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Załącznik nr 8 

 

ZAKRES WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI 

WYMAGANY NA KONKURS CHEMICZNY 

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

 W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM 

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 

I Zakres treści 

1. etap szkolny 

Zadania oparte będą na treściach nauczania podstawy programowej dla przedmiotu 

chemia w szkole podstawowej (rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017 r. – Dz.U. 

2017 poz. 356), od punku I. do VII. 2) włącznie. 

2. etap rejonowy 

Zadania oparte będą na treściach nauczania podstawy programowej dla przedmiotu 

chemia w szkole podstawowej (rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017 r. – Dz.U. 

2017 poz. 356), od punku I. do VIII. włącznie. 

Zadania zawierać będą także dodatkowo: 

 obliczanie średniej masy atomowej pierwiastków, 

 zachowanie metali względem wody oraz roztworów kwasów i soli, porównanie 

aktywności metali (na podstawie interpretacji szeregu aktywności metali), 

 obliczenia związane z ilościową interpretacją równań reakcji chemicznych, 

 pojęcie pH roztworu, 

 zapisywanie wzorów sumarycznych oraz równań reakcji otrzymywania soli amonowych, 
 nazywanie oraz zapisywanie wzorów półstrukturalnych (grupowych), 

węglowodorów z uwzględnieniem izomerii (z wyłączeniem izomerii optycznej) do 

6 atomów węgla w cząsteczce, 

 zapisywanie równań reakcji spalania alkanów, alkenów i alkinów, 

 zapisywanie wzorów półstrukturalnych (grupowych) i nazw polimerów 

(polietylen, polipropylen, polichlorek winylu) oraz zapisywanie równań reakcji 

otrzymywania i zastosowanie tych polimerów. 

3. etap wojewódzki 

Zadania oparte będą na treściach nauczania podstawy programowej dla przedmiotu 

chemia w szkole podstawowej (rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017 r. – Dz.U. 

2017 poz. 356). 

Zadania zawierać będą także treści podane dla etapu rejonowego oraz dodatkowo: 

 zapisywanie konfiguracji elektronowej (powłokowej) dla atomów pierwiastków 

o liczbie atomowej od 1 do 20 oraz dla jonów prostych tych pierwiastków, 

 pojęcie promieniotwórczości naturalnej, okresu połowicznego rozpadu, 

 pojęcie mola, masy molowej, objętości molowej gazów w warunkach normalnych 

oraz umiejętność ich obliczania, 

 reakcje otrzymywania soli (kwas  +  tlenek  metalu,  kwas + metal, wodorotlenek  

+ tlenek niemetalu, tlenek metalu + tlenek niemetalu, metal + niemetal) w formie 

cząsteczkowej oraz jonowej; 

 reakcja substytucji alkanów i addycji alkenów i alkinów (zachowanie 

węglowodorów wobec wodoru, wody i fluorowców), 

 określanie typów reakcji chemicznych charakterystycznych dla chemii 

organicznej: substytucja, addycja, eliminacja, polimeryzacja, 

 właściwości chemiczne glukozy (reakcja utleniania) i estrów (hydroliza kwasowa 

i zasadowa). 
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II Umiejętności 

Umiejętności dotyczą obu etapów konkursu, odpowiednio dla treści określonych dla etapu 

rejonowego oraz wojewódzkiego. 

 czytanie tekstu ze zrozumieniem i wyciąganie prawidłowych wniosków, 

 odczytywanie i wykorzystywanie informacji zawartych w układzie okresowym, 

tabeli rozpuszczalności oraz innych tabelach, wykresach, schematach, 

 analizowanie przedstawionych problemów i wyciąganie prawidłowych wniosków, 

 określanie rodzaju wiązania na podstawie wzoru związku chemicznego oraz 

określanie i wyjaśnianie właściwości substancji wynikających z ich budowy, 

 zapisywanie wzorów sumarycznych oraz strukturalnych lub półstrukturalnych 

związków nieorganicznych i organicznych, 

 posługiwanie się poprawną nomenklaturą i symboliką chemiczną w odniesieniu 

do: pierwiastków (o liczbie atomowej od 1 do 20 oraz Fe, Cu, Zn, Pb, Br) i ich 

połączeń z tlenem, wodorem, siarką, fluorowcami oraz do wodorotlenków, 

kwasów organicznych i nieorganicznych, soli, węglowodorów, 

fluorowcopochodnych, alkoholi, estrów, aminokwasów, cukrów, 

 zapisywanie równań reakcji chemicznych otrzymywania tlenków (dla 

pierwiastków o liczbie atomowej od 1 do 20 oraz Fe, Cu, Zn, Pb, Br), oraz 

najbardziej charakterystycznych dla tlenków tych pierwiastków, kwasów 

organicznych i nieorganicznych, wodorotlenków, soli, węglowodorów, alkoholi, 

estrów, aminokwasów, 

 wykorzystywanie reakcji jonowych do planowania otrzymywania związków 

chemicznych oraz do identyfikacji jonów, 

 zapisywanie równań reakcji w formie jonowej pełnej oraz skróconej, 

 określanie przemian chemicznych ze względu na: typ procesu (reakcje syntezy, 

analizy, wymiany oraz substytucji, addycji, eliminacji, polimeryzacji dla 

związków organicznych), rodzaj reagentów (reakcje cząsteczkowe i jonowe), 

oraz efekty energetyczne (reakcje egzo- i endoenergetyczne), 

 interpretacja jakościowa i ilościowa równań reakcji chemicznych, 

 wykorzystanie posiadanej wiedzy do projektowania doświadczeń chemicznych 

oraz opisywania słowami lub za pomocą rysunku (schematu) przebiegu 

doświadczeń, formułowania obserwacji i wniosków dotyczących ich przebiegu, 

 przewidywanie efektów reakcji chemicznych zachodzących między wybranymi 

substancjami chemicznymi, 

 przewidywanie i planowanie sposobów identyfikacji pierwiastków, tlenków, 

wodorotlenków, kwasów organicznych i nieorganicznych, soli, węglowodorów, 

alkoholi monohydroksylowych, estrów, cukrów, białek, 

 rozumienie pojęć szereg homologiczny, homolog, umiejętność rozróżnienia 

homologu od izomeru, 

 rozwiązywanie zadań rachunkowych (przedstawianie toku rozumowania), 

związanych z: liczbą cząstek elementarnych w atomie, masą atomu, masą 

cząsteczki, masą atomową, masą cząsteczkową, średnią masą atomową 

pierwiastka, składem izotopowym pierwiastków, prawem stałości składu i prawem 

zachowania masy, składem związków chemicznych i mieszanin, stechiometrią 

równań reakcji dotyczącą związków organicznych i nieorganicznych, molem 

i masą molową, objętością molową gazów w warunkach normalnych, stężeniem 

procentowym, rozpuszczalnością ciał stałych i gazów w wodzie, 

 wykorzystywanie poznanych praw chemicznych do interpretacji równań reakcji 

chemicznych oraz do rozwiązywania zadań problemowych i rachunkowych, 
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 określanie zagrożeń dla człowieka i środowiska spowodowanych niewłaściwym 

wykorzystaniem związków organicznych i nieorganicznych (wymienionych 

powyżej). 
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