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ANALIZA PODSTAW PROGRAMOWYCH  
Z 2012 I 2018 ROKU  

CHEMIA – ZAKRES PODSTAWOWY

Zgodnie z informacją Ministerstwa Edukacji Narodowej nowa podstawa programowa będzie 
obowiązywać od roku szkolnego 2019/2020 w szkołach następujących typów:

 – 4-letnie liceum ogólnokształcące,
 – 5-letnie technikum,
 – 2-letnia branżowa szkoła II stopnia.

Koncepcja edukacji przyjęta w nowej podstawie programowej zakłada większy nacisk na 
kształcenie kompetencji kluczowych. Uczniowie będą rozwijać wiedzę i umiejętności podczas 
odrębnych lekcji biologii, chemii, fizyki i geografii już na II etapie edukacyjnym (szkoła podsta-
wowa), aby kontynuować naukę tych przedmiotów na III etapie edukacyjnym. Zastąpiono w ten 
sposób propagowaną dotychczas ideę integracji przedmiotowej, polegającej na holistycz-
nym nauczaniu przyrody, korelacją przedmiotową w ramach osobnych przedmiotów przy-
rodniczych i ścisłych. Nowa podstawa programowa zakłada również powrót do spiralnego 
(przyrostowego) układu treści nauczania, umożliwiającego powtarzanie, utrwalanie i posze-
rzanie materiału na wyższych etapach nauczania. Główne założenia i koncepcje edukacyjne 
znalazły odzwierciedlenie w strukturze dokumentu odnoszącej się do zadań szkoły i ogólnych 
celów kształcenia. 

Zarówno ogólne cele kształcenia, jak i najważniejsze umiejętności zdobywane przez ucznia 
w trakcie kształcenia ogólnego – sformułowane w starej i nowej podstawie programowej – są 
zbieżne. Do umiejętności tych należą: myślenie i analiza krytyczna, czytanie, samodzielne docie-
ranie do informacji i ich selekcja, wartościowanie i selektywne korzystanie z różnych źródeł 
z poszanowaniem praw autorskich, komunikowanie się, kreatywne rozwiązywanie problemów, 
posługiwanie się nowymi technologiami informacyjnymi, umiejętność współpracy w grupie. 
W zakresach podstawowym i rozszerzonym dla chemii zdefiniowano trzy główne cele kształce-
nia. Tak w starej, jak i w nowej podstawie programowej są to:
1. Pozyskiwanie, przetwarzanie i tworzenie informacji.
2. Rozumowanie i zastosowanie nabytej wiedzy do rozwiązywania problemów.
3. Opanowanie czynności praktycznych.

Znacznie rozbudowano zalecane warunki i sposób realizacji nowej podstawy. Przede wszyst-
kim uwydatniają one teraz spiralny układ treści nauczania. Kładą szczególny nacisk na kształto-
wanie umiejętności rozumowania, dostrzegania zależności przyczynowo-skutkowych, wniosko-
wania, analizy i syntezy informacji. Zalecane warunki podkreślają funkcję eksperymentu 
chemicznego, który rozwija aktywność uczniów, kształtuje samodzielność, pozwala poznać 
metody badawcze oraz sposoby opisu i prezentacji wyników. Rekomendują samodzielne wyko-
nywanie doświadczeń lub aktywną ich obserwację oraz wykorzystanie zarówno sprzętów i sub-
stancji dostępnych w dobrze wyposażonych pracowniach chemicznych, jak i znanych uczniom 
z życia codziennego. Nauczycieli zachęca się również do używania komputera. Dużo uwagi po-
święcono konieczności łączenia wiedzy teoretycznej z doświadczalną. Za szczególnie wartościo-
we metody pracy uznano metodę projektu edukacyjnego, metodę eksperymentu chemicznego 
oraz inne metody pobudzające aktywność poznawczą uczniów.
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Zarówno dla zakresu podstawowego, jak i rozszerzonego wyodrębniono minimalne zestawy 
doświadczeń chemicznych, które powinny być wykonane przez uczniów lub przybrać formę 
pokazów nauczycielskich. Lista dla zakresu podstawowego obejmuje 36 doświadczeń, a dla roz-
szerzonego – 47.

