
Raport specjalny

Absolwent szkoły podstawowej ma inne 
możliwości poznawcze niż absolwent 
gimnazjum.

Młodszy uczeń na III etapie edukacyjnym

Powrót do nauczania spiralnego – na początku 
atom, na końcu chemia organiczna. Treści 
wprowadzone w szkole podstawowej są 
powtarzane i uzupełniane o nowe wiadomości.
Duża ilość materiału do omówienia 
w ustalonej siatce godzin. 36 doświadczeń 
obowiązkowych do samodzielnego wykonania 
przez ucznia lub w formie pokazu. 

Zakres podstawowy − powrót do pełnego 
kursu chemii realizowanego przez 3 lata 
w siatce: 1 + 2 + 1

Trzeba wybrać taką metodę nauczania, 
która umożliwi maksymalne wykorzystanie 
potencjału uczniów.

Trudne treści w zakresie podstawowym 

Co to oznacza w praktyce?

Seria To jest chemia w świetle nowej 
podstawy programowej

Reforma 2019 – wyzwania 

Przez 3 lata nauczyciel będzie 
równocześnie realizował wymagania 
programowe w zakresach podstawowym 
i rozszerzonym.

Zbliżone wymagania programowe 
w zakresach podstawowym 
i rozszerzonym

Ułatwiamy start w nowej szkole – w podręcznikach do obydwu zakresów zastosowano 
rozwiązania dydaktyczne znane uczniom z wcześniejszego etapu edukacyjnego: 
• Bogaty materiał ilustracyjny – duża liczba zdjęć, rysunków i infogra�k. 
• Małe porcje wiedzy – treści podzielone na krótkie akapity.
• Tłumaczenie krok po kroku procesów i sposobów rozwiązywania zadań.
W Kartach pracy ucznia i Maturalnych kartach pracy:
• Wskazówki matematyczne, Karta wzorów oraz przykłady zadań rozwiązanych krok po kroku. 
• Karty laboratoryjne – doskonałe w systematycznym kształceniu sposobu opisu i prezentacji wyników doświadczeń.
Multimedia do prezentacji na lekcji – Multiteka z animacjami procesów i �lmami, multimedialny Układ okresowy 
pierwiastków chemicznych.

Sprawną realizację wymagań podstawy programowej ułatwiają:
• Przypomnienie podstaw przed wprowadzeniem nowych zagadnień – To było w szkole podstawowej!
• Różnorodna forma prezentacji treści pomocna w szybszym kształceniu umiejętności – przykłady

z Planem rozwiązywania, Jest na to sposób!, infogra�ki Krok po kroku.
• Wyróżnienie treści istotnych dla dalszego kształcenia – de�nicje i wzory Zapamiętaj! oraz obowiązkowe

doświadczenia.
• Przygotowanie do sprawdzianów – Podsumowania do działów w formie pytań i odpowiedzi oraz zadania

przekrojowe Sprawdź, czy potra�sz…
Materiały prezentacyjne skracają czas potrzebny na tłumaczenie trudnych, abstrakcyjnych zagadnień
i prezentację czasochłonnych doświadczeń – Multiteka ze wszystkimi doświadczeniami obowiązkowymi. 
Sprawne przygotowanie materiałów testujących dla wielu grup umożliwia baza gotowych zadań 
i testów w Generatorze testów i sprawdzianów.

Wymagania programowe są realizowane w podręcznikach tak, aby zostały dobrze zrozumiane i zapamiętane:
•  Podział na dwie części ułatwia wprowadzanie zagadnień z chemii nieorganicznej, ponieważ potrzebne 

do ich opanowania treści z chemii ogólnej znajdują się w tej samej publikacji.
• Układ treści w podręcznikach umożliwia stopniowanie trudności wprowadzanych zagadnień.
• Tłumaczenie zadań i procesów krok po kroku – przykłady z Planem rozwiązywania, infogra�ki Krok po kroku.
• Odwołania do obserwacji z życia codziennego wzbudzają zainteresowanie przedmiotem – Chemia w akcji, Fakty czy mity.
•  Wyróżnienie najważniejszych treści w każdym temacie – Zapamiętaj! oraz obowiązkowe doświadczenia chemiczne.
Karty pracy ucznia ułatwiają kształcenie krok po kroku umiejętności:

• Opisu doświadczeń (Karty laboratoryjne) i formułowania wniosków – �lmy z doświadczeniami są dostępne dla uczniów
pod kodami.

