicznych
– opisuje powstawanie wiązań
kowalencyjnych dla wymaganych
przykładów
– opisuje mechanizm powstawania wiązania
jonowego
– opisuje, jak wykorzystać elektroujemność do
określenia rodzaju wiązania chemicznego w
cząsteczce
– wykorzystuje pojęcie wartościowości
– odczytuje z układu okresowego
wartościowość pierwiastków
chemicznych grup 1., 2. i 13.−17.
(względem wodoru, maksymalną
względem tlenu)
– nazywa związki chemiczne na podstawie
wzorów sumarycznych i zapisuje wzory na
podstawie ich nazw
– zapisuje i odczytuje równania reakcji
chemicznych (o większym stopniu trudności)
– przedstawia modelowy schemat równania
reakcji chemicznej
– rozwiązuje zadania na podstawie prawa

Uczeń:
– wykorzystuje pojęcie elektroujemności do
określania rodzaju wiązania w podanych
substancjach
– uzasadnia i udowadnia doświadczalnie, że masa
substratów jest równa masie produktów
– rozwiązuje trudniejsze zadania dotyczące
poznanych praw (zachowania masy, stałości
składu związku chemicznego)
– wskazuje podstawowe różnice między
wiązaniami kowalencyjnym a jonowym oraz
kowalencyjnym niespolaryzowanym a
kowalencyjnym spolaryzowanym
– opisuje zależność właściwości związku
chemicznego od występującego w nim
wiązania chemicznego
– porównuje właściwości związków
kowalencyjnych i jonowych (stan
skupienia, rozpuszczalność w wodzie,
temperatury topnienia i wrzenia,
przewodnictwo ciepła i elektryczności)
– zapisuje i odczytuje równania reakcji
chemicznych o dużym stopniu trudności
– wykonuje obliczenia stechiometryczne
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pierwiastków w związku chemicznym
– odczytuje proste równania reakcji
– interpretuje zapisy (odczytuje ilościowo i
chemicznych
jakościowo proste zapisy), np.: H 2 , 2 H, 2 H 2 – zapisuje równania reakcji chemicznych
itp.
− dobiera współczynniki w równaniach
– ustala na podstawie wzoru sumarycznego
reakcji chemicznych
nazwę prostych dwupierwiastkowych
związków chemicznych
– ustala na podstawie nazwy wzór
sumaryczny prostych
dwupierwiastkowych związków
chemicznych
– rozróżnia podstawowe rodzaje reakcji
chemicznych
– wskazuje substraty i produkty reakcji
chemicznej
– podaje treść prawa zachowania masy
– podaje treść prawa stałości składu
związku chemicznego
– przeprowadza proste obliczenia
z wykorzystaniem prawa zachowania

zachowania masy i prawa stałości składu
związku chemicznego
– dokonuje prostych obliczeń
stechiometrycznych

Przykłady wiadomości i umiejętności wykraczające poza treści wymagań podstawy programowej; ich spełnienie może być warunkiem wystawienia oceny celującej.
Uczeń:
− 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
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Woda i roztwory wodne
Ocena dopuszczająca
[1]

Ocena dostateczna
[1 + 2]

Ocena dobra
[1 + 2 + 3]

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

Uczeń:
– charakteryzuje rodzaje wód występujących
w przyrodzie
– podaje, na czym polega obieg wody
w przyrodzie
– podaje przykłady źródeł zanieczyszczenia
wód
– wymienia niektóre skutki zanieczyszczeń oraz
sposoby walki z nimi
– wymienia stany skupienia wody
– określa, jaką wodę nazywa się wodą
destylowaną
– nazywa przemiany stanów skupienia wody
– opisuje właściwości wody
– zapisuje wzory sumaryczny i strukturalny
cząsteczki wody
– definiuje pojęcie dipol
– identyfikuje cząsteczkę wody jako dipol
– wyjaśnia podział substancji na dobrze
rozpuszczalne, trudno rozpuszczalne oraz
praktycznie nierozpuszczalne w wodzie
− podaje przykłady substancji, które
rozpuszczają się i nie rozpuszczają się
w wodzie
– wyjaśnia pojęcia: rozpuszczalnik i substancja
rozpuszczana
– projektuje doświadczenie dotyczące
rozpuszczalności różnych substancji w wodzie
– definiuje pojęcie rozpuszczalność
– wymienia czynniki, które wpływają

