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Układ okresowy pierwiastków.
Właściwości wybranych pierwiastków bloku s (H, Na, K, Mg, Ca) i

bloku p (Al, C, Si, N, P, O, S, Cl, Br) oraz ich związków.

1. Blok s

1.1. Wodór
W stanie podstawowym atom wodoru ma konfigurację 1s1, w związkach chemicznych zawsze jest
jednowartościowy przyjmując stopień utlenienia +I (np. HCl) lub –I (np. NaH). W warunkach normalnych
wodór tworzy cząsteczki H2, jest palnym i bezwonnym gazem. Wodór wykazuje tendencję do uzyskiwania
dubletu elektronowego podczas tworzenia wiązań kowalencyjnych (np. HCl, H2O) i tworzenia wiązań
jonowych (np. Li+H-). Jon H+ w otoczeniu drobin z wolnymi parami elektronowymi natychmiast się do nich
przyłącza:

H+  +  NH3 " NH4+

H+  +  H2O " H3O+

1.2. Metale
W stanie podstawowym litowce (grupa 1) i berylowce (grupa 2) mają konfigurację elektronową ns1-2 i chętnie
oddają elektrony przechodząc w kationy. Metale z bloku s występują w związkach na jednym stopniu
utlenienia: litowce na +I a berylowce na +II. Litowce i berylowce są metalami (litowce są miękkie - można je
kroić nożem), ciałami stałymi o charakterystycznym połysku. Wzrost reaktywności metali bloku s wzrasta ze
wzrostem powłok elektronowych w kierunku pierwiastka Fr.

2. Blok p

Blok p to pierwiastki od 13. do 17. grupy oraz 18. bez helu, które mają konfigurację elektronową ns2np1-6.
Duże zróżnicowanie elektronów walencyjnych od 3 (w grupie 13.) do 8 (w grupie 18) wpływa na zmianę
właściwości chemicznych od metalicznych do niemetalicznych.

- Właściwości metaliczne występują dla tych pierwiastków, które łatwo oddają elektrony walencyjne
(niska energia jonizacji), a więc dla pierwiastków o dużej liczbie powłok elektronowych (n = 4, 5, 6) i
małej liczbie elektronów na ostatniej powłoce (jeden, dwa lub trzy).

- Właściwości niemetaliczne występują dla tych pierwiastków, które łatwo przyłączają elektrony do
powłoki walencyjnej (duże powinowactwo elektronowe), a więc dla pierwiastków o dużej liczbie
elektronów walencyjnych (nie mniej niż cztery) oraz dla których powłoka walencyjna jest blisko jądra
atomowego (mało powłok elektronowych).
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W układzie okresowym pierwiastki grup nieparzystych mają w powłoce walencyjnej nieparzystą liczbę
elektronów niesparowanych (zarówno w stanie podstawowym jak i wzbudzonym). Typowe stopnie
utlenienia w grupach:

Grupa 13 Grupa 14 Grupa 15 Grupa 16 Grupa 17
ns2np1 ns2np2 ns2np3 ns2np4 ns2np5

+3 +2 ±3 ±2 ±1
+4 +5 +4 +3

+6 +5
+7

3. Okresowość zmian właściwości pierwiastków bloku s i p

Zmiany właściwości fizykochemicznych pierwiastków można przedstawić graficznie na układzie okresowym,
przy czym w kierunku fluoru (F) wzrastają właściwości niemetaliczne (kwasowe), a po przekątnej na
przeciwległym końcu w kierunku fransu (Fr) właściwości metaliczne (zasadowe) (kratki białe – metale, jasno-
szare – półmetale, ciemno-szare – niemetale; na rysunku nie uwzględniono metali z grupy lantanowców i aktynowców):

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 H He
2 Li Be B C N O F Ne
3 Na Mg  Al Si P S Cl Ar
4 K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
5 Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
6 Cs Ba La Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
7 Fr Ra Ac Rf Db Sg Bh Hs Mt Ds Rg Cn Nh Fl Mc Lv Ts Og

Powyższe zmiany właściwości można zaobserwować:
w obrębie Grupy w obrębie Okresu

- elektroujemność maleje - elektroujemność rośnie
- energia jonizacji maleje - energia jonizacji rośnie
- charakter metaliczny rośnie - charakter metaliczny maleje
- aktywność metali rośnie - aktywność metali maleje
- aktywność niemetali maleje - aktywność niemetali rośnie
- właściwości zasadowe rosną, a właściwości
kwasowe maleją

- właściwości zmieniają się od zasadowych do
kwasowych

Zmiany właściwości pierwiastków okresu 3. (prócz biernego chemicznie argonu):

