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1. Uzupełnij tabelę, wpisując właściwość fizyczną lub chemiczną podanej substancji 

decydującą o jej konkretnym zastosowaniu. Właściwości wybierz spośród podanych 

Twardość ; smak ; połysk ; gęstość ; przewodnictwo elektryczne ; przewodnictwo cieplne 

Nazwa substancji Zastosowanie Właściwości  substancji 

         cukier do pieczenia ciast  

 
         miedź 

przewody elektryczne  

garnki  

złoto biżuteria  

żelazo narzędzia  

 

2. Wpisz literę J obok przykładów mieszanin jednorodnych, a obok przykładów mieszanin 
niejednorodnych – litery NJ. 

Woda z solą kuchenną________                        sproszkowana siarka z opiłkami żelaza___________ 

Woda ze sproszkowaną kredą __________       woda z olejem słonecznikowym ___________ 

3. Zaznacz poprawne uzupełnienia zdań dotyczących mieszaniny wody ze sproszkowaną 
kredą. 

Woda ze sproszkowaną kredą jest przykładem mieszaniny A / B. składniki takiej mieszaniny C / D  
gołym okiem oraz przy użyciu prostych przyrządów optycznych. Wodę i kredę można rozdzielić, 
stosując E /F. metoda ta polega na  G / H. 

A. jednorodnej         B.nie są zauważalne        G. wykorzystaniu różnic w gęstości składników                                                 
B.niejednorodnej    E. rozdzielacz                    H. rozdzielaniu cieczy i substancji za pomocą sączka         
C. są zauważalne     F.sączenie 

 

4. Zaznacz poprawne uzupełnienie zdania A lub B oraz jego uzasadnienie 1. albo 2.                                                                                                                        
Do rozdzielenia mieszaniny wody z alkoholem etylowym wykorzystuje się. 

 
   A. 

 
destylację 

 
Ponieważ składniki   
mieszaniny mają 

 
 1. 

 
Różną  gęstość. 

 
 B. 

 
rozdzielacz 

 
2. 

 
Różne temperatury 
wrzenia 
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5. Uzupełnij tabelę, wpisując właściwość fizyczną substancji, dzięki której można rozdzielić 
mieszaninę na składniki podaną metodą. 

 
Mieszanina 

 
Metoda rozdzielania 

 
Wykorzystana właściwość 

Opiłki żelaza z kryształkami 
cukru 

Za pomocą magnesu  

Woda z naftą Za pomocą rozdzielacza  

Woda z alkoholem 
etylowym 

destylacja  

Groch z kaszą manną Za pomocą sita  

 

 

6. Ocen prawdziwość zdań.Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F- jeśli jest fałszywe. 

 
1. 

 
Podgrzewanie mleka to zjawisko fizyczne 

 
P 

 
F 

 
2. 

 
Topnienie lodu to reakcja chemiczna 

 
P 

 
F 

 
3. 

 
Pieczenie ciasta to reakcja chemiczna 

 
P 

 
F 

 
4. 

 
Rozdrabnianie cukru na cukier puder to 
zjawisko fizyczne 

 
P 

 
F 

 
5. 

 
Rdzewienie żelaza to zjawisko fizyczne 

 
P 

 
F 

 
6. 

 
Spalanie węgla to reakcja chemiczna 

 
P 

 
F 

 
7. 

 
Mielenie pieprzu to zjawisko fizyczne 

 
p 

 
F 

 

7. Zaznacz poprawne uzupełnienia zdań. 

a)pierwiastki chemiczne to substancje A / B a związki chemiczne to substancje A / B.                                                                                               
b)Tylko C / D  chemiczne można rozłożyć na substancje prostsze.                                                                                              
c)W związkach chemicznych pierwiastki są połączone ze sobą E / F.                                                                                                      
d)Umowny zapispierwiastka chemicznegoto  G / H  chemiczny . Dla związków chemicznych można 
podać G / H  chemiczny.                                                                                                                                                                                    
e)Mieszanina  I / J. 
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A. złożone          C. związki           E.nietrwałe          G .symbol            I. ma wzór chemiczny                                      
B .proste           D. pierwistki        F. trwale               H. wzór  J. nie ma wzoru chemicznego 

 

8. Otocz kółkiem symbole pierwiastków chemicznych. 

 Na      H2O      KI      O       S        CO       MgO        CO         Si           Al          Fe2O3     

9. Nazwy pierwiastków chemicznych powstały m. in. od nazw państw, miast, ciał niebieskich lub 
imion postaci mitologicznych. Uzupełnij tabelę, wpisując nazwy pierwiastków chemicznych 
lub ich pochodzenie. Skorzystaj z układu okresowego. 

 
Pochodzenie nazwy 

 
Nazwa pierwiastka chemicznego  

 
tytani, bogowie z mitologii greckiej. 

 

  
jod 

 
łacińskie magnesium 

 

  
kaliforn 

 
nazwiska Marii Skłodowskiej-Curie i Piotra Curie 

 

 

10. Uczeń miał na lekcji kartkówkę z symboli wybranych pierwiastków  chemicznych. Sprawdź  
jego odpowiedzi. Jeśli się pomylił, przekreśl odpowiedź i napisz poprawną. 

11. Zadanie                                                                                                                                                              
napisz symbole podanych pierwiastków  chemicznych. 

