
NaCoBeZU z chemii dla klasy 7 

 

I. Substancje i ich przemiany 

 
1. Zasady bezpiecznej pracy na lekcjach chemii 

 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 i omawiam czym się one 
zajmują 

 wyjaśniam, dlaczego chemia jest nauką przydatną ludziom  
 

2. Właściwości substancji, czyli ich cechy charakterystyczne 

 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 

 wyjaśniam, czym ciało fizyczne różni się od substancji  

 wyjaśniam co to są warunki normalne 

 badam właściwości substancji 

 identyfikuję substancje na podstawie podanych właściwości  
 

3. Gęstość substancji 

 Znam wzór na gęstość 

 Przeprowadzam obliczenia z wykorzystaniem pojęć: masa, gęstość, objętość 

 Porównuję doświadczalnie gęstość wody i oleju 

 Przeliczam jednostki  
 

4. Rodzaje mieszanin i sposoby ich rozdzielania na składniki 

 Dzielę substancję i je definiuję 

 Rozróżniam substancje proste, złożone i mieszaniny 

 definiuję pojęcie „mieszanina substancji” 

 opisuję cechy mieszanin jednorodnych i niejednorodnych  

 podaję przykłady mieszanin 

 podaję przykłady mieszanin jednorodnych i niejednorodnych 

 podaję różnicę pomiędzy substancją prostą i złożoną  

 wskazuję wśród podanych przykładów mieszaninę jednorodną i mieszaninę 
niejednorodną  

 opisuję proste metody rozdzielania mieszanin na składniki  

 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) 
 

5. 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  



 
6. Pierwiastek chemiczny a związek chemiczny 

 definiuję pojęcia „pierwiastek chemiczny” i „związek chemiczny”  

 podaję przykłady związków chemicznych  

 wyjaśniam potrzebę wprowadzenia symboliki chemicznej  

 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, Au, 
Ba, Br, I, Hg 

 rozpoznaję pierwiastki i związki chemiczne 

 wyjaśniam co to jest wzór chemiczny 

 podaję przykłady mieszanin i związków chemicznych 
 

7. Właściwości metali i niemetali 

 dzielę pierwiastki chemiczne na metale i niemetale  

 podaję przykłady pierwiastków chemicznych (metali i niemetali)  

 charakteryzuję metale i niemetale 

 wyjaśniam, na czym polega korozja, a na czym rdzewienie 

 definiuję pojęcie stopy metali 

 podaję różnice we właściwościach między stopami a metalami 

 potrafię zbadać niektóre właściwości metali 

 planuję doświadczenie, w którym zbadam wpływ różnych czynników na metale  

  
 

II. Składniki powietrza i rodzaje przemian jakim ulegają 

 
8.  Powietrze – mieszanina jednorodna gazów 

 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  

 wymieniam przykłady gazów szlachetnych 

 określam właściwości azotu i gazów szlachetnych 

 podaję niektóre zastosowania azotu i gazów szlachetnych 

 wykazuję obecność pary wodnej w powietrzu 

 definiuję zjawisko higroskopijności 
 

9. Tlen – najważniejszy składnik powietrza 

 opisuję właściwości fizyczne i chemiczne tlenu  

 opisuję sposób identyfikowania tlenu  

 definiuję reakcję analizy 

 wyjaśniam, na czym polega reakcja syntezy  

 wyjaśniam, jaką reakcję nazywamy spalaniem 

 wyjaśniam czym jest substrat i produkt reakcji chemicznej 

 wskazuję substraty i produkty reakcji chemicznej 

 opisuję otrzymywanie tlenu 

 opisuję znaczenie tlenu 

 wymieniam zastosowania tlenu 

 wyjaśniam czym są tlenki i jak się one dzielą 

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

 



