Zadanie 1. [0 -3 pkt]
Na podstawie podanych informacji ustal nazwy pierwiastków X, Y, Z i zapisz je
we wskazanych miejscach.
I. Suma protonów i elektronów anionu X2- jest równa 34.
II. Stosunek masowy pierwiastka Y do tlenu w tlenku Y2O3 wynosi 9 : 8.
III. Pierwiastek Z tworzy kwas tlenowy o wzorze sumarycznym HZO3

i masie

cząsteczkowej równej 84,5 u
Nazwy pierwiastków:
X – …………………….,

Y – ……………………., Z – …………………….,

Zadanie 2. [0 – 4 pkt.]
Schemat przedstawia trzy reakcje, w których reagentami są związki sodu. Wpisz, we
wskazane miejsca, wzory związków sodu oznaczone literami A i B oraz wzór związku żelaza
oznaczony literą D. Napisz równania reakcji przedstawionych na schemacie.
Na

H 2O

A

SO3

B

+Fe2(SO4)3

D
Wzory związków:
A

B

D

Równania reakcji:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Zadanie 3. [0 -3 pkt]
Oceń prawdziwość poniższych zdań i uzupełnij tabelę. Wpisz literę P, jeżeli uznasz
zdanie za prawdziwe, lub literę N, jeżeli uznasz, że jest nieprawdziwe:
I. Równe objętości różnych substancji ciekłych mają taką samą masę.
II. Niektóre metale mają gęstość mniejszą od wody.
III. Różne pierwiastki mają różną gęstość.

Zadanie 4. [0 – 5 pkt]
Uczeń badając właściwości metalu wykonał dwa doświadczenia. Opiłki badanego metalu wsypał
do dwóch probówek zawierających roztwory . W pierwszej probówce był roztwór kwasu solnego,

w drugiej – roztwór siarczanu (VI) miedzi (II). Zapisał obserwacje:
- w pierwszej probówce wydzielają się pęcherzyki gazu, probówka ogrzała się,
- w drugiej probówce badany metal pokrył się brązowym nalotem, niebieski roztwór odbarwia się.

A. Podaj 4 informacje jakie uzyskał uczeń, o właściwościach badanego metalu
i przebiegających reakcjach, wykonując to doświadczenie.

1.…………………………………………………………..........................................................
2…………………………………………………………………………………………………
3…………………………………………………………………………………………………
4…………………………………………………………………………………………………
B. Napisz równania przeprowadzonych reakcji jeżeli wiadomo, że badany metal jest
w związkach III-wartościowy. Zapisz symbol badanego metalu literą M.

1.…………………………………………………………..........................................................
2…………………………………………………………………………………………………
Zadanie 5. [0 -3 pkt]
Mieszaniny rozdziela się wykorzystując

różnice między właściwościami fizycznymi

składników mieszaniny. Uzupełnij tabelę tak, aby w każdym wierszu podana była metoda
rozdzielania mieszanin, wykorzystywana w niej różnica właściwości substancji tworzących
mieszaninę i przykład mieszaniny, którą można tą metodą rozdzielić. Dobierz takie przykłady
aby w tabeli opisane były trzy różne metody rozdzielania mieszanin.
Metoda rozdzielania
mieszanin

Wykorzystana różnica
właściwości składników
mieszaniny
różne temperatury wrzenia

Przykład mieszaniny

sedymentacja i dekantacja
zawiesina kredy w wodzie

Zadanie 6. [0 – 3 pkt]
W reakcji rozkładu 42 g węglanu pewnego metalu otrzymano 20 g tlenku tego metalu
i tlenek węgla(IV). Stosunek masowy metalu do tlenu w otrzymanym tlenku wynosi 3 : 2.
Oblicz stosunek masowy metalu do węgla i tlenu (mM : mC : mO) w węglanie.
Obliczenia:

Odpowiedź: …………………………………………………………………………………..
Zadanie 7. [0 -2 pkt]
Napisz wzory sumaryczne:
a) trzech związków o budowie jonowej
b) trzech związków, w których występuje wiązanie kowalencyjne
dobierając je tak, aby były produktami reakcji przebiegających między pierwiastkami
wybranymi spośród: wodór, tlen, azot, sód, węgiel , chlor, wapń, siarka.
(Jeden pierwiastek może wchodzić w skład różnych związków).

a) związki o budowie jonowej: ……………………………………………………………
b) związki kowalencyjne: ………………………………………………………………….
Zadanie 8. [0 -1 pkt]
Podaj symbol kationu, anionu i atomu o takiej samej konfiguracji elektronowej
(o identycznym układzie elektronów w powłokach elektronowych).
kation – …………………….,

anion – …………………….,

atom – …………………….,

Zadanie 9. [0 -4 pkt]
Uczeń badał właściwości tlenku sodu. Wykonał doświadczenie przedstawione rysunkiem
zamieszczonym w tabeli. Uzupełnij tabelę podając przewidywane obserwacje.
Napisz cząsteczkowe równania reakcji zachodzących w probówkach.
Opis doświadczenia

roztwór H3PO4
↓

roztwór KOH
↓

Obserwacje

probówka 1. …………………………………….
………………………………………………….
…………………………………………………..
probówka 2. …………………………………….
………………………………………………….

1.

2.

…………………………………………………..

tlenek sodu (ciało stałe)
Równania reakcji:
probówka 1 : ……………………………………………………………………………………………..
probówka 2 : ……………………………………………………………………………………………..

Zadanie 10. [0 -3 pkt]
Pierwiastek oznaczony umownie symbolem E występuje w przyrodzie w postaci dwóch
izotopów. Atom I izotopu posiada w jądrze atomowym o 1 neutron więcej w porównaniu
z liczbą protonów, a atom II izotopu – o 3 neutrony więcej w porównaniu z liczbą protonów.
Liczba masowa II izotopu wynosi 37.
Podaj liczby atomowe i liczby masowe obu izotopów. Odszukaj w układzie okresowym
i zapisz symbol pierwiastka E.
Izotop I: Z = …………, A = …………

Izotop II: Z = …………, A = …………

Symbol pierwiastka: ………………………………..

Zadanie 11. [0 -2 pkt]
Napisz, na podstawie położenia pierwiastków w układzie okresowym, wzory sumaryczne
wskazanych związków selenu (Z = 34) i strontu (Z = 38):
Związki selenu

Związki strontu

Tlenek, w którym pierwiastek ma maksymalną
wartościowość
Związek z wodorem

Zadanie 12. [0 -3 pkt]
Stężenie nasyconego roztworu pewnej soli wynosi 20 %. Roztwór ma temperaturę 25oC.
Wykonaj odpowiednie obliczenia i ustal wzór rozpuszczonej soli korzystając z wykresu
przedstawiającego zależność rozpuszczalności soli od temperatury.

Obliczenia:

Odpowiedź: …………………………………………………………………………………..

Zadanie 13. [0 -2 pkt]
Właściwości pierwiastków zależą w dużym stopniu od budowy ich atomów. Uwzględniając te
zależności napisz:
a) dlaczego atom tlenu łączy sie z dwoma atomami wodoru, a atom chloru łączy sie z jednym
atomem wodoru?
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
b) dlaczego potas jest aktywniejszy od sodu?
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….
Zadanie 14. [0 -2 pkt]
Badając przyczyny promieniotwórczości rud uranu Maria Skłodowska – Curie odkryła dwa
pierwiastki, polon (Po) i rad (Ra). Okresy połowicznego rozpadu najdłużej żyjących izotopów
tych pierwiastków wynoszą 138 dni dla 210Po i 1600 lat dla 226Ra. Oba radioizotopy ulegają
przemianom α.
A. Zapisz równanie przemiany α radu

226
88

Ra.

…………………………………………………………………………………………………
B. Ustal, ile okresów połowicznego rozpadu upłynie, jeżeli z 20 mg polonu, znajdującego się
w pojemniku, pozostało po pewnym czasie 1,25 mg tego radioizotopu.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

BRUDNOPIS

Krzywe rozpuszczalności soli