Wodór    H            węgiel  C          azot   N                 cyna   Sn              glin   Al.                                                                                                  
Miedź   Ca           potas    P          ołów   Pb           srebro    Hg             sód    S        

 

12. Zaznacz poprawne uzupełnienie zdania A lub B oraz jego uzasadnienie 1., 2. Albo 3.                                                                             
W przewodach elektrycznych można zastosować 

 
A. 

 
niemetal, np. 
siarkę, 

 
 
 
ponieważ 

 
    1. 

 
dobrze przewodzi ciepło. 

 
    2. 

 
dobrze przewodzi prąd.  

B. 
 

 
metal, np. miedź  

    3. 
 

ma metaliczny połysk 
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13. Oceń prawdziwość zda.  ZaznaczP, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F- jeśli jest fałszywe. 

 
1. 

 
Mieszaniny składają  się tylko  ze związków chemicznych. 

 
P 
 

 
F 

 
2. 

Związek chemiczny jest zbudowany z pierwiastków chemicznych trwale 
połączonych ze sobą 

 
P 

 
F 

 
3. 

Zarówno w mieszaninie, jak i w związku chemicznym składniki są połączone ze 
sobą w dowolnych proporcjach. 

 
P 

 
F 

 
4. 

 
W mieszaninie składniki nie są połączone trwale. 

 
P 

 
F 

 
5. 

 
Związek chemiczny można rozdzielić na składniki za pomocą reakcji chemicznej. 

 
P 

 
F 

 
6. 

 
Mieszaniny można rozdzielić na składniki, stosując metody fizyczne. 

 
P 

 
F 

 

 

14. Uzupełnij schemat, wpisując nazwy składników powietrza. 

                                                           Powietrze   

Składniki o stałej zawartości                                             składniki o zmiennej zawartości 

__________        _________       ______________      _______________     tlenek węgla(IV)                                                                                                                                                                                                    
około 21%                około 78%                                                                                                                                                                                  
objętościowych  objętościowych    ______________      _______________                                                                                                         

 

15. Balony to jedne z nielicznych obiektów, które mogą swobodnie unosić w atmosferze. Do ich 
napełniania wykorzystuje się między innymi: ogrzane powietrze. Zaznacz poprawne 
uzupełnienia zdań dotyczące unoszenia się i opadania balonu. 

a) Balon unosi się, gdy powietrze wewnątrz balonu  A / B / C. wówczas jego gęstość D / E / F.                                                                                   
b )Balon opada, gdy powietrze wewnątrz balonu A / B / C.  wówczas jego gęstość  D / E / F. 

A. ochładza się                                     E.jest taka sama jak gęstość  powietrza na zewnątrz powłoki                                  
B. ma temperaturę taką jak otoczenie     F. zwiększa się                                                                                                                              
C. jest ogrzewane                                        D. zmniejsza się 
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16. Oblicz, ile metrów sześciennych azotu znajduje się w powietrzów pomieszczeniu o 

wymiarach:         5m x 4mx 3m 

                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
 

 

17. Zaznacz poprawne uzupełnienia zdań. 

Woda występuje w przyrodzie w A / B stanach skupienia. Zawartość pary wodnej w powietrzu jest    
C  / D. Dowodem na obecność pary wodnej w powietrzu są  E / F. Rosa to G / H  para wodna, która 
powstaje nocą podczas dużych spadków temperatury. Kondensacja to zmiana stanu skupienia              
z  I / J na  K / L.                                                                                                                                                                                                              
A. dwóch           C. zmienna            E. burze             G. skroplona               I. ciekłego              K. stały                                                                         
B. trzech            D. stała                  F. opady            H. zamarznięta           J. gazowego           L. ciekły 
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18. Skreśl informacje, które nie dotyczą  tlenu. 

Stanowi 78%objętościowych powietrza ;  stanowi 21%objętościowych powietrza ; gaz ; ciecz ;   dobrze 
rozpuszcza się w wodzie ;  słabo rozpuszcza się wodzie; nie rozpuszcza się w wodzie;                                
błękitny; bezbarwny ; ma przyjemny zapach;  bezwonny ; niepalny ; palny ; nie podtrzymujespalania ; 
podtrzymuje spalanie 

19. Zaznacz poprawne dokończenie zdania, tak aby powstała prawdziwa informacja. 

Tlenu nie można otrzymać na skutek  A / B / C / D.A. destylacji skroplonego powietrza                                                                                                                                       
B. rozkładu wody pod wpływem prądu elektrycznego                                                                                                                           
C. reakcji syntezy tlenku rtęci (II)                                                                                                                                                                   
D. reakcji analizy manganianu(VII) potasu 

20. Uzupełnij słowne zapisy reakcji chemicznych oraz tabelę.                                                                                                                               
a)magnez+ tlen           _______________________________________                                                                                                                                        
b)węgiel + tlen             _______________________________________                                                                                                                                       
c)siarka + tlen             ________________________________________                                                                                    
d)___________________+___________________                tlenek glinu                                                                                                   
e)tlenek rtęci (II)            _________________+_____________________                                                                                                             
f) węglan wapnia           tlenek wapnia + tlenek węgla(IV) 

 

 
oznacz
enie 
reakcji 

                  występujące w reakcji 
 

 
 
        produkty 

 
 

typ reakcji 
chemicznej 

pierwiastki  
chemiczne 

związki         
chemiczne 

 
a) 

 
magnez 

 

   
reakcja syntezy 

 
b) 

  
tlenek  węgla (IV) 

  

 
c) 

    

 
d) 

   
tlenek glinu 

 

 
e) 

    

 
f) 
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21. Wybierz spośród podanych określeń właściwości tlenku  węgla (IV) i wpisz je w 

odpowiednie kolumny tabeli. 