 
10.  Tlenek węgla (IV) 

 opisuję właściwości fizyczne i chemiczne tlenku węgla (IV)  

 opisuję obieg tlenu i tlenku węgla (IV) w przyrodzie  

 definiuję pojęcie „reakcja charakterystyczna”  

 opisuję sposób wykrycia obecności tlenku węgla (IV) w powietrzu wydychanym z płuc  

 definiuję reakcję wymiany 

 wyjaśniam na czym polega reakcja wymiany 

 określam, jak wykryć tlenek węgla (IV) 

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

 wymieniam zastosowania tlenku węgla (IV) 

 objaśniam, jak działa tlenek węgla (II) na organizm człowieka 
 

11. Wodór i jego właściwości 

 Wymieniam, gdzie występuje wodór 

 podaję, w jaki sposób otrzymuje się wodór (w reakcji kwasu z metalem) 

 opisuję właściwości fizyczne i chemiczne wodoru  

 opisuję sposób identyfikowania wodoru  

 wymieniam zastosowania wodoru 

 zapisuję słownie przebieg reakcji otrzymywania wodoru z wody 
 

12. Zanieczyszczenia powietrza 

 wymieniam podstawowe źródła, rodzaje i skutki zanieczyszczenia powietrza  

 podaję przykład substancji szkodliwych dla środowiska 

 wyjaśniam, co to jest efekt cieplarniany, ozon, smog  

 opisuję, na czym polega powstawanie dziury ozonowej i kwaśnych opadów  

 podaję sposoby przeciwdziałania niekorzystnym zmianom zachodzącym w powietrzu 
 

13. Rodzaje reakcji chemicznych 

 wymieniam niektóre efekty towarzyszące reakcjom chemicznym  

 definiuję pojęcia „reakcja egzoenergetyczna” i „reakcja endoenergetyczna” 

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

 określam typy reakcji chemicznych 

 podaję przykłady reakcji chemicznych danego typu  
 

 
 
 
 
 

III. Atomy i cząsteczki 

 
14. Atomy I cząsteczki – składniki materii 

 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  

 podaję założenia teorii atomistyczno-cząsteczkowej budowy materii 

 wyjaśniam, na czym polega zjawisko dyfuzji  

 podaję przykłady zjawiska dyfuzji obserwowane w życiu codziennym 

 definiuję pojęcie „jednostka masy atomowej”, 
 



15. Masa atomowa, masa cząsteczkowa 

 definiuję pojęcia „masa atomowa”, „masa cząsteczkowa”  

 odczytuję masy atomowe pierwiastków chemicznych z układu okresowego 

 obliczam masę cząsteczkową pierwiastków i prostych związków chemicznych 
 

16. Budowa atomu – nukleony I elektrony 

 Opisuję jądro atomowe, powłoki elektronowe, rdzeń atomowy 

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

 definiuję pojęcie „elektrony walencyjne”, nukleony 

 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 

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

 rysuję uproszczone modele atomów  
 

17. Poznajemy izotopy 

 definiuję pojęcie „izotop”  

 wymieniam rodzaje izotopów 

 wyjaśniam różnice w budowie atomów izotopów wodoru  

 nazywam izotopy wodoru 

 wyróżniam w zbiorze izotopy tego samego pierwiastka 

 wymieniam zastosowania izotopów 
 

18. Układ okresowy pierwiastków chemicznych 

 Podaję nazwisko twórcy układu okresowego pierwiastków chemicznych 

 opisuję układ okresowy pierwiastków chemicznych  

 podaję treść prawa okresowości  

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

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

 Wymieniam, które grupy zaliczamy do głównych 

 odczytuję z układu okresowego podstawowe informacje o pierwiastkach chemicznych 

 korzystam z układu okresowego pierwiastków chemicznych i określam liczbę 
protonów, elektronów, powłok elektronowych, elektronów walencyjnych, charakter 
chemiczny pierwiastka chemicznego (metal, niemetal) 

 korzystam swobodnie z informacji zawartych w układzie okresowym pierwiastków 
chemicznych  

 podaję rozmieszczenie elektronów na powłokach elektronowych 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