• Rozwiązywania zadań obliczeniowych i problemowych – zadania Na dobry początek pozwalają ćwiczyć
podstawowe umiejętności, przykłady rozwiązane krok po kroku ułatwiają stosowanie wiedzy do rozwiązywania
problemów, Wskazówki matematyczne pomagają szybko uzupełnić kompetencje matematyczne.

Rozwiązania Nowej Ery

Powtarzalność rozwiązań w seriach do zakresów podstawowego i rozszerzonego skraca 
czas na poznanie całej oferty i ułatwia pracę na lekcji: 
•  Taka sama koncepcja obydwu serii i kolejność realizacji wymagań podstawy programowej – 

treści podzielone na dwie części – Chemię ogólną i nieorganiczną oraz Chemię organiczną. 
• Wspólne rozwiązania dydaktyczne i gra�czne.
Wspólne elementy obudowy dydaktycznej do obydwu zakresów:
• dlanauczyciela.pl,
• generator.dlanauczyciela.pl,

• Multiteka,
• multimedialny układ okresowy – ukladokresowy.edu.pl.

Raport specjalny

Na poprawne rozwiązanie zadań
maturalnych wpływają nie tylko
zastosowanie właściwej metody,
lecz też kompetencje matematyczne
uczniów.

Przeprowadzanie obliczeń dotyczących
praw chemicznych

Czytanie ze zrozumieniem i umiejętność
korzystania z chemicznych tekstów źródłowych –
wykresów, tabel, układu okresowego 
pierwiastków chemicznych – to jedna
z kluczowych umiejętności maturalnych.

Pozyskiwanie, przetwarzanie i formułowanie
informacji. Ocena wiarygodności uzyskanych
danych

Podstawa programowa określa
jednocześnie wymagania edukacyjne
i wymagania egzaminacyjne.

Warunkiem zdania egzaminu maturalnego
(poza zdobyciem co najmniej 30% punktów
z każdego z przedmiotów obowiązkowych)
jest otrzymanie co najmniej 30% punktów
możliwych do uzyskania z przynajmniej
jednego przedmiotu dodatkowego
na poziomie rozszerzonym.

Nie wszystkie doświadczenia chemiczne
można przeprowadzić w szkole. Uczniowie
pozbawieni możliwości ich wykonywania
lub obserwacji mają problem z rozwiązaniem
zadań maturalnych.

Obowiązkowe doświadczenia
chemiczne w zakresie rozszerzonym
do samodzielnego wykonania
przez uczniów lub w formie pokazu
nauczycielskiego

Seria To jest chemia w świetle nowej
podstawy programowej

Co to oznacza w praktyce?Reforma 2019 – wyzwania
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Kształcenie umiejętności obliczeniowych ułatwiają przyjęte w podręczniku rozwiązania: 
• Przykłady z Planem rozwiązywania tłumaczące krok po kroku sposoby rozwiązania zadań obliczeniowych.
• Wyjaśnienie krok po kroku sposobów rozwiązywania zadań obliczeniowych typu maturalnego – Sposób na zadania.
Kształcenie z lekcji na lekcję umiejętności obliczeniowych zapewnia Zbiór zadań To jest chemia.
Systematyczne kształcenie umiejętności rozwiązywania zadań obliczeniowych typu maturalnego wspierają
Maturalne karty pracy ze Wskazówkami matematycznymi i Kartą wzorów. 