Pierwiastek
1 2 13 14 15 16 17

Na Mg Al Si P S Cl
Najwyższa wartościowość
w związkach tlenowych

I
Na2O

II
MgO

III
Al2O3

IV
SiO2

V
P4O10

VI
SO3

VII
Cl2O7

Charakter chemiczny
tlenku

zasado-
wy

zasado-
wy

amfote-
ryczny

słabo
kwasowy kwasowy silnie

kwasowy
b. silnie

kwasowy
Najwyższa wartościowość
w związkach z wodorem

I
NaH

II
MgH2

III
AlH3

IV
SiH4

III
PH3

II
H2S

I
HCl

Charakter chemiczny
wodorku

zasado-
wy

zasado-
wy

słabo za-
sadowy obojętny b. słabo

zasadowy
słabo

kwasowy
silnie

kwasowy
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ZADANIA
8. (1 punkt)
Poniżej podano kilka zdań charakteryzujących litowce. Podkreśl T (tak), jeśli zdanie jest prawdziwe
w odniesieniu do litowców lub N (nie) – jeśli jest nieprawdziwe:

I. W związkach występują wyłącznie na + I stopniu utlenienia. T N
II. W miarę wzrostu liczby atomowej rośnie masa molowa ich wodorotlenków. T N

III. Litowce nie występują w przyrodzie w stanie wolnym. T N
IV. Są to ciała stałe, o metalicznym połysku, kruche i twarde. T N

Informacja do zadań 9 -10
Przeprowadzono doświadczenie zilustrowane poniższym rysunkiem.

Zaobserwowano, że:
• metal stapiał się, tworząc kulkę, i pływał po powierzchni wody,
• objętość kulki zmniejszała się aż do zaniku,
• nastąpiła zmiana zabarwienia zawartości naczynia.

9. (2 punkty)
a) Uzupełnij opis przebiegu doświadczenia. Podkreśl T (tak), jeśli obserwacja jest prawdziwa, lub N (nie) –
jeśli jest nieprawdziwa.

    Wytrącił się biały osad. T N
Wydzielił się bezbarwny gaz T N

b) Dokończ zdanie, podkreślając wniosek A. albo B. i jego uzasadnienie 1. albo 2.:
Wnioskujemy, że otrzymany w naczyniu roztwór ma odczyn

A. obojętny, ponieważ 1. uległ on odbarwieniu.
B. zasadowy, 2. zabarwił się na malinowo.

10. (1 punkt)
Wybierz i podkreśl w tabeli spośród podanych możliwości A – F takie dokończenie każdego zdania, aby
powstały poprawne wnioski z przeprowadzonego doświadczenia.

A. endoenergetyczna. B. egzoenergetyczna.
C. wysoką temperaturę topnienia. D. niską temperaturę topnienia.
E. gęstość większą od gęstości wody. F. gęstość mniejszą od gęstości wody.

1. Podczas doświadczenia opisanego w  informacji przebiega reakcja A. B.
2. Pływanie metalu po powierzchni wody wskazuje, że ma on C. D. E. F.

11. (2 punkty)
Wykonano następujące doświadczenie: do probówki zawierającej rozcieńczony kwas solny wrzucono
kawałeczek magnezu.
1. Zapisz równanie zachodzącej reakcji i podaj dwie spodziewane obserwacje.
2. Wybierz i podkreśl w każdym nawiasie poprawne uzupełnienie poniższych zdań:
Sól, której roztwór otrzymano w kolbie po całkowitym roztworzeniu magnezu  w kwasie jest związkiem
(jonowym / niejonowym). Aby go wyodrębnić z mieszaniny poreakcyjnej, należy (z roztworu odparować wodę
/ roztwór przesączyć). W temperaturze pokojowej i pod ciśnieniem atmosferycznym związek ten jest (ciałem
stałym / cieczą).
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12. (3 punkty)*
Wapno gaszone, składnik zaprawy wapiennej, powstaje w reakcji wapna palonego CaO z wodą. Wapno
palone otrzymuje się przez wypalanie (stąd jego nazwa) wapieni w wysokiej temperaturze. Zaprawa wapienna
twardnieje dzięki reakcji wapna gaszonego z tlenkiem węgla(IV) zawartym w powietrzu.

1. Napisz równania reakcji otrzymywania wapna palonego (przy założeniu, że wapień składa się
wyłącznie z węglanu wapnia) i wapna gaszonego.

2. Napisz równanie reakcji twardnienia zaprawy wapiennej.

13. (3 punkty)*
W poduszkach powietrznych samochodów w chwili zderzenia z przeszkodą wytwarzane są w ok. 0,03 s duże
objętości gazowego azotu (który natychmiast wypełnia poduszkę), przy czym powstaje również reaktywny
sód, który stwarza zagrożenie dla ludzi. Stąd kolejne reakcje zachodzące w poduszce powietrznej mają na
celu neutralizację sodu. Reakcje zachodzące w poduszce powietrznej są można opisać w trzech krokach:

1)  2 NaN3  →  2 Na  +  3 N2
2) 10 Na  +  2 KNO3  →  K2O  +  5 Na2O  +  N2
3)  K2O  +  Na2O  + SiO2  →  Na2K2SiO4

Na podstawie: How do air bags work? https://www.scientificamerican.com/article/how-do-air-bags-work/ oraz https://www.slideshare.net/kingz-edition/slides-on-
air-bag-sys [odczytano: 08.09.2018 r.]