Uczeń:
– opisuje budowę cząsteczki wody
– wyjaśnia, co to jest cząsteczka polarna
– wymienia właściwości wody zmieniające
się pod wpływem zanieczyszczeń
– planuje doświadczenie udowadniające, że woda:
z sieci wodociągowej i naturalnie występująca w
przyrodzie są mieszaninami
– proponuje sposoby racjonalnego
gospodarowania wodą
– tłumaczy, na czym polegają procesy
mieszania i rozpuszczania
– określa, dla jakich substancji woda jest
dobrym rozpuszczalnikiem
– charakteryzuje substancje ze względu na ich
rozpuszczalność w wodzie
– planuje doświadczenia wykazujące wpływ
różnych czynników na szybkość
rozpuszczania substancji stałych w wodzie
– porównuje rozpuszczalność różnych
substancji w tej samej temperaturze
– 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

Uczeń:
– wyjaśnia, na czym polega tworzenie
wiązania kowalencyjnego spolaryzowanego
w cząsteczce wody
– wyjaśnia budowę polarną cząsteczki wody
– określa właściwości wody wynikające z jej
budowy polarnej
– przewiduje zdolność różnych substancji do
rozpuszczania się w wodzie
– przedstawia za pomocą modeli proces
rozpuszczania w wodzie substancji o budowie
polarnej, np. chlorowodoru
– podaje rozmiary cząstek substancji
wprowadzonych do wody i znajdujących się
w roztworze właściwym, koloidzie,
zawiesinie
– wykazuje doświadczalnie wpływ różnych
czynników na szybkość rozpuszczania
substancji stałej w wodzie
– posługuje się wykresem rozpuszczalności
– wykonuje obliczenia z wykorzystaniem
wykresu rozpuszczalności
– oblicza masę wody, znając masę roztworu
i jego stężenie procentowe
– prowadzi obliczenia z wykorzystaniem
pojęcia gęstości
– podaje sposoby zmniejszenia lub
zwiększenia stężenia roztworu
– oblicza stężenie procentowe roztworu
powstałego przez zagęszczenie i rozcieńczenie

Uczeń:
– proponuje doświadczenie udowadniające,
że woda jest związkiem wodoru i tlenu
– określa wpływ ciśnienia atmosferycznego na
wartość temperatury wrzenia wody
– porównuje rozpuszczalność w wodzie
związków kowalencyjnych i jonowych
– wykazuje doświadczalnie, czy roztwór jest
nasycony, czy nienasycony
– rozwiązuje z wykorzystaniem gęstości zadania
rachunkowe dotyczące stężenia procentowego
– oblicza rozpuszczalność substancji w danej
temperaturze, znając stężenie procentowe jej
roztworu nasyconego w tej temperaturze
– oblicza stężenie roztworu powstałego po
zmieszaniu roztworów tej samej substancji o
różnych stężeniach
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na rozpuszczalność substancji
– określa, co to jest krzywa rozpuszczalności
– odczytuje z wykresu rozpuszczalności
rozpuszczalność danej substancji w
podanej
temperaturze
– wymienia czynniki wpływające na szybkość
rozpuszczania się substancji stałej w wodzie
– definiuje pojęcia: roztwór właściwy, koloid
i zawiesina
– podaje przykłady substancji tworzących z
wodą roztwór właściwy, zawiesinę, koloid
– definiuje pojęcia: roztwór nasycony, roztwór
nienasycony, roztwór stężony, roztwór
rozcieńczony
– definiuje pojęcie krystalizacja
– podaje sposoby otrzymywania roztworu
nienasyconego z nasyconego i odwrotnie
– definiuje stężenie procentowe roztworu
– podaje wzór opisujący stężenie procentowe
roztworu
– prowadzi proste obliczenia z
wykorzystaniem pojęć: stężenie
procentowe, masa substancji, masa
rozpuszczalnika, masa roztworu