IV. Łączenie się atomów. Równania reakcji chemicznych 

 
20. Wiązanie kowalencyjne 

 opisuję rolę elektronów walencyjnych w łączeniu się atomów  

 podaję definicję „wiązania kowalencyjnego (atomowego)” 

 posługuję się symbolami pierwiastków chemicznych  

 wiem czym jest wzór elektronowy 

 odróżniam wzór sumaryczny od wzoru strukturalnego  

 zapisuję wzory sumaryczne i strukturalne cząsteczek  

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

 podaję przykłady substancji o wiązaniu kowalencyjnym  

 podaję definicję wiązań kowalencyjnych: niespolaryzowanego I spolaryzowanego 

 podaję przykłady substancji o wiązaniach kowalencyjnych (atomowych): 
niespolaryzowanych, spolaryzowanych 

 

21. Wiązanie jonowe.  

 wymieniam typy wiązań chemicznych  

 podaję definicję „wiązania jonowego”  

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

 opisuję sposób powstawania jonów  

 podaję przykłady substancji o wiązaniu jonowym  

 definiuję elektroujemność 

 odczytuję elektroujemność dla podanych pierwiastków 

 wyjaśniam jak wykorzystać elektroujemność do określenia rodzaju wiązania 

 określam rodzaj wiązania w cząsteczkach o prostej budowie 
 

22.  Wpływ rodzaju wiązania na właściwości związku chemicznego 

 Potrafię scharakteryzować właściwości związków kowalencyjnych i jonowych 

 Porównuję właściwości związków kowalencyjnych i jonowych 

 Określam rodzaj wiązania w cząsteczce  
 

23. Znaczenie wartościowości pierwiastków chemicznych przy ustalaniu 
wzorów i nazw związków chemicznych 

 Definiuję pojęcie „wartościowość” 

 Odczytuję z układu okresowego maksymalną (względem tlenu) wartościowość 
pierwiastków chemicznych grup 1.,2. i 13.-17. 

 Wiem, że wartościowość pierwiastków chemicznych w stanie wolnym wynosi 0 

 Wyznaczam wartościowość pierwiastków chemicznych na podstawie wzorów 
sumarycznych 

 Zapisuję wzory sumaryczny i strukturalny cząsteczki związku dwupierwiastkowego na 
podstawie wartościowości pierwiastków chemicznych 

 Określam na podstawie wzoru liczbę pierwiastków w związku chemicznym 

 Interpretuję zapisy (odczytuję ilościowo i jakościowo proste zapisy) np. H2, 2  H, 2 H2 

 Ustalam nazwę prostego dwupierwiastkowego związku chemicznego na podstawie 
jego wzoru sumarycznego 

 Ustalam wzór sumaryczny prostego dwupierwiastkowego związku chemicznego na 
podstawie jego nazwy 

 
 
 
 



24. Prawo stałości składu związku chemicznego 

 podaję treść prawa stałości składu związku chemicznego  

 przeprowadzam proste obliczenia z wykorzystaniem  prawa stałości składu związku 
chemicznego 

 obliczam procentową zawartość pierwiastka chemicznego w związku chemicznym 
 

25. Równania reakcji chemicznych 

 określam substraty i produkty reakcji chemicznej 

 rozróżniam podstawowe rodzaje reakcji chemicznych  

 definiuję pojęcie „równanie reakcji chemicznej”, „współczynnik stechiometryczny”  

 wyjaśniam znaczenie współczynnika stechiometrycznego i indeksu 
stechiometrycznego 

 uzgadniam współczynniki stechiometryczne w prostych przykładach równań reakcji 
chemicznych  

 zapisuję proste przykłady równań reakcji chemicznych  

 odczytuję proste równania reakcji chemicznych 
 

26. Prawo zachowania masy 

 podaję treść prawa zachowania masy  

 przeprowadzam proste obliczenia z wykorzystaniem prawa zachowania masy 
 

27. Obliczenia stechiometryczne 

 przeprowadzam proste obliczenia z wykorzystaniem  równań reakcji chemicznych 
 

 