Nie pali się ; pali się ; gaz ; toksyczny ;  bezbarwny ;  rozpuszcza się w wodzie ;  nie rozpuszcza się w 
wodzie ;  ma charakterystyczny zapach  ;  bezwonny  ;  podtrzymuje spalanie  ; nie podtrzymuje 
spalania  

 
Właściwości tlenku węgla(IV) 

 
fizyczne 

 
chemiczne 

  

  

  

 

 

22. Skreśl błędne informacje dotyczące wodoru. 

Wodór jest niemetalem / metalem. W temperaturze pokojowej jest brunatnym / bezbarwnym 
gazem. Jest niepalny  / palny, a jego gęstość jest  mniejsza  / większa od gęstości powietrza. Dość 
dobrze / bardzo słabo rozpuszcza się w wodzie. Jest substancją o charakterystycznym  zapachu 
/bezwonną. W  reakcji  z metalami tworzy związki chemiczne nazywane wodorkami. W reakcji 
wodoru z tlenem / azotem powstaje amoniak. 

 

23. Zaznacz poprawne uzupełnienia zdaniaA lub B  oraz jego uzasadnienie 1. Albo 2. 

Wodór jest gazem 

 
A. 

 
niebezpiecznym, 

 
 
ponieważ 

 
 1. 

 
jest mało aktywny chemicznie. 

 
B. 

 
nieszkodliwym, 

 
 2. 

tworzy z powietrzem mieszaninę 
wybuchową. 

 

24. Skreśl błędne informacje dotyczące zanieczyszczeń powietrza. Dym to rozdrobniona 
substancja stała rozproszona w cieczy / gazie. Pyły to stałe / gazowe zanieczyszczenia 
powietrza zawierające  m.in. rtęć, ołów i ich tlenki. Freony stosowane np. dezodorantach  
i lodówkach są niebezpieczne dla warstwy ozonowej. Ozon to odmiana azotu / tlenu. Smog 
powstaje, gdy  razem z parą wodną tlenki: siarki(IV), węgla(IV) i azotu osadzają się na 
cząstkach pyłów sadzy. Jedną z substancji, które w połączeniu z wodą  tworzą kwaśne opady, 
jest tlenek węgla(IV) / tlenek węgla (II). 
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25. Napisz po trzy przykłady: 

a)zanieczyszczeń powietrza pochodzenia naturalnego: ______________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

b)zanieczyszczeń powietrza pochodzenia antropogenicznego:________________________________                             
__________________________________________________________________________________ 

c)działań poprzez które można chronić powietrze przed zanieczyszczeniem _____________________                        
__________________________________________________________________________________ 

 

26. Napisz nazwy substancji oznaczonych literami (A-B) oraz słowne zapisy przebiegu reakcji 
chemicznych (1-6)  przedstawionych na schemacie. Określ typ każdej reakcji 
chemicznej.Tlenek węgla (III) 

         2 

A+B       1             tlenek węgla(IV)                               A-______________________  

+                         +                                                  B-_________________                              

C                         D + E   5             chlorek magnezu              C-________________________ 

34                                                                                                           D-_______________________                                                                  

woda +    6        tlenek magnezu + C                                              E-______________________                                                   

.                                          +                                                                                                                                                                

.                                          B 

Słowny zapis przebiegu reakcji chemicznej:                                             Typ reakcji chemicznej:                                                                                                                                               
1.__________________________________________                        ____________________              
2.__________________________________________     ____________________        
3.__________________________________________                        ____________________                                                
4.__________________________________________                         ____________________                                                
5.__________________________________________                        ____________________           
6.__________________________________________                         ____________________ 
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27. Ocen prawdziwość podanych zdań. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F- jeśli 
jest fałszywe. 

 
1. 

 
Materia ma budowę nieciągłą, co oznacza, że każda substancja 
jest zbiorem cząstek 

 
P 
 

 
F 

 
2. 

 
Do cząstek zalicza się m.in.atomy i cząsteczki 

 
P 
 

 
F 

 
3. 

 
dyfuzja to zjawisko fizyczne, które następuje na skutek podgrzania 
mieszaniny do odpowiednio wysokiej temperatury. 

 
P 

 
F 

 
4. 

 
potwierdzeniem  ziarnistości materii jest np. zjawisko dyfuzji. 

 
P 

 
F 

 

28. Wymień trzy przykłady procesów z  życia codziennego, które potwierdzają, ze 
materia składa się z cząstek. 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

29. Ciekłe barwniki rozprzestrzeniają się w wodzie dzięki zjawisku dyfuzji. Zaznacz 
poprawne uzupełnienie zdania A lub B oraz jego dokończenie 1. albo 2. 

Dyfuzja ciekłych barwników w wodzie zachodzi szybciej niż dyfuzja między cząstkami. 