– wskazuje różnice między roztworem
właściwym a zawiesiną
– opisuje różnice między roztworami:
rozcieńczonym, stężonym, nasyconym
i nienasyconym
– przekształca wzór na stężenie procentowe
roztworu tak, aby obliczyć masę substancji
rozpuszczonej lub masę roztworu
– oblicza masę substancji rozpuszczonej lub
masę roztworu, znając stężenie procentowe
roztworu
– wyjaśnia, jak sporządzić roztwór o
określonym stężeniu procentowym, np. 100 g
20-procentowego roztworu soli kuchennej

roztworu
– oblicza stężenie procentowe roztworu
nasyconego w danej temperaturze
(z wykorzystaniem wykresu
rozpuszczalności)
– wymienia czynności prowadzące
do sporządzenia określonej objętości roztworu
o określonym stężeniu procentowym
– sporządza roztwór o określonym stężeniu
procentowym

Przykłady wiadomości i umiejętności wykraczające poza treści wymagań podstawy programowej; ich spełnienie może być warunkiem wystawienia oceny celującej.
Uczeń:
– 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
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Tlenki i wodorotlenki
Ocena dopuszczająca
[1]

Ocena dostateczna
[1 + 2]

Ocena dobra
[1 + 2 + 3]

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

Uczeń:
– definiuje pojęcie katalizator
– definiuje pojęcie tlenek
– podaje podział tlenków na tlenki metali i
tlenki niemetali
– zapisuje równania reakcji otrzymywania
tlenków metali i tlenków niemetali
– wymienia zasady BHP dotyczące pracy z
zasadami
– definiuje pojęcia wodorotlenek i zasada
– odczytuje z tabeli rozpuszczalności, czy
wodorotlenek jest rozpuszczalny w wodzie
czy też nie
– opisuje budowę wodorotlenków
– zna wartościowość grupy wodorotlenowej
– rozpoznaje wzory wodorotlenków
– zapisuje wzory sumaryczne
wodorotlenków: NaOH, KOH, Ca(OH) 2 ,
Al(OH) 3 , Cu(OH) 2
– opisuje właściwości oraz zastosowania
wodorotlenków: sodu, potasu i wapnia
– łączy nazwy zwyczajowe (wapno palone i
wapno gaszone) z nazwami
systematycznymi tych związków
chemicznych
– definiuje pojęcia: elektrolit, nieelektrolit
− definiuje pojęcia: dysocjacja jonowa,
wskaźnik
– wymienia rodzaje odczynów roztworów
– podaje barwy wskaźników w roztworze o

Uczeń:
– podaje sposoby otrzymywania tlenków
– opisuje właściwości i zastosowania
wybranych tlenków
– podaje wzory i nazwy wodorotlenków
– wymienia wspólne właściwości zasad i
wyjaśnia, z czego one wynikają
– wymienia dwie główne metody
otrzymywania wodorotlenków
– zapisuje równania reakcji otrzymywania
wodorotlenku sodu, potasu i wapnia
– wyjaśnia pojęcia woda wapienna, wapno
palone i wapno gaszone
– odczytuje proste równania dysocjacji jonowej
zasad
– definiuje pojęcie odczyn zasadowy
– bada odczyn
– zapisuje obserwacje do przeprowadzanych na
lekcji doświadczeń

Uczeń:
– wyjaśnia pojęcia wodorotlenek i zasada
– wymienia przykłady wodorotlenków i zasad
– wyjaśnia, dlaczego podczas pracy z zasadami
należy zachować szczególną ostrożność
– wymienia poznane tlenki metali, z których
otrzymać zasady
– zapisuje równania reakcji otrzymywania
wybranego wodorotlenku
– planuje doświadczenia, w których wyniku
można otrzymać wodorotlenki sodu,
potasu lub wapnia
– planuje sposób otrzymywania
wodorotlenków nierozpuszczalnych w
wodzie
– zapisuje i odczytuje równania dysocjacji
jonowej zasad
– określa odczyn roztworu zasadowego i
uzasadnia to
– opisuje doświadczenia przeprowadzane
na lekcjach (schemat, obserwacje, wniosek)
– opisuje zastosowania wskaźników
– planuje doświadczenie, które umożliwi
zbadanie odczynu produktów używanych w
życiu codziennym