Dostrzeganie związków przyczynowo-skutkowych, analizowanie, uogólnianie i wnioskowanie kształcą 
w podręcznikach Mapy pojęć, Ciągi przemian chemicznych oraz infogra�ki Krok po kroku.  
Multiteka – �lmy, animacje i prezentacje umożliwiające systematyczne ćwiczenie umiejętności selekcjonowania,
analizy i interpretacji informacji.

Przygotowanie do egzaminu maturalnego już od klasy 1. Kształcenie umiejętności sprawdzanych 
na egzaminie – oznaczono ikoną „M” wszystkie treści kluczowe w opanowaniu biegłego rozwiązywania 
zadań maturalnych:
• Obowiązkowe doświadczenia chemiczne.
• Zadania typu maturalnego zamieszczone na końcu tematu.
• Realizowane wymagania edukacyjne zamieszczone na początku działu – W tym dziale zwróć

uwagę na umiejętności.
• Wiesz, umiesz, zdasz – blok powtórzeniowo-ćwiczeniowy z Podsumowaniem najważniejszych

wiadomości w każdym dziale, wyjaśnieniem krok po kroku sposobów rozwiązywania zadań typu maturalnego 
Sposób na zadania oraz z zadaniami przekrojowymi typu maturalnego Trening – rozwiąż zadania.

Systematyczną wery�kację umiejętności uczniów ułatwia Generator testów i sprawdzianów z zadaniami typu 
maturalnego i zadaniami CKE podzielonymi na działy i umiejętności.

Poznanie metod badawczych i kształcenie umiejętności opisu doświadczeń chemicznych wspierają 
w podręcznikach: 
• Opisy doświadczeń chemicznych zilustrowane schematem i zdjęciem, z wyróżnionym zapisem obserwacji i wniosku.
• Infogra�ki Krok po kroku przedstawiające sposób przeprowadzania doświadczeń i przemiany substancji.
Maturalne karty pracy ułatwiają kształcenie umiejętności opisu, projektowania i prezentacji wyników doświadczeń
zapisanych w podstawie programowej. Dodatkowo Karty laboratoryjne z kodami dostępu do �lmów umożliwiają
uczniom samodzielne poznanie przebiegu eksperymentów.

Rozwiązania Nowej Ery
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Jak nowa podstawa programowa 
wpływa na nauczanie chemii w liceum 
ogólnokształcącym i technikum?
O zmianach rozmawiamy z Aleksandrą Grabowską, współautorką podstawy programowej do chemii.

Zgodnie z nową podstawą programową kształcenie chemii w zakresie podstawowym 
albo w zakresie rozszerzonym rozpoczyna się w klasie pierwszej liceum ogólnokształcącego 
i technikum. Dlatego absolwent szkoły podstawowej musi podjąć decyzję, na jakim poziomie 
chce się uczyć tego przedmiotu. Najczęściej będzie się to wiązało z wyborem klasy 
o odpowiednim profilu.

Co nowa podstawa programowa zmienia 
w nauczaniu chemii?
Wszyscy uczniowie, którzy będą kontynuować
naukę w liceum ogólnokształcącym lub technikum, 
będą poszerzać wiadomości i umiejętności nabyte 
w szkole podstawowej oraz uzupełniać je o nowe. 

Jak zmieniają się wymagania do zakresu pod-
stawowego? 
Przede wszystkim całkowicie zmienia się zakres 
treści. Uczniowie będą poszerzać wiedzę ze szkoły 
podstawowej oraz uzupełniać ją o nowe wiado-
mości i umiejętności związane m.in. z: budową 
atomu i wiązaniami chemicznymi, procesami zacho-
dzącymi w roztworach, elektrochemią, systematy-
ką związków nieorganicznych i organicznych oraz 
znaczeniem i zastosowaniami substancji, a także 
elementami ochrony środowiska. 