V. Woda i roztwory wodne 

 
28. Woda - właściwości i jej rola w przyrodzie 

 Wymieniam i charakteryzuję rodzaje wód występujących w przyrodzie  
 omawiam obieg wody w przyrodzie  
 definiuję wodę destylowaną 
 podaję stany skupienia wody  
 nazywam przemiany stanów skupienia wody  
 opisuję właściwości wody i jej znaczenie w przyrodzie 
 podaję przykłady zanieczyszczeń wód naturalnych 
 określam niektóre źródła zanieczyszczeń wód naturalnych 
 proponuję sposoby racjonalnego gospodarowania wodą 

 
29. Woda jako rozpuszczalnik 

 zapisuję wzór sumaryczny i strukturalny cząsteczki wody  

 opisuję budowę cząsteczki wody 

 nazywam rodzaj wiązania występującego w cząsteczce wody 

 definiuję pojęcie „dipol”  

 wyjaśniam, co to jest cząsteczka polarna 

 identyfikuję cząsteczkę wody jako dipol  

 dzielę substancje na dobrze i słabo rozpuszczalne oraz praktycznie nierozpuszczalne w 
wodzie  

 podaję przykłady substancji, które rozpuszczają się i nie rozpuszczają się w wodzie  

 wyjaśniam na czym polega proces rozpuszczania i mieszania 

 definiuję roztwór 

 definiuję pojęcia „rozpuszczalnik” i „substancja rozpuszczana”  

 określam, dla jakich substancji woda jest dobrym rozpuszczalnikiem 

 wymieniam czynniki wpływające na szybkość rozpuszczania się substancji stałej w wodzie 

 projektuję i przeprowadzam doświadczenia wykazujące wpływ różnych czynników na 
szybkość rozpuszczania się substancji stałych w wodzie 



30. Rodzaje roztworów 
 definiuję pojęcia: „roztwór właściwy”, „koloid”, „zawiesina”  
 definiuję pojęcia: „roztwór nasycony”, „roztwór nienasycony”, „roztwór stężony” i 

„roztwór rozcieńczony”  
 definiuję pojęcie „krystalizacja”  
 określam, jak można przeprowadzić krystalizację 
 określam na czym polega krystalizacja 
 wymieniam sposoby otrzymywania roztworu nienasyconego z nasyconego i 

otrzymywania roztworu nasyconego z nienasyconego  
 podaję przykłady substancji, które rozpuszczają się w wodzie, tworząc roztwory 

właściwe  
 podaję przykłady substancji, które nie rozpuszczają się w wodzie i tworzą koloidy lub 

zawiesiny  
 wymieniam różnice między roztworem właściwym a zawiesiną  
 opisuję różnice między roztworem rozcieńczonym, stężonym, nasyconym i 

nienasyconym  
 

31. Rozpuszczalność substancji w wodzie 

 definiuję pojęcie „rozpuszczalność” 

 wymieniam czynniki, które wpływają na rozpuszczalność   

 wyjaśniam, co to jest wykres (krzywa) rozpuszczalności  

 odczytuję z wykresu rozpuszczalności rozpuszczalność danej substancji w podanej 
temperaturze  

 porównuję rozpuszczalność różnych substancji w tej samej temperaturze 

 obliczam ilość substancji, którą można rozpuścić w określonej ilości wody w podanej 
temperaturze 

 określam na podstawie danych z zadania i wykresu rozpuszczalności rodzaj 
powstałego roztworu – nasycony, nienasycony 
 

32. Stężenie procentowe roztworu 

 definiuję stężenie procentowe roztworu  

 podaję wzór opisujący stężenie procentowe 

 wykonuję proste obliczenia z wykorzystaniem stężenia procentowego, masy 
substancji, masy rozpuszczalnika, masy roztworu 

 obliczam masę substancji rozpuszczonej lub masę roztworu, znając stężenie 
procentowe roztworu  

 wymieniam sposoby zmniejszania i zwiększania stężenia procentowego roztworów  

 wyjaśniam, jak sporządza się roztwór o określonym stężeniu procentowym (np. 100 g 
20-procentowego roztworu soli kuchennej) 
 