Uczeń:
– zapisuje wzór sumaryczny wodorotlenku
dowolnego metalu
– planuje doświadczenia, w których wyniku
można otrzymać różne wodorotlenki,
także praktycznie nierozpuszczalne w
wodzie
– zapisuje równania reakcji otrzymywania
różnych wodorotlenków
– identyfikuje wodorotlenki na podstawie
podanych informacji
– odczytuje równania reakcji chemicznych
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podanym odczynie
– wyjaśnia, na czym polega dysocjacja
jonowa zasad
– zapisuje równania dysocjacji jonowej
zasad (proste przykłady)
− podaje nazwy jonów powstałych w wyniku
dysocjacji jonowej
– odróżnia zasady od innych substancji za
pomocą wskaźników
– rozróżnia pojęcia wodorotlenek i zasada

Przykłady wiadomości i umiejętności wykraczające poza treści wymagań podstawy programowej; ich spełnienie może być warunkiem wystawienia oceny celującej.
Uczeń:
– opisuje i bada właściwości wodorotlenków amfoterycznych
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Temat lekcji

Cele lekcji

1. Biologia jako nauka

•
•
•

Przypomnisz sobie cechy organizmów.
Poznasz źródła wiedzy biologicznej.
Dowiesz się, na czym polega metoda
naukowa.

2. Komórkowa budowa
organizmów

•
•
•

Poznasz budowę komórek.
Poznasz funkcje organelli komórkowych.
Wskażesz różnice między komórkami:
zwierzęcą, roślinną, grzyba i bakteryjną.

3. Hierarchiczna budowa
organizmu.
Tkanki zwierzęce

•
•

Poznasz poziomy organizacji życia.
Poznasz budowę i funkcje tkanek zwierzęcych.

1.

Budowa i funkcje skóry

•
•

Poznasz budowę i funkcje skóry
Poznasz wytwory naskórka i ich funkcje.

2. Higiena i choroby skóry

•
•

Dowiesz się, jak dbać o zdrowie skóry.
Poznasz choroby skóry i zasady ich
profilaktyki.

Usunięto: -

II.

Skóra – powłoka organizmu

I.

Biologia – nauka o życiu

Dział
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Układ ruchu
III.

1. Układ ruchu. Budowa
szkieletu

•
•

Dowiesz się, jakie funkcje pełni szkielet
człowieka.
Poznasz części szkieletu człowieka.

2. Budowa i rola szkieletu
osiowego

•

Poznasz budowę i funkcje szkieletu osiowego.

3. Szkielet kończyn oraz ich
obręczy

•

Poznasz budowę i funkcje szkieletu kończyn
oraz ich obręczy.
Dowiesz się, jakie są rodzaje połączeń kości
i jaka jest ich rola.

•

4. Kości – elementy
składowe szkieletu

•
•

Poznasz budowę kości.
Określisz, jakie znaczenie mają składniki
chemiczne kości.

5. Budowa i znaczenie
mięśni

•
•
•

Poznasz budowę i funkcje mięśni.
Dowiesz się, jak pracują mięśnie.
Poznasz wpływ środków dopingujących
na organizm.
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6. Higiena i choroby układu
pokarmowego

•
•
•

1. Pokarm – budulec
i źródło energii

•
•

IV.

Układ pokarmowy

•

2. Witaminy, sole
mineralne, woda

•
•
•

3. Budowa i rola układu
pokarmowego

•
•
•
•

Poznasz rodzaje wad postawy i zasady ich
profilaktyki.
Poznasz choroby układu ruchu oraz zasady ich
profilaktyki.
Dowiesz się, jak dbać o zdrowie układu ruchu.
Poznasz źródła i znaczenie składników
pokarmowych.
Nauczysz się wykrywać skrobię w produktach
spożywczych.
Dowiesz się, jaką rolę w funkcjonowaniu
układu pokarmowego odgrywa błonnik
pokarmowy.
Dowiesz się, czym są witaminy i sole
mineralne.
Przeanalizujesz skutki niedoboru oraz
nadmiaru witamin i soli mineralnych.
Omówisz rolę wody w organizmie człowieka.