Jak zmieniają się wymagania do zakresu roz-
szerzonego? 
Zasadniczą zmianą jest powrót do omawiania 
zagadnień związanych z procesami elektro- 
chemicznymi. Uzupełniono również wymagania 
dotyczące kinetyki i statyki procesów chemicz-
nych, co powinno ułatwić uczniom zrozumienie 
zagadnień związanych z szybkością reakcji i sta-
nem równowagi. Zagadnienia związane z efektami 
energetycznymi są reprezentowane nie tylko przez 
jakościowy podział na reakcje egzo- i endoenerge-
tyczne na podstawie wartości ΔH, lecz także przez 
obliczenia zmian entalpii na podstawie prawa 
Hessa. W wymaganiach dotyczących wiązań che-

micznych i oddziaływań międzycząsteczkowych 
wyraźnie zaakcentowano umiejętności związane 
z przewidywaniem budowy i kształtu drobin che-
micznych oraz wpływem ich budowy na właściwo-
ści makroskopowe substancji.

Wymagania te są dalej konsekwentnie uzupełnia-
ne i utrwalane podczas omawiania właściwości 
związków nieorganicznych i organicznych (np. 
wpływ długości i kształtu łańcucha węglowego 
oraz obecności polarnych podstawników na właś- 
ciwości związków organicznych). Dział poświęcony 
atomom i cząsteczkom oraz stechiometrii został 
wzbogacony o zagadnienia związane z promienio- 
twórczością i reakcjami jądrowymi, a w dziale 
Budowa atomu znalazło się wyraźne odwołanie 
do modelu kwantowo-mechanicznego i liczb 
kwantowych. Rozszerzono też wymagania doty-
czące izomerii optycznej. Zwróciłabym jeszcze 
uwagę na wprowadzenie przy omawianiu właś- 
ciwości węglowodorów aromatycznych wpływu 

W zakresie podstawowym 
chemia będzie realizowana 
w wymiarze 4 godzin 
w cyklu kształcenia, 
a w zakresie rozszerzonym 
jest na nią przeznaczonych

10 godzin.

kierującego podstawników, co umożliwia roz-
ważanie różnych dróg syntezy organicznej, oraz 
na zagadnienia związane z tzw. zieloną chemią. 
Z pewnością nie wymieniłam wszystkich nowych 
treści, które pojawiły się w podstawie programowej. 
Zachęcam do lektury i analizy tego dokumentu. 

Jaką rolę odgrywają doświadczenia chemicz-
ne w nowej podstawie programowej? 
Podstawa programowa zarówno w zakresie pod-
stawowym, jak i rozszerzonym kładzie duży nacisk 
na rozwijanie umiejętności związanych z projek-
towaniem, przygotowaniem i przeprowadzaniem 
doświadczeń chemicznych oraz analizą ich wyni-
ków. Doświadczenia te w większości mogą i po-
winny być przeprowadzane samodzielnie przez 
uczniów, a pozostałe – w formie pokazu nauczy-
cielskiego. Uczniowie powinni doskonalić umiejęt-
ności rejestracji wyników badań, opisu obserwacji 
oraz ich interpretowania i formułowania wniosków. 
Przy projektowaniu doświadczeń i podczas pra-
cy z odczynnikami chemicznymi trzeba zwracać 
uwagę na zachowanie zasad BHP. Eksperyment 
może być elementem lekcji pełniącym funkcję 
wprowadzającą, poznawczą lub utrwalającą. Może 
być również prowadzony na odrębnych zajęciach, 
szczególnie jeśli szkoła dysponuje dobrze wyposa-
żoną salą laboratoryjną.

Minimalny zestaw zapisany w podstawie pro-
gramowej do zakresu podstawowego składa się 
z 36 doświadczeń, do zakresu rozszerzonego – 
z 47 doświadczeń. 

Ile godzin jest przeznaczonych na realizację treści? 
W zakresie podstawowym chemia będzie realizo-
wana w wymiarze 4 godzin w cyklu kształcenia. 
W klasach od pierwszej do trzeciej nowego liceum 
zgodnie z siatką godzin 1 + 2 + 1. 
W zakresie rozszerzonym na nauczanie chemii jest 
przeznaczonych 10 godzin w cyklu kształcenia. 
Siatka godzin będzie opracowywana przez szkoły 
na podstawie przedmiotów wybranych w zakresie 
rozszerzonym. 

