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Grupa A Klasa ....................
Imię i nazwisko ...................................

Zaznacz poprawne dokończenia zdań.

1. W tworzeniu wiązań chemicznych biorą udział
A. elektrony walencyjne.              C. elektrony niewalencyjne.
B. wszystkie elektrony.                 D. protony

2. Atomy dążą do uzyskania oktetu elektronowego, czyli
A. dwóch elektronów na powłoce zewnętrznej.
B. ośmiu elektronów na powłokach wewnętrznych.
C. ośmiu elektronów na powłoce zewnętrznej.
D. dwóch elektronów na powłokach wewnętrznych.

3. Atomy, które mają jedną powłokę elektronową, uzyskują stan trwały, gdy zawierają na
niej
A. dwa elektrony.                         C. trzy elektrony.
B. jeden elektron.                         D. cztery elektrony.

Na podstawie różnicy elektroujemności określ typ wiązania chemicznego
(kowalencyjne lub jonowe) w związkach chemicznych o podanych wzorach
sumarycznych.
a) NaCl                            b) HCl                         c) CaCl2

 

Przyporządkuj nazwy systematyczne związków chemicznych do ich wzorów.

1. ............, 2. ............, 3. ............, 4. .............

1. KI
2. NaBr
3. CaCl2

4. BaS

A. chlorek wapnia
B. jodek sodu
C. siarczek baru
D. jodek potasu
E. bromek sodu

 

Wykonaj polecenia. 
a) Podaj wartościowość pierwiastków chemicznych tworzących podane związki
chemiczne.

N2O …………………………….                    MgS …………………………….

b) Napisz wzory sumaryczne związków chemicznych o podanych nazwach.

tlenek potasu ……………………                    chlorek cyny(II) …………………

c) Napisz nazwy związków chemicznych o podanych wzorach sumarycznych.

BaCl2 ……………………………                   SO3 …………………………….
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Podaj wzory sumaryczne tlenku siarki(IV) i tlenku azotu(V).

 

Oblicz:     
a) stosunek masy tlenu do masy wodoru w wodzie, wiedząc, że mH  = 1 u, mO = 16 u,
b) zawartość procentową (procent masowy) wodoru w wodzie.

Napisz równania reakcji chemicznych podanych zapisów słownych.                            
a) chlor + wodór → chlorowodór

................................................................................................................................................

b) tlenek  żelaza(III) + wodór → żelazo + woda

................................................................................................................................................

c) reakcja otrzymywania tlenu

................................................................................................................................................

Oblicz, ile gramów węgla uległo spaleniu w reakcji z 6,4 g tlenu, jeżeli produktem
spalania jest 11,2 g tlenku węgla(II).

 

Po wrzuceniu sodu do wody zachodzi reakcja chemiczna, w wyniku której wydziela się
wodór oraz powstaje związek chemiczny o wzorze sumarycznym NaOH. Oblicz, ile
gramów sodu należy wrzucić do wody, aby otrzymać 12 g wodoru.