 

VI. Tlenki i wodorotlenki 

 
33. Tlenki metali i niemetali 

 Definiuję tlenki 

 Dokonuję podziału tlenków 

 Rozróżniam tlenki metali i niemetali 

 Zapisuję wzory sumaryczne tlenków 

 Podaję nazwy tlenków 

 Podaję sposoby otrzymywania tlenków  

 Zapisuję proste równania reakcji 

 Określam właściwości i niektóre zastosowania tlenków 

 Definiuję katalizator 
 



34. Elektrolity i nieelektrolity 

 definiuję pojęcia „elektrolit” i „nieelektrolit”  

 wymieniam odczyny roztworów 

 wyjaśniam pojęcie „wskaźnik odczynu”  

 określam barwy wskaźników w zależności od odczynu roztworu 

 opisuję zastosowania wskaźników 

 odróżniam doświadczalnie odczyn roztworu, stosując wskaźniki 
 

35. Wzory i nazwy wodorotlenków 

 definiuję wodorotlenek 

 zapisuję wzór i nazywam grupę charakterystyczną dla wodorotlenków; podaję 
wartościowość tej grupy 

 zapisuję wzory sumaryczne wodorotlenków 
 nazywam wodorotlenki 

 
36. Wodorotlenek sodu, wodorotlenek potasu 

 wymieniam zasady BHP dotyczące obchodzenia się z zasadami  

 opisuję budowę wodorotlenków  

 zapisuję wzory sumaryczne wodorotlenku sodu i wodorotlenku potasu  

 opisuję właściwości i zastosowania wodorotlenku sodu oraz wodorotlenku potasu  

 podaję przykłady zastosowania wodorotlenku sodu oraz wodorotlenku potasu 

 wymieniam dwie główne metody otrzymywania wodorotlenków 

 zapisuję równania reakcji otrzymywania wodorotlenku sodu i wodorotlenku potasu 
 

37. Wodorotlenek wapnia 

 zapisuję wzór sumaryczny wodorotlenku wapnia  

 opisuję właściwości wodorotlenku wapnia  

 opisuję zastosowanie wodorotlenku wapnia (ze szczególnym uwzględnieniem 
zastosowania w budownictwie)  

 wyjaśniam pojęcia: „woda wapienna”, „wapno palone”, „wapno gaszone”  

 zapisuję równania reakcji otrzymywania wodorotlenku wapnia 
 

38. Sposoby otrzymywania wodorotlenków praktycznie nierozpuszczalnych 
w wodzie 

 Definiuję pojęcie „zasada” 

 Wymieniam przykłady wodorotlenków i zasad 

 Określam rozpuszczalność wodorotlenków na podstawie tabeli rozpuszczalności 
wodorotlenków i soli 

 Zapisuję wzór zasady amonowej 
 Wymieniam najważniejsze właściwości zasady amonowej 
 Zapisuję wzór sumaryczny wodorotlenków praktycznie nierozpuszczalnych w 

wodzie 

 Zapisuję i odczytuję równania reakcji wodorotlenków: miedzi (II), glinu  
 

39. Proces dysocjacji jonowej zasad 
 Definiuję pojęcie „dysocjacja jonowa (elektrolityczna)” 

 Wyjaśniam na czym polega dysocjacja jonowa zasad 

 Odróżniam zasady od kwasów i innych substancji za pomocą wskaźników 

 Zapisuję i odczytuję równania dysocjacji jonowej zasad 

 Definiuję zasady zgodnie z teorią Arrheniusa 

 Wymieniam wspólne właściwości zasad 

 Definiuję pojęcie odczyn zasadowy 

 Wyjaśniam, dlaczego wodne rozwory zasad przewodzą prąd elektryczny 

 