 
A. 

 
gazów, 

 
 
zaś wolniej niż dyfuzja 
miedzy cząstkami  

 
1. 

 
gazów. 

 
B. 
 

substancji 
stałych, 

 
2. 

 
substancji stałych. 

 

30. Uzupełnij zdania. 

Jednostka masy atomowej to_______________(u). Jest to ________ masy atomu węgla 12C.       
1 u to _________________ g, a 1 g to _______________u. 
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a)uzupełnij tabelę przedstawiającą przybliżone masy atomowe wybranych pierwiastków 
chemicznych.Wartości mas atomowych podaj z dokładnością do jedności. 

nazwa 
pierwiastka 
chemicznego 

 
symbol 

masa 
atomowa, u 

 Si  

   
     65 

 
      sód 

  

  
Mg 

 

   
     207 

 
 

31. Oblicz masy cząsteczkowe związków chemicznych o podanych wzorach. 

a)H2S   mH2S= _________________      d)H2SO3mH2SO3=__________________ 

b)CO mCO= _________________             e)Al(OH)3mAl(OH)3=__________________ 

c)P4O10mP4O10= _______________         f)(NH4)2CrO4   m(NH4)2CrO4= ________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nazwa 
pierwiastka 
chemicznego 

 
symbol 

 
masa 
atomowa, u 

 
tlen 

  

  
     C 

 

 
     żelazo 

  

   
40 

 
    fosfor 
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32. Oceń prawdziwość podanych zdań. .Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe , lub F- 

jeśli jest fałszywe. 

1. atom pierwiastka chemicznego składa się z dodatnio naładowanego jądra i 
powłok elektronowych. 

P F 

2. nukleony to protony i elektrony tworzące jądro atomowe. P F 

3. aby wyznaczyć liczbę elektronów w atomie danego pierwiastka 
chemicznego, należy znać jego liczbę atomową i liczbę masową. 

P F 

4. liczba masowa określa liczbę nukleonów w jądrze atomu pierwiastka 
chemicznego. 

P F 

 

 

33. Zaznacz poprawne uzupełnienia zdania A lub B oraz jego uzasadnienie 1., 2. Albo 3. 

O masie atomu decyduje liczba  

A. protonów i 
elektronów 

 
 
ponieważ 

1. masa protonów jest 1840 razy mniejsza 

2. masa elektronów jest 1840 razy mniejsza niż 
masa protonów i neutronów B. protonów i 

neutronów 3. masa protonów i elektronów jest 1840 razy 
większa niż masa neutronów 

 

34. Uzupełnij w tabeli dane dotyczące wybranych pierwiastków chemicznych. 

Skorzystaj z układu okresowego 

nazwa 
pierwiastka 

chemicznego 

 
symbol 

chemiczny 

 
liczba atomowa 

                       numer 

grupy okresu 

 
        żelazo 

    

  
Si 

   

   
           11 

  

    
           18 

 
             2   
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35. Podkreśl poprawne uzupełnienia dań. 

Fluor, chrom i brom należą do pierwiastków metalicznych / niemetalicznych, a lit, sód i 
potas do metali / niemetali. Wraz ze zwiększaniem się  liczby atomowej pierwiastków  
metalicznych położonych w tej samej grupie układu okresowego wzrasta / zmniejsza się ich 
aktywność chemiczna. Dla pierwiastków niemetalicznych położonych w tej samej grupie 
układu okresowego aktywność chemiczna wzrasta / zmniejsza się  wraz ze zmniejszaniem się 
ich liczby atomowej. Im bardziej metaliczny charakter ma pierwiastek chemiczny, tym jego 
atom łatwiej / trudniej oddaje elektrony. Im bardziej niemetaliczny charakter ma 
pierwiastek chemiczny, tym zdolność przyjmowania elektronów przez jego atom jest  
większa / mniejsza. 

 

36. Określ kierunek zmian właściwości w podanych szeregach pierwiastków chemicznych.  
Dorysuj brakujące groty strzałek. 

B, C, N, O, F     wzrost charakteru niemetalicznego 

Mg, Ca, Sr, Bawzrost aktywności chemicznej 

F, Cl, Br, I          wzrost zdolności przyjmowania elektronów 

Li, Na, K, Rb, Cswzrost zdolności oddawania elektronów 

 

37. Zaznacz poprawne uzupełnienia zdań, tak aby powstały prawdziwe informacje. 

Podczas tworzenia się wiązania kowalencyjnego atomy łączą się za pomocą A / B. Dążą wówczas do 
uzyskania  C / D  lub  E /  F  elektronowego, aby mieć konfigurację elektronową najbliższego  G /  H. 

A. elektronów walencyjnych         C. dubletu        E. nonetu       G. gazu szlachetnego                                                            
B. wszystkich elektronów              D. tripletu        F. oktetu        H. pierwiastka chemicznego 
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38. Uzupełnij tabelę oraz odpowiedz na pytanie. 

nazwa 
pierwiastka 
chemicznego 

symbol 
pierwiastka 
chemicznego 

liczba 
elektronów 
walencyjnych 

symbol chemiczny gazu 
szlachetnego, do którego 
konfiguracji elektronowej dąży 
atom 

elektrouje
mność 

chlor     

fosfor     

siarka     

wodór     

 

Atom którego z pierwiastków chemicznych wymienionych w tabeli może połączyć się z 3 
atomami wodoru? Narysuj wzory elektronowy i strukturalny oraz podaj nazwę tego 
związku chemicznego. 

