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Autor w swoim programie uwzglgdnil wszystkie cele ksztalcenia, dzigki czemu
umozliwia on realizacjg wymagari ogolnych zawartych w podstawie programowej do
nauczania chemii na lll etapie edukacyjnym.

Tre6ci nauczania - wvmagania szczeqolowe
Program obejmuje wszystkie wymagania szczeg6lowe zawarie
Tres c i nau czania-wym a g a n ia szeze gorowe p od stawy p ro g ra m owej,'.
"
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czqsci:

,,

Program nauczania chemii w zakresie rozszerzonym w liceach i technikach spelnia
wymogi zawarte w:
1" Rozporz4dzenn Ministra Edukacji Narodowej z dria 30 stycznia 2}l8r. w sprnwie
podstatvy programowei ksztalcenia ogdlnego dla liceum ogdlnoksitalcqcego, technikim
oraz
branzowej szkoly II stopnia (Dz.U.z20I8r paz467)

2. Rozporz4dzentu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2L czerwca 2012r. w sprawie
dopuszczeniq do u2ytku w szkole program6w wychowania przedszkolnego i program1w
nauczania oraz dopuszczenia do u2ytku szkolnego podrgcznikfw (Dz.Il.22012r,por.1521.

3. Rozpotz}dzente Ministra Edukacji Narodowej z dnta 28 marca 2017 r. w

ramowych plan6w nauczania dla szkdt publicznych (Dz

.u. 22017 r., poz.703).

sprawie

II.

WARUNKI DOPUSZCZENIA PROGRAMU

Program zawiera:

a)

szczeg6towe cele ksztafcenia iwychowania,

b)

tre6ci zgodne z treSciami nauczania zawartymi w podstawie programowej do
nauczania chemii dla lll etapu edukacyjnego,

c)

propozycje realizacji treSci dodatkov,rych, kt6re nie sq ujgte w podstawie
programowej

d)

rozkladmaterialu,

e)

procedury osiqgania cel6w ksztatcenia iwychowania z uwzglqdnieniem
mozliwo6ci indywidualizaqi pracy w zale2noSci od potrzeb i mozliwoSci
uczni6w.

0

opis zalohonych osiqgniqc ucznia,

g)

propozycje form oceniania osiqgniqc uczniow

III. OPINIA NA TEMAT PROGRAMU

Ujqte w programie cele ksztalcenia

i wychowania eksponujq naukg chemii

pop%ez zrozumienie i systematyczne utnaralanie poznawanych zagadnien.
Stopniowe wprowadzanie kolejnych, pozwoli na uporzqdkowanie wiedzy
iumiejqtnoSci.

Autor ktadzie nacisk na samodzielne projektowanie do6wiadczefi
wykonywanie na lekcjach chemii, z zachowaniem stosownych zasad

i

ich

BHp.
Przywiqzule duza wage do ksztaftowania postaw prozdrowotnych i proekologicznych.

TreSci program u/ warto56 merytory czna
Program jest poprawny pod wzglgdem merytorycznym i dydaktycznym

Program uwzglqdnia mo2liwo56 indywidualizacji pracy z uczniem w zakresie
przygotowywania siq ucznia do rnatury i konkurs6w chemicznych.

Autor zaproponowal
podstawg programowq.

w programie tresci ,,dodatkowe',, wykraczajqce poza

lch

realizacja umozliwi uczniom zainteresowanym
przedmiotem rozszerzenie swoich wiadomoSci a takae np. uzmyslowi im
wp{,yw
substancji chem icznych na Srodowisk o przy rodnicze.

Program prezentuje procedury osiqgania cel6w edukacyinych

i

opisuje

oczekiwane osiqgnigcia ucznia
Autor programu kladzie nacisk na systematyczne sprawdzanie postqpow
uczni6w
w nauce' Dzigki temu uczniowie sq wdrozeni do ciqgNej nauki, a nauczyciel

otrzymuje
informacjq zurotnq o stopniu opanowania poszczeg6lnych wiadomosci
i miejqtnoSci.
Autor proponuje by wszystkie prace pisemne miaty zr62nicowane formy,
takie,
z ktorymi uczniowie zmierz4siq na egzaminie maturalnym.
Sp6jno56 wymagafi

Wymagania sq spojne.
Mo2liwo56 zrealizowania programu w warunkach danej plac6wki
Program jest mozliwy do realizacjiw kazdej szkole ponadpodstawowej

Ewaluacja programu
Autor programu proponuje, by program byr poddawany ewaruacji poprzez:
bieZqcq obsenaracjq pracy ucznia,

o
o rozmo\ ry/ z uczniami na temat form pracy,
o doklad nq analizq wyn ikow wszystkich form spraw dzaniawiedzy

Mo2liwo56 modyfikacji

Nauczyciel moze modyfikowac program w zaleznoSci od mozliwogci
zespolu,
zkt6rym pracuje. w klasach, w kt6rych uczniowie nie wymagajq zmudnych

cwiczeri
podstawowyeh umiejqtno6ci, nauczyciel moze realizowa6,
zagadnienia uryrch odzqce
poza podstawg programowq. Autor programu wyrafunie jednak
zaznaczyl,
2e

priorytete m jest real izacja pod stawy

p rog

ramowej

Mocne strony programu

Autor staral sig dopasowa6 rozklad omawianych tresci do mozliwosci
uczniow
zwiqzanych z ich naturalnym rozwojem.

Program nauczania chemii w zakresie rozszerzonym w liceach i
technikach jest
zgodny z nowE podstawq programowq. Stwierdzam, iz spelnia
wymogi formalne
ijest dostosowany do potrzeb i mozliwoSci uczni6w szkol ponadpodstawowych.
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