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CHEMIA – WIEM CO TRZEBA – klasa 1 liceum po 8 klasie szkoły podstawowej 

Materiał dotyczy całego roku szkolnego - od IX do VI 

ZAKRES PODSTAWOWY 

 

1. Naszkicuj model atomu : K, P, Br, Fe. Podaj konfiguracje elektronowe tych pierwiastków. 

2. Do którego gazu szlachetnego upodobni się: Ca, Al, S, Br ? 

3. Ile elektronów może posiadać atom w 3 powłoce elektronowej? 

4. Opisać liczbą atomową Z i masową A atomy pierwiastków: N, S, Mg, K. Ile neutronów 

posiadają atomy tych pierwiastków? 

5. Jakie znasz izotopy wodoru. Dlaczego izotopy wodoru oznaczamy różnymi symbolami. Co to 

jest proton? 

6. Chlor posiada 2 izotopy: ³⁵Cl i ³⁷Cl. W przyrodzie izotopu ³⁵Cl jest 3 razy więcej niż  

izotopu ³⁷Cl. Oblicz średnią masę atomową izotopów chloru 

7. Które z wymienionych tlenków są tlenkami zasadowymi: K2O; SO2; CO; CaO; Li2O 

8. Które tlenki są tlenkami kwasowymi: CO2; N2O5; SO3, CO, SO2 

9. Podaj wszystkie możliwe sposoby otrzymywania wodorotlenku sodu i wodorotlenku wapnia 

10. Dokończ równania i nazwij kwasy:  

a) H2O + SO2→ 

b) H2O + SO3 → 

c) P4O10 + H2O → 

d) N2O5+ H2O → 

11. Nazwij kwasy i podaj ich wzory strukturalne: H3BO3; KMnO4, H3PO3, H2SeO4, H2CO3 

12. Podaj 5 sposobów otrzymywania soli: Na2SO4, KNO3, Ca(NO3)2; Na3PO4. 

Podaj wzory strukturalne i nazwy tych soli. 

13. Czym różni się zasada od wodorotlenku? W jaki sposób można otrzymać wodorotlenek 

miedzi (II) Cu(OH)2 

14. Nazwij hydraty:  

a) CaSO4·2 H2O 

b) Na2SO4·10 H2O 

15. Przedstaw dysocjację zasad: 

NaOH → 

KOH → 

Ca(OH)2 → 

Ba(OH)2 → 

16. Przedstaw dysocjację kwasów: 

HCl  

H2S  

H2SO4  

HNO3  

H3PO4  

17. Oblicz masę molową związków: Na2CO3, Ca(OH)2, Na3PO4. 

18. Ile to moli?  

a) 11 g CO2 

b) 3,2 kg Cu 

c) 9,6 g H2SO4 
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19. Ile waży: 

a) 100 atomów węgla  

b) 1000 cząsteczek CO2 

20. Jaką objętość w warunkach normalnych zajmuje: 

a) 0,2 molaNH3   

b) 16 g SO3  

c) 6,02 ·1022 cząsteczek H2 

21. Ile: 

a) moli 

b) gramów 

c) cząsteczek 

d) dm3 

H2 wydzieli się w reakcji 6 gramów Mg2 z nadmiarem kwasu solnego? 

22. Jak brzmi prawo stałości składu? Oblicz w jakim stosunku wagowym są połączone pierwiastki 

w związkach chemicznych: FeO, Fe2O3, SO2, SO3. 

23. Ustal wzór siarczku żelaza, wiedząc, że żelazo z siarką są połączone w stosunku  

wagowym 7:6. 

24. W jakim stosunku molowym połączone są związki chemiczne w procesie: 2SO2 + O2 → 2SO3 

25. Jak brzmi prawo zachowania masy? Ile gram Mg i ile gram tlenu musi przereagować ze sobą, 

aby otrzymać 200g MgO? 

26. Rodzaje roztworów: 

a) Właściwe i koloidowe   

b) Nienasycone, nasycone, przesycone 

27. Co to jest rozpuszczalność substancji? Od czego zależy rozpuszczalność cieczy, gazów, 

ciał stałych? 

28. Zadanie: Ile gram cukru i ile gram H2O należy zużyć aby otrzymać 400 gram 2% roztworu? 

29. Do 400 gram 10% roztworu dolano 100 g H2O. Oblicz stężenie nowego roztworu.  

30. Z 300 gram 4% roztworu odparowano 100 gram wody. Oblicz stężenie % roztworu po 

odparowaniu.  

31. Do 600 gram 5% roztworu dosypano 20 gram substancji. Oblicz Cp roztworu po dosypaniu.  

32. Ile gram H2O należy dolać do 400 gram 5% roztworu aby otrzymać roztwór 4%? 

33. Oblicz rozpuszczalność substancji w wodzie, wiedząc, że jej roztwór nasycony jest roztworem 

20%. 

34. W jakim stosunku wagowym należy zmieszać roztwór 30% z roztworem 10% aby otrzymać 

roztwór 15%? 

35. Ile gram MgSO4 należy zużyć aby otrzymać 0,6 dm3 0,5 molowego roztworu? 

36. Z 800 cm3 4 molowego roztworu odparowano 200 cm3 H2O. Oblicz stężenie molowe po 

odparowaniu. 

37. Oblicz stężenie masowe 3 molowego roztworu H2SO4 o gęstości 1,2 g/cm3. 

38. Oblicz stężenie molowe 20% roztworu HCl o gęstości d = 1,1 g/cm3. 