Nazwa pierwiastka chemicznego:__________________                                                                                    
wzór elektronowy:                             wzór strukturalny: 

 

 

Nazwa związku chemicznego:_____________________  

   39.Uzupełnij tabelę:                                                                                                                                                                     

wzór sumaryczny 
związku 
chemicznego 

HCI NH3 H2S CO2 

wzór elektronowy 
kreskowy związku 
chemicznego 

    

różnica 
elektroujemności 

    

przesunięcie 
wspólnej pary 
elektronowej bliżej 
atomu 

CI    
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40. Uzupełnij tabelę, wpisując nazwę substancji wybrane spośród podanych. Uzasadnij    
swój wybór.                                                                                                                                                                                                                               

Woda; fluor ; tlenek węgla(IV); tlen; amoniak; jodowodór; azot; chlor     

                                                               Wiązanie kowalencyjne                   

 
niespolaryzowane 

 
spolaryzowane 

  

 

Uzasadnienie: W substancjach__________________________________________________  

występują  wiązania kowalencyjne niespolaryzowane, ponieważ _______________________                                
_________________________________________________. Natomiast w substancjach 
___________________________________________________________________________ 
występują wiązania kowalencyjne spolaryzowane, ponieważ __________________________    
___________________________________________________________________________. 

        Uzupełnij tabele.                                                                                                                                                                           
a) 

 
Symbol 
chemiczny 
jonu 

 
Liczba 

 
Ładunek 
jonu protonów neutronów   elektronów 

S2-     
 19  18  
 29   2+ 
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b) 

nazwa 
związku 
chemicznego 

symbole 
pierwiastków 
chemicznych 

             liczba  elektronów  symbol
e 
jonów 

wzór 
sumaryczny 
związku 
chemicznego 

walencyjnych oddanych przyjętych 

 

chlorek sodu 

         CI                    NaCI 

        Na     

 

siarczek 
magnezu 
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      41.Podkreśl poprawne uzupełnienia zdań. 

Chlorek sodu powstaje w wyniku przeniesienia elektronów walencyjnych od atomów sodu 
do atomów chloru, zatem jest związkiem kowalencyjnym / jonowym. Cząsteczka amoniaku 
powstaje z atomów, które uwspólniają swoje elektrony, jest więc związkiem kowalencyjnym 
/ jonowym. Siarczek magnezu jest zbudowany z kationów i anionów, jest związkiem 
kowalencyjnym / jonowym. Tlenek węgla(IV) występuje w stanie skupienia, jest więc 
związkiem kowalencyjnym/ jonowym. Woda nie przewodzi prądu elektrycznego, gdyż jej 
cząsteczki są elektrycznie obojętne-jest to właściwość związków    kowalencyjnych / 
jonowych. 

42.Dopisz brakujące wartości pierwiastków oraz indeksy stechiometryczne, tak aby    
powstał poprawny wzór sumaryczny związku chemicznego. 

I                                   IV                      VI                     I                                    II                             
K___ O___ Sn___ CI       S ___O      Na ___S___         Ca ___CI___    
 
II                                  III                             I                                                  II                  III 
Fe ___O ___       Al ___S___      Ag ___ S ___         H ___ S ___      Fe ___ CI ___   
 
 
    43. Uzupełnij tabelę. 
 
 
        zapis sposób odczytywania liczba atomów każdego z 

pierwiastków chemicznych 
           N2 jedna cząsteczka azotu dwa atomy azotu 

          7 N   
 trzy cząsteczki azotu  
      2 As2O3   
 pięć cząsteczek tlenku potasu  
 
      44. Napisz nazwy systematyczne lub wzory sumaryczne                 
         związków chemicznych o podanych wzorach lub nazwach.     
                                                                                                          Jeżeli pierwiastek chemiczny  
                                                                                                                                                   ma więcej niż jedną wartościowość, 
                                                                                                                                                    należy to uwzględnić w nazwie          
Li2O- ________________                  chlorek magnezu- _______________ 
CI2O- _________________               tlenek żelaza (III)-     ________________                                                                                                       
ZnS - _________________                     siarczek potasu-       ________________    
FeO- _________________                      tlenek chloru(III)-    ________________ 
Cu2O - ________________                      chlorek sodu -       _________________ 
NH3-__________________                     bromowodór-      __________________  
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          45.Uzupełnij tabelę.       

7N 
azot 
14,007 

8O 
tlen 
15,999 

 
 
nazwa 
systematyczna 
związku 
chemicznego 
 
 

 
 
wzór 
sumaryczny 

 
zawartość procentowa 
azotu  tlenu 

 tlenek azotu(I)    
          NO   
         30,43%  
tlenek azotu(V)    
 
     46.Oblicz skład procentowy pierwiastków w związku chemicznym o wzorze 
sumarycznym    K2Cr2O7. Wynik podaj z dokładnością do jednego miejsca po przecinku. 
 
 
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
 
   47. W pewnym tlenku siarki  zawartość procentowa tlenu wynosi 60%. Oblicz stosunek 
masowy siarki do tlenu w tym związku chemicznym i napisz wzór sumaryczny tego tlenku. 
 