Czy wymagania podstawy programowej na-
leży realizować w takiej kolejności, w jakiej 
są wymienione?
Wymagania podstawy programowej opisują wia-
domości i umiejętności, które uczeń powinien 
mieć po zakończeniu cyklu kształcenia. Ich reali-
zacja może odbywać się w innej kolejności, wy-
nikającej z koncepcji nauczyciela lub przyjętego 
programu nauczania, jednak wszystkie wymagania 
podstawy muszą zostać zrealizowane. Niektóre 
umiejętności należy utrwalać w całym cyklu kształ-
cenia, np. obliczenia chemiczne, odczytywanie 

Eksperyment może pełnić 
funkcję wprowadzającą, 
poznawczą lub utrwalającą. 
Zestaw obowiązkowy składa 
się z 36 doświadczeń 
do zakresu podstawowego 
i 47 do rozszerzonego.



informacji z układu okresowego czy przewidywa-
nie właściwości substancji na podstawie budowy 
jej atomów lub cząsteczek. 

Czy wymagania zawarte w nowej podstawie 
programowej będą jednocześnie wymagania-
mi maturalnymi? Czy zostaną przygotowane 
osobne wymagania maturalne?
Podstawa programowa jest dokumentem, któ-
ry określa jednocześnie wymagania edukacyjne 
i wymagania egzaminacyjne. Wymagania egza-
minacyjne nie mogą wykraczać poza te opisane 
w podstawie programowej. Natomiast nie wszyst-
kie wymagania wyszczególnione w podstawie 
programowej mogą być sprawdzane na egzami-
nie maturalnym.

Czy znane są forma egzaminu maturalnego 
i typy zadań? 
Prace koncepcyjne nad kształtem egzaminów ma-
turalnych od roku szkolnego 2022/2023 dopiero 
się rozpoczynają. Zadania egzaminacyjne zmie-
niają się dzięki doświadczeniom zdobywanym 
w kolejnych sesjach egzaminacyjnych. Wszystko to 
na pewno zostanie wykorzystane podczas tworzenia 
zadań i konstruowania arkusza egzaminacyjnego.

Czy będzie można zdawać maturę z chemii 
w zakresie podstawowym?
Zgodnie z art. 44zze ustawy o systemie oświaty 
egzamin maturalny w części pisemnej z przedmio-
tów dodatkowych, m.in. z chemii, będzie przepro-
wadzany tylko na poziomie rozszerzonym. Wybór 
przedmiotu dodatkowego na egzaminie matu-
ralnym nie zależy od tego, których przedmiotów 
absolwent uczył się w szkole. Dlatego uczniowie, 

którzy ukończą kształcenie chemiczne w zakresie 
podstawowym, mogą przystąpić do egzaminu ma-
turalnego z chemii jako przedmiotu dodatkowego, 
ale tylko na poziomie rozszerzonym.

Czy nadal o zdaniu matury będzie decydować 
samo podejście do egzaminu, a nie zdobycie 
określonej liczby punktów? 
Nowelizacja ustawy o systemie oświaty wprowa-
dza w tej kwestii zmianę. Warunkiem zdania egza-
minu maturalnego, poza zdobyciem co najmniej 
30% punktów możliwych do zdobycia z przedmio-
tów obowiązkowych w części ustnej i w części pi-
semnej, jest otrzymanie co najmniej 30% punktów 
możliwych do zdobycia z przynajmniej jednego 
przedmiotu dodatkowego na poziomie rozsze-
rzonym. Obowiązek ten nie dotyczy absolwentów 
posiadających dyplom potwierdzający kwali�ka-
cje zawodowe w zawodzie nauczanym na pozio-
mie technika.

Podstawa programowa  
określa jednocześnie 
wymagania edukacyjne 
i wymagania egzaminacyjne. 
Wymagania egzaminacyjne 
nie mogą wykraczać poza 
te opisane w podstawie 
programowej.