Poznasz budowę i funkcje elementów układu
pokarmowego.
Dowiesz się, jakie są rodzaje zębów.
Poznasz etapy trawienia i wchłaniania
poszczególnych składników pokarmowych.
Określisz, jaki wpływ na trawienie skrobi mają
substancje zawarte w ślinie.
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4. Higiena i choroby układu
pokarmowego

•
•
•

1. Budowa i funkcje krwi

•
•
•

2. Krwiobiegi

•
•

•

Dowiesz się, jakie funkcje pełnią krew i jej
składniki.
Poznasz grupy krwi.
Dowiesz się, co to jest czynnik Rh i na czym
polega konflikt serologiczny.
Wyjaśnisz, jakie znaczenie ma krwiodawstwo.
Poznasz budowę i funkcje narządów układu
krwionośnego.
Omówisz krążenie krwi w obiegu małym
i dużym.
Porównasz budowę i funkcje różnych typów
naczyń krwionośnych.

3. Budowa i działanie serca

•
•
•

Poznasz budowę i funkcje serca.
Omówisz cykl pracy serca.
Określisz, w jaki sposób zmienia się tętno
podczas spoczynku i wysiłku fizycznego.

4. Higiena i choroby układu
krwionośnego

•

Dowiesz się, jak dbać o zdrowie układu
krwionośnego.
Poznasz choroby układu krwionośnego oraz
zasady ich profilaktyki.
Określisz, jaki wpływ na stan układu krążenia
mają tryb życia i dieta.

V.

Układ krążenia

•

Dowiesz się, jak dbać o zdrowie układu
pokarmowego.
Poznasz zasady prawidłowego odżywiania się
i dowiesz się, jakie są konsekwencje ich
nieprzestrzegania.
Poznasz choroby układu pokarmowego oraz
zasady ich profilaktyki.

•
•
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5. Układ limfatyczny

•

Poznasz budowę i funkcje układu
limfatycznego.

6. Budowa
i funkcjonowanie układu
odpornościowego

•

Poznasz położenie oraz funkcje elementów
układu odpornościowego.
Nauczysz się rozróżniać typy odporności.
Porównasz surowicę odpornościową
ze szczepionką.

7. Zaburzenia
funkcjonowania układu
odpornościowego

•
•

•
•

Układ oddechowy

•

Poznasz przyczyny alergii.
Przedstawisz znaczenie transplantacji
narządów.
Dowiesz się, jakie są drogi zarażenia HIV
i główne objawy AIDS.

1. Budowa i rola układu
oddechowego

•

Poznasz budowę i funkcje elementów układu
oddechowego.

2. Mechanizm wymiany
gazowej

•
•

Omówisz mechanizm wentylacji płuc.
Poznasz przebieg wymiany gazowej
w tkankach i płucach.
Wykryjesz obecność dwutlenku węgla
w wydychanym powietrzu.
Określisz wpływ wysiłku fizycznego
na częstość oddechów.

VI.

•
•
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3. Oddychanie komórkowe

•
•

4. Higiena i choroby układu
oddechowego

•
•
•

•
•
•

Regulacj
a
nerwow
VIII.

Dowiesz się, jak dbać o zdrowie układu
oddechowego.
Poznasz choroby układu oddechowego
i zasady ich profilaktyki.
Omówisz wpływ dymu tytoniowego
i zanieczyszczeń powietrza na zdrowie układu
oddechowego.
Dowiesz się, jakie substancje są wydalane
z organizmu człowieka.
Poznasz budowę i funkcje układu
wydalniczego.
Wyjaśnisz, w jaki sposób powstaje mocz.

2. Higiena i choroby układu
wydalniczego

•
•

Dowiesz się, jak dbać o układ wydalniczy.
Poznasz choroby układu wydalniczego i zasady
ich profilaktyki.

1. Budowa
i funkcjonowanie układu
hormonalnego

•
•

Dowiesz się, czym są hormony.
Poznasz rolę gruczołów dokrewnych
i wydzielanych przez nie hormonów.
Wyjaśnisz, na czym polega antagonistyczne
działanie hormonów.

VII.

Układ wydalniczy

1. Budowa i działanie
układu wydalniczego

Poznasz substraty i produkty oddychania
komórkowego.
Wyjaśnisz znaczenie oddychania
komórkowego.