 
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
 
   48.Ustal wzór sumaryczny i nazwę związku chemicznego o masie cząsteczkowej 100u, 
który zawiera tlen oraz 52% chromu(procenty masowe). 
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49.Uzupełnij równania reakcji chemicznych, wpisując odpowiedni symbol pierwiastka   
chemicznego lub wzór cząsteczki. Następnie podkreśl reakcje syntezy. 

 
a)4________ + O2            2 Ag2O                      c)CuO+H2                 Cu+__________ 
b)2Mg +_______             2MgO                       d)2________+ CO2            2MgO+ C 
 

50.wpisz brakującą wartość współczynnika stechiometrycznego w każdym równaniu    
reakcji chemicznej. Następnie podkreśl reakcje analizy. 

 
a)N2+ O2               ________NO                                    c)2Ag2O         ______Ag+ O2 

 
b)2HgO           ______Hg+O2                             d)2Fe +______CI2               2FeCI3 

 

50.Uzgodnij współczynniki stechiometryczne w podanych równaniach reakcji 
chemicznych.  następnie podkreśl reakcje wymiany. 

a)_____N2+______H2                  ______NH3 
 
b)_____CO +_____O2                  _________CO2 
 
c)_____Fe3O4+ _____Al           _____Al          _____Al2O3+______Fe 
 
d)_____Na+ _____HCI           _____ NaCI + ____H2 
 
e)_____P4O10 +_____  H2O          _____H3PO4 
 
f)_____NH3 + _____O2               _______NO+_____H2O 
 

51.napisz i uzgodnij równania reakcji chemicznych przedstawionych za pomocą zapisu   
słownego. 

a)wodór +chlor         chlorowodór  
___________________________________________________________________________ 
 
b)tlenek miedzi(II)+ węgiel           miedź + tlenek węgla(IV) 
 
 
c)chlorek srebra(I)           srebro + chlor 
 
 
d)siarka +tlen          tlenek siarki(IV) 
___________________________________________________________________________ 
 
e)miedź + siarka           siarczek miedzi(I) 
___________________________________________________________________________ 
 
f)magnez + tlenek węgla(IV)             tlenek magnezu + węgiel 
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         52.  Ocen prawdziwość podanych zdań. zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F- jeśli 
zdanie jest fałszywe. 
 
1. Masa produktów uzyskanych w reakcji chemicznej może być większa niż masa 

substratów tej reakcji. 
P F 

2. w reakcji chemicznej zawsze powstaje związek chemiczny, którego masa 
cząsteczkowa jest sumą mas cząsteczkowych substratów. 

P F 

3. sumaryczna masa związków chemicznych otrzymanych w reakcji chemicznej jest 
równa łącznej masie substratów, które przereagowały. 

P F 

 
         53. Przeprowadzono reakcję otrzymywania siarczku żelaza(II). Zaznacz odpowiedź, w której 
podano takie masy substratów, że przereagują ze sobą całkowicie. 
 
a) 5g żelaza i 6g siarki                                             c)5,6 żelaza i 3,2 g siarki 
b) 6g żelaza i 5g siarki                                             d)5,6 żelaza i 3,2g siarki 
 
 
         54. uzupełnij tabelę, wpisując informacje dotyczące wodorotlenku wapnia. 
 
    wzór sumaryczny wartościowość wapnia wartościowość grupy 

wodorotlenowej 
masa cząsteczkowa, u 

    

   
          55. Skreśl błędne informacje. 
 
Wodorotlenek wapnia jest cieczą/ substancją stałą. Ma barwę białą / jest bezbarwny. Trudno/ 
dobrze rozpuszcza się w wodzie. Nie jest / jest żrący. Fenoloftaleina w wodnym roztworze 
wodorotlenku wapnia barwi się na malinowo, co świadczy o odczynie zasadowym/ kwasowym. 
 
           56. Uzupełnij tabelę, wpisując nazwy zwyczajowe substancji lub mieszanin oraz po jednym 
przykładzie ich zastosowania. 

substancja lub mieszanina nazwa zwyczajowa                zastosowanie 
CaO 

tlenek wapnia 
  

Ca(OH)2 
wodorotlenek wapnia 

wapno gaszone  

nasycony roztwór Ca(OH)2 
w wodzie  

  

zawiesina Ca(OH)2 
w wodzie 

  

mieszanina Ca(OH)2 z piaskiem i 
wodą 

         materiał budowlany 
 

 
 
57. Przyporządkuj do podanych nazw systematycznych wodorotlenków ich wzory 
sumaryczne. 

a) wodorotlenek żelaza (III)  I. Co(OH)2 
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b) wodorotlenek chromu (III)  II. Fe(OH)3 
c) wodorotlenek glinu   III. Cu(OH)2 
d) wodorotlenek niklu (II)   IV. Al.(OH)3 
e) wodorotlenek kobaltu(II)  V. Ni(OH)2 

VI. Cr(OH)3 

a)____ b)____ c)____ d)____ e)____ 

 

Podkreśl wzory sumaryczne wodorotlenków, które są praktycznie nierozpuszczalne w 
wodzie. 

