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Cele lekcji do tematów podręcznika Chemia Nowej Ery dla klasy ósmej 

Temat w podręczniku Cele lekcji 

Kwasy 

1. Wzory i nazwy kwasów Uczeń: 

poznaje pojęcia: kwas, reszta kwasowa; omawia budowę tej 

grupy związków chemicznych; poznaje rodzaje kwasów 

(beztlenowe i tlenowe). 

2. Kwasy beztlenowe Uczeń: 

poznaje sposoby otrzymywania, właściwości oraz 

zastosowania kwasów chlorowodorowego 

i siarkowodorowego. 

3. Kwas siarkowy(VI) i kwas 

siarkowy(IV) – kwasy tlenowe 

siarki 

Uczeń: 

poznaje sposoby otrzymywania, właściwości oraz 

zastosowania kwasów siarkowego(VI) i siarkowego(IV). 

4. Przykłady innych kwasów 

tlenowych 

Uczeń: 

poznaje sposoby otrzymywania, właściwości oraz 

zastosowania kwasów: azotowego(V), węglowego 

i fosforowego(V). 

5. Proces dysocjacji jonowej kwasów Uczeń: 

omawia proces dysocjacji jonowej (elektrolitycznej) 

kwasów; zapisuje równania reakcji dysocjacji jonowej 

kwasów; definiuje kwasy zgodnie z teorią Arrheniusa. 

6. Porównanie właściwości kwasów Uczeń: 

porównuje budowę cząsteczek i sposoby otrzymywania 

kwasów beztlenowych i tlenowych; analizuje przyczyny i 

skutki występowania kwaśnych opadów oraz sposobów, w 

jaki można im zapobiegać. 

7. Odczyn roztworu – skala pH Uczeń: 

wyjaśnia pojęcie: pH roztworu; posługuje się skalą pH. 

Sole 

8. Wzory i nazwy soli Uczeń: 

poznaje pojęcie sól; omawia budowę tej grupy związków 

chemicznych; zapisuje wzory soli i tworzy ich nazwy. 

9. Proces dysocjacji jonowej soli Uczeń: 

omawia proces dysocjacji jonowej (elektrolitycznej) soli; 

zapisuje równania reakcji dysocjacji jonowej soli. 

10. Reakcje zobojętniania Uczeń: 

wyjaśnia, jak przebiegają reakcje zobojętniania; zapisuje 

równania reakcji zobojętniania w formach: cząsteczkowej, 

jonowej i jonowej skróconej. 

11. Reakcje metali z kwasami Uczeń: 

wyjaśnia, jak przebiegają reakcje metali z kwasami; 

analizuje szereg aktywności metali; przewiduje produkty 

reakcji metali z kwasami na podstawie szeregu aktywności 

metali; zapisuje równania reakcji metali z kwasami. 

12. Reakcje tlenków metali z kwasami Uczeń: 

wyjaśnia, jak przebiegają reakcje tlenków metali z kwasami; 

zapisuje równania reakcji tlenków metali z kwasami. 
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13. Reakcje wodorotlenków metali 

z tlenkami niemetali 

Uczeń: 

wyjaśnia, jak przebiegają reakcje zasad z tlenkami 

kwasowymi; zapisuje równania reakcji zasad z tlenkami 

kwasowymi. 

14. Reakcje strąceniowe Uczeń: 

przypomina istotę reakcji strąceniowej; przewiduje wynik 

reakcji strąceniowej na podstawie tabeli rozpuszczalności 

soli i wodorotlenków, zapisuje równania reakcji 

otrzymywania soli trudno rozpuszczalnych w formach: 

cząsteczkowej, jonowej i jonowej skróconej. 

15. Inne reakcje otrzymywania soli Uczeń: 

poznaje inne sposoby otrzymywania soli w reakcjach: metali 

z niemetalami i tlenków zasadowych z tlenkami 

kwasowymi; zapisuje równania reakcji otrzymywania soli 

tymi sposobami. 

16. Porównanie właściwości soli i ich 

zastosowań 

Uczeń: 

poznaje właściwości i zastosowania najważniejszych soli 

kwasów beztlenowych i tlenowych. 

Związki węgla z wodorem 

17. Naturalne źródła węglowodorów Uczeń: 

poznaje obieg węgla w przyrodzie; omawia najważniejsze 

naturalne źródła węglowodorów; poznaje produkty destylacji 

ropy naftowej oraz ich właściwości i zastosowania; wyjaśnia 

pojęcie związki organiczne. 

18. Szereg homologiczny alkanów Uczeń: 

poznaje pojęcia: węglowodory nasycone (alkany), szereg 

homologiczny; poznaje nazwy systematyczne, wzory: 

sumaryczne, strukturalne, półstrukturalne i grupowe 

węglowodorów szeregu homologicznego alkanów. 

19. Metan i etan Uczeń: 

poznaje właściwości i zastosowania metanu i etanu; poznaje 

pojęcia: spalanie całkowite, spalanie niecałkowite; zapisuje 

równania reakcji spalania całkowitego i spalania 

niecałkowitego metanu i etanu. 

20. Porównanie właściwości alkanów 

i ich zastosowań 

Uczeń: 

określa zmiany właściwości fizycznych alkanów w 

zależności od długości łańcucha węglowego; poznaje 

najważniejsze zastosowania alkanów; zapisuje równania 

reakcji spalania alkanów. 