1. porównanie masy substratów i masy produktów reakcji chemicznej
2. badanie wybranych właściwości chemicznych (np. zachowania 

wobec wody) pierwiastków należących do jednej grupy/okresu
3. badanie właściwości �zycznych substancji tworzących kryształy

jonowe, kowalencyjne, molekularne i metaliczne
4. badanie wpływu różnych czynników (stężenia (ciśnienia) 

substratów, temperatury, obecności katalizatora i stopnia 
rozdrobnienia substratów) na szybkość reakcji

5. badanie efektu energetycznego reakcji chemicznej
6. sporządzanie roztworów o określonym stężeniu procentowym 

i molowym
7. rozdzielanie mieszaniny niejednorodnej i jednorodnej na składniki

(np. ekstrakcja i rozdzielanie chromatogra�czne barwników 
roślinnych)

8. badanie odczynu oraz pH wodnych roztworów kwasów, zasad i soli
9. badanie charakteru chemicznego wybranych tlenków

pierwiastków 3. okresu
10. otrzymywanie kwasów, zasad i soli różnymi metodami
11.  badanie aktywności chemicznej metali
12. badanie właściwości metali (reakcje z tlenem, wodą, kwasami)
13. budowa i pomiar napięcia ogniwa galwanicznego
14. badanie korozji metali
15. otrzymywanie wodoru (np. w reakcji Zn z HCl(aq))
16. otrzymywanie tlenu (np. w reakcji rozkładu H2O2 lub KMnO4)
17. odróżnianie skał wapiennych od innych skał i minerałów
18. badanie reaktywności węglowodorów nasyconych, 

nienasyconych i aromatycznych ze zwróceniem uwagi 
na różnice w ich właściwościach (np. spalanie, zachowanie 
wobec chlorowca, wodnego roztworu manganianu(VII) potasu)

19.  porównanie zachowania alkoholi pierwszo-, drugorzędowych
wobec utleniaczy

20. badanie zachowania alkoholi wobec wodorotlenku miedzi(II)
21. otrzymywanie etanalu i badanie jego właściwości
22. reakcja metanalu z odczynnikiem Tollensa i z wodorotlenkiem 

miedzi(II)
23. odróżnianie aldehydów od ketonów (np. próba Trommera)
24. badanie właściwości �zycznych i chemicznych kwasów 

karboksylowych
25. porównywanie mocy kwasów karboksylowych i nieorganicznych
26. badanie właściwości wyższych kwasów karboksylowych, 

odróżnianie kwasów nasyconych od nienasyconych
27. otrzymywanie estrów (np. w reakcji alkoholu etylowego

z kwasem octowym)
28. otrzymywanie mydeł
29. badanie właściwości amfoterycznych aminokwasów

(np. glicyny)
30. badanie obecności wiązań peptydowych w białkach

(reakcja biuretowa)
31. badanie działania różnych substancji (np. soli metali ciężkich,

alkoholu) i wysokiej temperatury na roztwór białka
32. badanie zachowania się białka w reakcji ksantoproteinowej
33. badanie właściwości cukrów prostych (np. glukozy i fruktozy) 

oraz złożonych (sacharozy, skrobi i celulozy)
34. badanie obecności grup funkcyjnych w cząsteczce glukozy
35. badanie hydrolizy cukrów złożonych i wykrywanie produktów 

reakcji
36. badanie i odróżnianie tworzyw oraz włókien

Zakres podstawowy

1. porównanie masy substratów i masy produktów reakcji chemicznej
2. badanie wydajności reakcji chemicznej
3. badanie wybranych właściwości chemicznych (np. zachowania 

wobec wody) pierwiastków należących do jednej grupy/okresu
4. badanie właściwości �zycznych substancji tworzących kryształy

jonowe, kowalencyjne, molekularne i metaliczne
5. badanie wpływu różnych czynników (stężenia, ciśnienia, 

substratów, temperatury, obecności katalizatora i stopnia
rozdrobnienia substratów) na szybkość reakcji

