
 

 

KURS MATURALNY Z CHEMII - HARMONOGRAM 

1. Budowa atomu.                                                                                                                                                                    

(atomy,  jony, izotopy, konfiguracja elektronowa, budowa układu okresowego pierwiastków 

chemicznych) 

2. Wiązania chemiczne, geometria cząsteczek, hybrydyzacja orbitali atomowych.                                              

(wiązania chemiczne , geometria cząsteczek.) 

3. Systematyka związków nieorganicznych. 

(wodorki, tlenki, kwasy nieorganiczne, sole,  reakcje zobojętniania, reakcje strącania osadów, hydroliza 

soli, amfoteryczność) 

4. Stopnie utlenienia i reakcje redox.                                                                                                                                    

(stopnie utlenienie, bilansowanie równań reakcji redoks  - bilans jonowo-elektronowy)   

5. Elektrochemia. Ogniwa i elektroliza.                                                                                                                                                 
(półogniwo, anoda, katoda, ogniwo galwaniczne, szereg elektrochemiczny, SEM; elektroliza) 

6. Pierwiastki bloku s i p.                                                                                                                                                                                

(charakterystyka ogólna, glin i jego związki, węgiel i jego związki, fluorowce)    

7. Pierwiastki bloku d.                                                                                                                                                               

(charakterystyka ogólna, chrom i jego związki, mangan i jego związki, żelazo i miedź)  

8. Mol i masa molowa.                                                                                                                                                                                      

(mol i masa molowa, obliczanie masy atomowej i cząsteczkowej,  wzory empiryczne i rzeczywiste 

związków chemicznych, masa atomowa i cząsteczkowa, wzory związków chemicznych)     

9. Mole i stechiometria.                                                                                                                                                                      

(obliczenia na podstawie równania reakcji chemicznej, stosunek stechiometryczny i 

niestechiometryczny reagentów,  wydajność reakcji chemicznej, równania reakcji chemicznych )   

10. Rozpuszczalność substancji, metody rozdzielania mieszanin.                                                                                                                                   

(roztwory nasycone i nienasycone, rodzaje mieszanin i metody ich rozdzielania, rozpuszczalność 

substancji, roztwory nasycone i nienasycone)   

11. Stężenie procentowe i molowe.                                                                                                                          

(stężenie procentowe, stężenie molowe, przeliczanie stężeń, zwiększanie i zmniejszanie stężeń 

roztworów.) 

12. Dysocjacja elektrolityczna i teorie kwasów i zasad.                                                                                                                                               

(dysocjacja elektrolityczna, teorie kwasów i zasad wg. Arrheniusa, Bronsteda, Lewisa, elektrolity mocne 

i słabe, stała i stopień dysocjacji, odczyn roztworów, pH i pOH) 

13. Procesy egzo- i endoenergetyczne, kinetyka reakcji.                                                                                                      

(kataliza i reakcje katalityczne, procesy egzo- i endoenergetyczne, entalpia przemian fizycznych 

i chemicznych,  równowaga chemiczna, reguła przekory Le Chateliera–Brauna) 

14. Teoria strukturalna budowy związków organicznych, węglowodory.                                                                

(teoria strukturalna budowy związków organicznych, źródła energii, teoria strukturalna budowy 

związków organicznych, źródła energii, węglowodory nasycone, nienasycone, budowa i nazewnictwo, 

izomeria, otrzymywanie, właściwości fizyczne i chemiczne) 

15. Węglowodory aromatyczne i fluorowcopochodne węglowodorów. 

(budowa i nazewnictwo, izomeria, otrzymywanie, właściwości fizyczne i chemiczne) 

16. Alkohole i fenole.                                                                                                                                                                         

(budowa i nazewnictwo, izomeria, otrzymywanie, właściwości fizyczne, właściwości chemiczne) 

17. Aldehydy i ketony.                                                                                                                                                                          

(budowa i nazewnictwo, izomeria, otrzymywanie, właściwości fizyczne i chemiczne) 

18. Kwasy karboksylowe, estry, tłuszcze, mydła.                                                                                                    

(kwasy karboksylowe, budowa i nazewnictwo, izomeria, otrzymywanie, właściwości fizyczne 

i chemiczne, estry, tłuszcze,  mydła.) 



 

 

19. Związki organiczne zawierające azot.                                                                                                                            

(aminy, amidy, aminokwasy,  budowa i nazewnictwo,  izomeria, otrzymywanie, właściwości fizyczne 

i chemiczne) 

20. Białka i cukry.                                                                                                                                                                 

(budowa białek, właściwości fizyczne i chemiczne białek, budowa sacharydów, właściwości fizyczne 

i chemiczne sacharydów) 

21. Chemia wokół nas  i elementy ochrony środowiska.                                                                                                                                   

(klasyfikacja włókien, procesy fermentacyjne, podstawowe rodzaje zanieczyszczeń powietrza, wody i 

gleby, zadania podsumowujące zakres wiadomości z chemii organicznej) 

22. Opis i projektowanie doświadczeń chemicznych.                                                                                             

(badanie i porównywanie właściwości chemicznych substancji, identyfikowanie substancji, odróżnianie 

substancji, wpływ warunków prowadzenia reakcji chemicznej na jej przebieg, obserwacje i wnioski) 

23. Rozwiązywanie zadań maturalnych. 

24. Rozwiązywanie zadań maturalnych. 

25. Matura próbna. 

 