 KOH / Pb(OH)2 /  NaOH / Cu(OH)2  / Fe(OH)3 / LiOH / Ba(OH)2 / Ca(OH)2 / Ni(OH)2 

 

58. Napisz i uzgodnij równania reakcji chemicznych oznaczonych na schematach cyframi (1-
3). 

a) Fe    1   FeCl3 
2            Fe(OH)3 

1. _________________________________________ 

2. _________________________________________ 

b) Cu     1      CuCl2       
2          Cu(OH)2 

1. _________________________________________ 

2. _________________________________________ 

c) Li     1      Li2O       2        LiOH 

                         3 

1.________________________________________ 

2. ________________________________________ 

3. ________________________________________ 

d) N2
       1         NH3      

2        NH4
+ + OH- 
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d) 1. ________________________________________ 

2. ________________________________________ 

59. Uzupełnij równania reakcji dysocjacji jonowej zasad.   

a) _____________      K+ + OH- 

b) NH3· H2O      __________ +  ___________ 

c) ____________     Cs+  +  ______________ 

d) Sr(OH)2       __________ + ____________ 

60. Napisz równania dysocjacji jonowej zasad o podanych nazwach. 

a) zasada sodowa   c) zasada litowa 

______________       _______________ 

b) zasada barowa   d) zasada rubidowa 

______________      _______________ 

61. Dokończ i uzgodnij równania reakcji chemicznych. Napisz wzory jonów obecnych w 
roztworach uzyskanych po przeprowadzeniu tych reakcji chemicznych. 

 
a) BaO + H2O                   ____________________________________________ 

Jony obecne w roztworze po reakcji chemicznej: ______________________________ 
b) K2O + H20                      ____________________________________________ 

Jony obecne w roztworze po reakcji chemicznej: _____________________________ 
c) Sr + H2O                      _____________________________________________ 

Jony obecne w roztworze po reakcji chemicznej: ______________________________ 
d) Li + H2O                       _____________________________________________ 

Jony obecne w roztworze po reakcji chemicznej: ______________________________ 
 
62. Skreśl informacje, które nie dotyczą wody. 

Największą gęstość ma temperatura 0OC ● zwiększa objętość podczas zamarzania ● 
największą gęstość ma w temperaturze 4oC ● pod normalnym ciśnieniem wrze w 
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temperaturze 100oC ● pod ciśnieniem wyższym od ciśnienia normalnego wrze w 

temperaturze >100oC 

63. Wymień 4 sposoby racjonalnego gospodarowania wodą. 

1. _________________________________________________________________ 
2. _________________________________________________________________ 
3. _________________________________________________________________ 
4. _________________________________________________________________ 

 

64. Podkreśl poprawne uzupełnienia zdań.  

Jeśli do szklanki napełnionej wodą wsypie się pół łyżeczki cukru i całość wymiesza, to 
otrzyma się rozpuszczalnik / roztwór, w którym cukier / woda jest substancją rozpuszczoną, 
a cukier / woda – rozpuszczalnikiem. 

 

65. Uzupełnij schemat podziału mieszanin. Odpowiedzi wybierz spośród podanych. 

Roztwór nasycony ● roztwór nienasycony ● roztwór właściwy ● zawiesina ●roztwór stężony 
●roztwór rozcieńczony ● koloid 

     Mieszaniny 

 

 

Podział ze względu na wielkość      podział ze względu na ilość 
cząstek substancji rozpuszczonej     substancji rozpuszczonej
   

 

___________                           _______________                ______________                     _____________ 

___________                           _______________               ______________                      _____________ 

  ____________ 

  ___________             _____________           ___________ 

               ______________          ___________ 
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66. Zaproponuj dwa sposoby, za pomocą których z roztworu nasyconego można otrzymać 
roztwór nienasycony. 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
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67. Oceń prawdziwość podanych zdań. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli 
jest fałszywe. 

1. Rozpuszczalność substancji to maksymalna liczba gramów substancji. Którą 
można rozpuścić w 100g roztworu w danej temperaturze i pod danym 
ciśnieniem. 

P F 

2. W roztworze nasyconym w danej temperaturze można rozpuścić więcej 
substancji rozpuszczonej. P F 

3. Rozpuszczalność wszystkich substancji stałych zwiększa się wraz ze 
wzrostem temperatury rozpuszczalnika. P F 

 

 

68.Sporządzono roztwory (A-E) według podanych opisów. Wykonaj odpowiednie 
obliczenia, następnie uporządkuj roztwory w kolejności od najmniej (1) do najbardziej 
stężonego (5). Wpisz odpowiednie liczby obok opisów. 

A. 1 g substancji rozpuszczono w 9 g wody.  _____ 
B. 30 g substancji rozpuszczono w 70 g wody. _____ 
C. 50 g substancji rozpuszczono w 50 g wody. _____ 
D. 5 g substancji rozpuszczono w 95 g wody. _____ 
E. 1 g substancji rozpuszczono w 99 g wody. _____ 

 

69. W którym roztworze rozpuszczono największą masę substancji? Wykonaj odpowiednie 
obliczenia, a następnie zaznacz poprawną odpowiedź. 