6. badanie efektu energetycznego reakcji chemicznej
7. badanie wpływu temperatury i stężenia reagentów na stan

równowagi chemicznej
8. sporządzanie roztworów o określonym stężeniu procentowym

i molowym
9. rozdzielanie mieszaniny niejednorodnej i jednorodnej na składniki

(np. ekstrakcja i rozdzielanie chromatogra�czne barwników 
roślinnych)

10.  badanie odczynu oraz pH wodnych roztworów kwasów, zasad
i soli

11. miareczkowanie zasady kwasem (kwasu zasadą) w obecności
wskaźnika

12.  badanie właściwości amfoterycznych tlenków i wodorotlenków
13. badanie charakteru chemicznego wybranych tlenków

i wodorków pierwiastków 3. okresu
14.  otrzymywanie kwasów, zasad i soli różnymi metodami
15. badanie wpływu odczynu środowiska na przebieg reakcji 

utleniania-redukcji
16. budowa i pomiar napięcia ogniwa galwanicznego
17. badanie korozji metali
18. otrzymywanie drogą elektrolizy wybranych pierwiastków

(np. tlen, wodór, miedź)
19. badanie aktywności chemicznej metali
20. badanie właściwości metali (reakcje z tlenem, wodą, kwasami)
21. badanie działania kwasów utleniających (roztworów

rozcieńczonych i stężonych) na wybrane metale
22. otrzymywanie wodoru (np. w reakcji Zn z HCl(aq))
23. badanie aktywności chemicznej �uorowców
24. otrzymywanie tlenu (np. w reakcji rozkładu H2O2 lub KMnO4)
25. odróżnianie skał wapiennych od innych skał i minerałów

26. badanie reaktywności węglowodorów nasyconych, 
nienasyconych i aromatycznych, ze zwróceniem uwagi 
na różnice w ich właściwościach (np. spalanie, zachowanie 
wobec chlorowca, wodnego roztworu manganianu(VII) potasu)

27. badanie zachowania alkoholi pierwszo-, drugo- 
i trzeciorzędowych wobec utleniaczy

28. badanie zachowania alkoholi wobec wodorotlenku miedzi(II)
29. odróżnianie fenoli od alkoholi (np. w reakcji z NaOH, zachowanie

wobec wodnego roztworu FeCl3)
30. otrzymywanie etanalu i badanie jego właściwości
31. reakcja metanalu z odczynnikiem Tollensa i z wodorotlenkiem

miedzi(II)
32. odróżnianie aldehydów od ketonów (np. próba Trommera)
33. badanie właściwości �zycznych i chemicznych kwasów

karboksylowych
34. porównywanie mocy kwasów karboksylowych i nieorganicznych
35. badanie właściwości wyższych kwasów karboksylowych,

odróżnianie kwasów nasyconych od nienasyconych
36. otrzymywanie estrów (np. w reakcji alkoholu etylowego

z kwasem octowym)
37. otrzymywanie mydeł
38. badanie odczynu wodnych roztworów: amin, mocznika,

acetamidu
39. badanie właściwości amfoterycznych aminokwasów (np. glicyny)
40. badanie obecności wiązań peptydowych w białkach

(reakcja biuretowa)
41. badanie działania różnych substancji (np. soli metali ciężkich,

alkoholu) i wysokiej temperatury na roztwór białka
42. badanie zachowania się białka w reakcji ksantoproteinowej
43. badanie właściwości cukrów prostych (np. glukozy i fruktozy)

oraz złożonych (sacharozy, skrobi i celulozy)
44. badanie obecności grup funkcyjnych w cząsteczce glukozy
45. badanie hydrolizy cukrów złożonych i wykrywanie produktów

reakcji
46. badanie i odróżnianie tworzyw oraz włókien
47. wykrywanie obecności grup funkcyjnych w związkach 

organicznych (–OH, –CHO, –COOH, –NH2, wiązania
peptydowego, wiązania wielokrotnego)

Zakres rozszerzony 

Obowiązkowe doświadczenia chemiczne – 
fragment podstawy programowej