21. Szereg homologiczny alkenów. 

Eten 

Uczeń: 

poznaje pojęcia: węglowodory nienasycone (alkeny), reakcja 

polimeryzacji, reakcja przyłączania; poznaje nazwy 

systematyczne, wzory: sumaryczne, strukturalne, 

półstrukturalne i grupowe węglowodorów szeregu 

homologicznego alkenów; zapisuje równania reakcji 

spalania całkowitego, spalania niecałkowitego 

i polimeryzacji etenu oraz reakcji przyłączania fluorowców 

do etenu; poznaje właściwości i zastosowania etenu 

i polietylenu. 
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22. Szereg homologiczny alkinów. 

Etyn 

Uczeń: 

poznaje pojęcie alkiny; poznaje nazwy systematyczne, 

wzory: sumaryczne, strukturalne, półstrukturalne i grupowe 

węglowodorów szeregu homologicznego alkinów; poznaje 

właściwości i zastosowania etynu (acetylenu). Zapisuje 

równania reakcji spalania całkowitego i niecałkowitego 

etynu, reakcji przyłączania fluorowców do etynu. 

23. Porównanie właściwości alkanów, 

alkenów i alkinów 

Uczeń: 

omawia różnice i podobieństwa we właściwościach 

węglowodorów nasyconych i nienasyconych; odróżnia 

węglowodory nasycone od węglowodorów nienasyconych. 

Pochodne węglowodorów 

24. Szereg homologiczny alkoholi Uczeń: 

poznaje pojęcia: alkohol, grupa alkilowa, grupa funkcyjna, 

grupa hydroksylowa, alkohole monohydroksylowe, alkohole 

polihydroksylowe; poznaje nazwy i wzory: sumaryczne, 

strukturalne, półstrukturalne i grupowe alkoholi. 

25. Metanol i etanol – alkohole 

monohydroksylowe 

Uczeń: 

poznaje właściwości oraz zastosowania metanolu i etanolu; 

omawia proces fermentacji alkoholowej; poznaje negatywne 

skutki działania tych alkoholi na organizm. 

26. Glicerol – alkohol 

polihydroksylowy 

Uczeń: 

poznaje właściwości fizyczne i zastosowania glicerolu. 

27. Porównanie właściwości alkoholi Uczeń: 

omawia zmiany właściwości alkoholi w zależności od 

długości łańcucha węglowego; zapisuje równania reakcji 

spalania alkoholi. 

28. Szereg homologiczny kwasów 

karboksylowych 

Uczeń: 

poznaje pojęcia: kwasy karboksylowe, grupa karboksylowa; 

poznaje nazwy oraz wzory: sumaryczne, strukturalne, 

półstrukturalne i grupowe kwasów karboksylowych. 

29. Kwas metanowy Uczeń: 

poznaje występowanie, właściwości i zastosowania kwasu 

metanowego. 

30. Kwas etanowy Uczeń: 

poznaje właściwości i zastosowania kwasu etanowego; 

omawia proces fermentacji octowej; zapisuje równania 

reakcji kwasu etanowego z wodorotlenkami, tlenkami metali 

i metalami oraz równań dysocjacji jonowej. 

31. Wyższe kwasy karboksylowe Uczeń: 

poznaje pojęcie wyższe kwasy karboksylowe; poznaje nazwy 

i wzory wybranych kwasów nasyconych (palmitynowego, 

stearynowego) i kwasu nienasyconego (oleinowego) oraz ich 

właściwości i zastosowania. 

32. Porównanie właściwości kwasów 

karboksylowych 

Uczeń: 

omawia zmiany właściwości kwasów karboksylowych w 

zależności od długości łańcucha węglowego; zapisuje 

równania reakcji chemicznych, jakim ulegają kwasy 

karboksylowe. 
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33. Estry Uczeń: 

poznaje pojęcia: estry, grupa estrowa; wyjaśnia mechanizm 

reakcji estryfikacji; poznaje nazwy oraz wzory strukturalne, 

półstrukturalne i sumaryczne, estrów; poznaje właściwości i 

zastosowania estrów. 

34. Aminokwasy Uczeń: 

poznaje pojęcia: aminokwasy, grupa aminowa, wiązanie 

peptydowe, peptydy; poznaje budowę i właściwości 

aminokwasów na przykładzie kwasu aminooctowego 

(glicyny); zapisuje równania reakcji kondensacji dwóch 

cząsteczek aminokwasów. 

Substancje o znaczeniu biologicznym 

35. Tłuszcze Uczeń: 

poznaje podstawowe składniki żywności oraz wyjaśnia ich 

rolę w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu; wyjaśnia 

pojęcie tłuszcze; poznaje budowę, rodzaje, właściwości i 

zastosowania tłuszczów. 

36. Białka Uczeń: 

wyjaśnia pojęcie białka; określa skład pierwiastkowy białek; 

poznaje rodzaje białek, ich właściwości i zastosowania; 

wyjaśnia różnicę między denaturacją a koagulacją białek. 

37. Sacharydy Uczeń: 

wyjaśnia pojęcie sacharydy; określa skład pierwiastkowy i 

rodzaje sacharydów. 

38. Glukoza i fruktoza – 

monosacharydy 

Uczeń: 

poznaje występowanie, właściwości i zastosowania glukozy 

i fruktozy. 

39. Sacharoza – disacharyd Uczeń: 

poznaje występowanie, właściwości i zastosowania 

sacharozy. 

40. Skrobia i celuloza – polisacharyd Uczeń: 

poznaje występowanie, właściwości i zastosowania skrobi i 

celulozy. 

 