A. 200 g roztworu o stężeniu 2%   C.  500 g roztworu o stężeniu 1% 
B. 100 g roztworu o stężeniu 10%   D. 300 g roztworu o stężeniu 5% 
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70. Przyporządkuj do podanych nazw systematycznych tlenków ich wzory sumaryczne. 

a) tlenek żelaza (II)    I. SO2 

b) tlenek chromu (III)    II. FeO 

c) tlenek glinu     III. Al2O3 

d) tlenek azotu (II)    IV. NO 

e) tlenek siarki (IV)    V. Cr2O3 

      VI. NO2 

a) ____ b) ____  c) ____  d) ____  e) ____ 

 

71. Uzupełnij tabelę, wpisując wzory sumaryczne podanych tlenków. 

SiO2 ● P4O10●MgO● SO2● CO ● Fe2O3● Al2O3● Na2O ● H2O ●CaO ● NO2● 
 K2O ● Cl2O ● SO3 

 

Tlenki metali Tlenki niemetali 
  

 

 

72. Wpisz w kratki wartościowość pierwiastków chemicznych w związkach o podanych 
wzorach sumarycznych. Napisz nazwy systematyczne tlenków. 

 

NO2            SO3            N2O5              CaO              Al2O3           PbO2 
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73. Napisz wzory sumaryczne tlenków o podanych nazwach systematycznych. 

Tlenek potasu _________________  tlenek węgla (IV) _____________________ 

Tlenek magnezu ________________ tlenek żelaza (III) _____________________ 

 

 

 

 

74. Uzupełnij tabelę. 

Wzór sumaryczny 
tlenku 

Różnica 
elektroujemności w 

tlenku 

Rodzaj wiązania w tlenku 

Na2O   

MgO   

SO2   

P4O10   

 

Skorzystaj z układu okresowego 

 Wiązanie  
 jonowe 

1,7 

 Wiązanie 
0 kowalencyjne 

Różnica  
elektroujemności 

 

75. Podkreśl poprawne uzupełnienia zdań. 

Elektrolity to roztwory wodne, które / związki chemiczne, których roztwory wodne 
przewodzą prąd elektryczny. Są nimi rozpuszczalne w wodzie kwasy, wodorotlenki i sole / 
alkohole. Jeśli związki chemiczne i ich roztwory wodne nie przewodzą prądu elektrycznego, 
to takie związki chemiczne zalicza się do elektrolitów / nieelektrolitów. 
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76. Do probówki z roztworem pewnej substancji wprowadzono uniwersalny papierek 
wskaźnikowy i zaobserwowano zmianę jego barwy z żółtej na zieloną. 
Zaznacz poprawne uzupełnienie zdania A, B lub C oraz jego uzasadnienie 1., 2. Albo 3. 

Roztwór wodny substancji w probówce mógł zawierać 

A. kwas chlorowodorowy, Ponieważ barwa użytego 
wskaźnika wskazuje na 

odczyn 

1. obojętny. 
B. wodę, 2. zasadowy. 
C. wodorotlenek potasu, 3. kwasowy. 
 

77. Wpisz w tabeli odczyn badanej substancji oraz barwę każdego ze wskaźników. 

Badana 
substancja 

Odczyn 
badanej 

substancji 

Barwa wskaźnika 
Uniwersalny 

papierek 
wskaźnikowy 

Roztwór 
fenoloftaleiny 

Roztwór  
oranżu 

metylowego 

Sok z cytryny     

Roztwór mydła     

 

 

78. Napisz wzory sumaryczne wodorotlenków o podanych nazwach systematycznych. 

Wodorotlenek żelaza (II) _____________ wodorotlenek magnezu _________________ 

Wodorotlenek glinu _________________ wodorotlenek miedzi (II) ________________ 

 

79. Uzupełnij informacje dotyczące wodorotlenku sodu. 

Wzór sumaryczny: _________________ Masa cząsteczkowa: ____________________ 

Stosunek mas pierwiastków chemicznych: 
______________________________________________ 

Zawartość procentowa sodu: 
________________________________________________________ 

 

80. Wybierz spośród podanych określeń właściwości wodorotlenków sodu i potasu i wpisz 
je w odpowiednie miejsca tabeli. 
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Ciecze / substancje stałe / bezbarwne / białe / są żrące / nie są żrące / są higroskopijne / nie 

są higroskopijne / trudno rozpuszczają się w wodzie / łatwo rozpuszczają się w wodzie 

Właściwości wodorotlenków sodu i potasu 

 
KOH 

wodorotlenek potasu 
 

NaOH 
Wodorotlenek sodu 

    fizyczne chemiczne 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

81.  a) Napisz równanie reakcji otrzymywania wodorotlenku potasu z tlenku potasu, a 
następnie uzupełnij słowne zapisy metod otrzymywania wodorotlenków. 
____________________________________________________________________ 
Metal aktywny + _______________             _______________+______________ 
Tlenek metalu aktywnego chemicznie + ___________                        _______________ 

b) Napisz, które tlenki metali w reakcji z wodą tworzą wodorotlenki. 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
______________ 
 
 

82. Napisz wzory lub symbole chemiczne substancji oznaczonych na schemacie literami (W-
Z). Napisz i uzgodnij równania reakcji chemicznych oznaczonych cyframi (1-4). 

 W  Z      3 Y + W  W - ___________________________ 
  +  +   X -  ___________________________ 
  X             H2O   Y -  ___________________________ 
      Z -  ___________________________ 
 
      Y + H2O          2       NaOH + X 

1. _________________________________________________________________ 
2. _________________________________________________________________ 
3. _________________________________________________________________ 
4. _________________________________________________________________ 

 

 