•
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2. Zaburzenia
funkcjonowania układu
hormonalnego

•

Poznasz skutki niedoboru i nadmiaru
wybranych hormonów.

3. Budowa i rola układu
nerwowego

•

Dowiesz się, jak jest zbudowany układ
nerwowy i jakie pełni funkcje.
Dowiesz się, w jaki sposób są przewodzone
impulsy nerwowe.
Omówisz działanie autonomicznego układu
nerwowego.

•
•
4. Ośrodkowy układ
nerwowy

•

5. Obwodowy układ
nerwowy. Odruchy

•

•

•
•
6. Higiena i choroby układu
nerwowego

•
•
•
•

Dowiesz się, z jakich części składa się
mózgowie i jakie pełni funkcje.
Poznasz budowę i funkcje rdzenia kręgowego.

Poznasz budowę i funkcje obwodowego
układu nerwowego.
Dowiesz się, czym jest łuk odruchowy
i poznasz jego elementy.
Nauczysz się odróżniać odruchy warunkowe
od bezwarunkowych.
Dowiesz się, jakie czynniki wywołują stres.
Poznasz sposoby radzenia sobie ze stresem.
Określisz znaczenie snu w funkcjonowaniu
organizmu.
Poznasz wybrane choroby układu nerwowego
i zasady ich profilaktyki.

18

1. Budowa i działanie
narządu wzroku

•
•
•

2. Ucho – narząd słuchu
i równowagi.

•
•

Poznasz budowę i funkcje ucha.
Dowiesz się, jak odbieramy dźwięki i jak działa
zmysł równowagi.

3. Higiena oka i ucha

•
•

Dowiesz się, jak dbać o zdrowie oczu i uszu.
Poznasz przyczyny powstawania wad wzroku
oraz sposoby ich korygowania.
Dowiesz się, jaki jest wpływ hałasu na narząd
słuchu.

•

4. Zmysły powonienia,
smaku i dotyku

•

Poznasz położenie i rolę zmysłów smaku,
powonienia i dotyku.

1. Męski układ rozrodczy

•

Poznasz budowę i funkcje męskiego układu
rozrodczego.
Dowiesz się, jak jest zbudowana gameta
męska i jaką pełni funkcję.

•

X.

Rozmna
żanie i
rozwój

IX.

Narządy zmysłów

•

Dowiesz się, czym są zmysły.
Poznasz budowę i funkcje oka.
Wykażesz, że w oku znajduje się tarcza nerwu
wzrokowego.
Dowiesz się, jak powstaje obraz.
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2. Żeński układ rozrodczy

•
•

3. Funkcjonowanie
żeńskiego układu
rozrodczego

•

Poznasz fazy cyklu miesiączkowego kobiety.

4. Rozwój człowieka –
od poczęcia do narodzin

•

Poznasz etapy rozwoju zarodkowego
i płodowego człowieka.
Dowiesz się, jakie czynniki wpływają na rozwój
zarodka i płodu.
Omówisz przebieg ciąży i porodu.

•
•
5. Rozwój człowieka –
od narodzin do starości

•

Dowiesz się, jakie są cechy fizycznego,
psychicznego i społecznego dojrzewania
człowieka.

6. Higiena i choroby układu
rozrodczego

•

Dowiesz się, jak dbać o zdrowie układu
rozrodczego.
Poznasz choroby układu rozrodczego i zasady
ich profilaktyki.

1. Równowaga wewnętrzna
organizmu – homeostaza

•
•

•

Dowiesz się, czym jest homeostaza.
Omówisz współdziałanie narządów
w utrzymaniu homeostazy.

XI.

Rów
nowa
ga

Poznasz budowę i funkcje żeńskiego układu
rozrodczego.
Dowiesz się, jak jest zbudowana gameta
żeńska i jaką pełni funkcję.

20

2. Choroba – zaburzenie
homeostazy

•

3. Uzależnienia

•

•

Dowiesz się, dlaczego choroba jest
zaburzeniem homeostazy.
Wyjaśnisz, dlaczego antybiotyki i inne leki
należy stosować zgodnie z zaleceniami
lekarza.
Dowiesz się, jak działają używki i jaki mają
wpływ na organizm człowieka.
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