W liceach ogólnokształcących i technikach (III etap kształcenia) zwiększono wymiar godzin 
chemii realizowanych obowiązkowo przez wszystkich uczniów w zakresie podstawowym. Będą 
to cztery godziny rozłożone w schemacie 1 + 2 + 1 w klasach od pierwszej do trzeciej. Uwzględ-
niając najczęściej jedną godzinę chemii w ostatniej klasie gimnazjum (co wiekowo odpowiada 
pierwszej klasie nowego liceum) i jedną obowiązkową dla wszystkich godzinę w pierwszej klasie 
liceum lub technikum, uzyskujemy zwiększenie czasu przeznaczonego na nauczanie w zakresie 
podstawowym o dwie godziny lekcyjne. 

Największe zmiany dotyczące treści nauczania wraz z wymaganiami szczegółowymi dotyczą 
właśnie chemii w zakresie podstawowym. Właściwie można mówić o zmianie filozofii naucza-
nia tego przedmiotu. Zrezygnowano z wizji kształcenia, w której uczniowie klas humanistycz-
nych, językowych czy innych niezwiązanych z chemią uzupełniali uzyskane w gimnazjum wiado-
mości i umiejętności przede wszystkim o zagadnienia dotyczące obecności i zastosowania 
chemii w życiu codziennym. Powrócono do tradycyjnego, teoretycznego układu nauczania, 
jednakowego dla wszystkich, bez względu na wybrane rozszerzenie. Przywrócono zagadnienia 
dotyczące szeroko rozumianych podstaw chemii, będące – zgodnie ze spiralnym układem tre-
ści – powtórzeniem i rozszerzeniem tematów realizowanych na wcześniejszym etapie edukacyj-
nym, czyli w ośmioletniej szkole podstawowej. Kształcenie zaczyna się od stechiometrii, budo-
wy atomu i wiązań chemicznych, obejmuje kinetykę, roztwory i reakcje w roztworach, 
systematykę związków nieorganicznych, właściwości wybranych metali i niemetali, reakcje re-
doks i elektrochemię, a kończy się na tradycyjnym przeglądzie klas związków organicznych. 
Odniesienie do praktycznego zastosowania chemii i wykorzystania substancji chemicznych zna-
lazło się w działach Zastosowania wybranych związków nieorganicznych, Chemia wokół nas 
i Elementy ochrony środowiska. Wobec dużej liczby trudnych dla uczniów pojęć z tzw. praw-
dziwej chemii istnieje ryzyko marginalizowania zagadnień dotyczących zastosowania praktycz-
nego i ochrony środowiska. Podstawową trudnością, którą będą napotykać nauczyciele realizu-
jący chemię w zakresie podstawowym, stanie się zbyt duża ilość wymaganych treści i pojęć 
w stosunku do czasu przeznaczanego na ich przyswojenie. Istnieje duże niebezpieczeństwo, że 
będą oni ograniczać stosowanie aktywizujących – czasochłonnych – metod nauczania na rzecz 
form podających. Również czas przeznaczony na samodzielne wykonywanie doświadczeń, roz-
wiązywanie zadań, dyskusję nad wynikami i analizę problemów może być siłą rzeczy mocno 
ograniczony. Wymagania szczegółowe podstawy programowej są sformułowane za pomocą 
czasowników operacyjnych, które kładą nacisk na kształcenie z priorytetem kształtowania umie-
jętności. Niestety, wobec liczby godzin, którymi dysponuje nauczyciel, takie nauczanie będzie 
bardzo trudne. Pełne i skuteczne kształtowanie umiejętności wymaga czasu podzielonego na 
trzy etapy: wprowadzanie rzeczy nowych, ich przetwarzanie (poprzez ćwiczenia i rozwiązywa-
nie zadań) oraz utrwalanie i kontrolę. W przypadku słabszych zespołów klasowych uwzględnie-
nie całego tego procesu podczas omawiania pewnych zagadnień może skutkować pobieżną 
realizacją innych tematów.

Pośpiech w nauczaniu, wynikający z konieczności realizacji podstawy programowej lub pro-
gramu nauczania, nie sprzyja realizacji żadnego z ośmiu nadrzędnych celów kształcenia ogólnego 
założonych na początku podstawy programowej. 