Na podstawie powyższych informacji:
a) podaj ile powstanie gazowego azotu ze 130 g (2 moli) azydku sodu w reakcjach następczych 1) i 2),

zakładając że wszystkie reakcje zachodzą ze 100% wydajnością oraz że zachodzą w warunkach
normalnych; wynik zaokrąglij do liczby całkowitej,

b) wskaż które z powyższych reakcji należą do typu utleniania-redukcji?

14. (1 punkt)
Wodorowęglan wapnia jest jedną z soli, których obecność w wodzie powoduje tzw. twardość przemijającą.
Można ją usunąć poprzez gotowanie wody.
Napisz w formie cząsteczkowej równanie chemiczne ilustrujące ten proces.

15. (3 punkty)*
Podczas dodawania roztworu kwasu siarkowego(VI) do wodnego roztworu węglanu sodu obserwujemy
proces wydzielania się bezbarwnego gazu. Gaz wprowadzony do probówki z wodą wapienną powoduje
początkowo wytrącanie białego osadu, który po dalszym przepuszczaniu gazu zanika.
Za pomocą równań reakcji zapisanych w formie cząsteczkowej przedstaw opisane przemiany chemiczne.

16. (3 punkty)*
Uczeń otrzymał polecenie zaprojektowania ciągu reakcji chemicznych pozwalających na otrzymanie kwasu
metakrzemowego (H2SiO3) z krzemu. Niestety, napisał tylko:

Si + O2 → SiO2 oraz    SiO2 + H2O → brak reakcji
1. Dokończ jego zadanie, pisząc równania odpowiednich reakcji.
2. Który ze związków krzemu nazywany jest szkłem wodnym?

17. (4 punkty)
W celu określenia chemicznego charakteru
tlenków SiO2 i Al2O3 przeprowadzono
przedstawione obok doświadczenie.

Podaj numery probówek, w których zaszły reakcje
chemiczne, zapisz równania tych reakcji i określ
charakter chemiczny tlenków SiO2 i Al2O3.
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18. (3 punkty)*
Krzem ulega reakcji z roztworami wodorotlenków litowców tworząc krzemiany litowców o wzorze ogólnym
Me2SiO3. Z wodorem krzem tworzy związki zwane silanami, których struktura jest analogiczna do struktury
węglowodorów nasyconych i wyraża się ogólnym wzorem SinH2n+2. Wszystkie silany są nietrwałe w obecności
tlenu – ich pary zapalają się w zetknięciu z powietrzem.

Na podstawie: A. Bielański, Podstawy chemii nieorganicznej, Warszawa 2010.

1. Napisz w formie jonowej równanie reakcji krzemu z zasadą sodową.
2. Napisz wzór najprostszego silanu zawierającego 1 atom krzemu.
3. Napisz, stosując wzór ogólny silanów, równanie reakcji ich całkowitego spalania.

19. (1 punkt)
Tlenek węgla(IV) można otrzymać następującymi metodami:

I. ogrzewanie węglanu wapnia
II. działanie kwasu siarkowego(VI) na węglan wapnia
III. spalanie węgla przy dużym dostępie tlenu

W której/których z podanych metod CO2 powstaje w wyniku reakcji analizy (rozkładu), a w której/których w
wyniku syntezy?

20. (2 punkty)
Na zajęciach koła chemicznego uczestnicy zaplanowali otrzymanie osadu jodku ołowiu(II). Trzech
uczestników zaprojektowało doświadczenia, które przedstawili na poniższych rysunkach.

Przeanalizuj przedstawione projekty doświadczeń i napisz numer tego, które zostało zaplanowane poprawnie.
Wyjaśnij, dlaczego pozostałe projekty były błędne.

21. (3 punkty)
Tlenki: P4O10, N2O3 i NO2 mają charakter kwasowy. Napisz równania ich reakcji z wodorotlenkiem potasu w
formie cząsteczkowej.

22. (2 punkty)
Spośród podanych niżej właściwości wybierz i zaznacz te, które są prawdziwe dla tlenku siarki(IV):

I. reaguje z wodą
II. reaguje z kwasami
III. ma charakter kwasowy
IV. pod ciśnieniem atmosferycznym i w temperaturze 298 K jest cieczą
V. ma zapach gorzkich migdałów
VI. powstaje przy spalaniu niektórych gatunków węgla kamiennego

23. (2 punkty)
W dwóch niepodpisanych buteleczkach znajdują się: tlenek wapnia i siarka. Zaproponuj dwa sposoby
rozróżnienia tych substancji.
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24. (4 punkty)*
W wyniku niektórych reakcji chemicznych powstają mieszaniny niejednorodne. Zaprojektuj doświadczenie
prowadzące do powstania niejednorodnej mieszaniny, w której skład wchodzi wodny roztwór kwasu
siarkowego(VI).

1. Uzupełnij schemat doświadczenia. Wybierz i zaznacz po jednym wzorze odczynnika w zestawach I i II.
                     Schemat doświadczenia:

2. Opisz obserwowane zmiany zawartości probówki podczas przeprowadzonego doświadczenia przy
założeniu, że reagentów użyto w ilościach stechiometrycznych (należy opisać wygląd zawartości
probówki przed dodaniem odczynnika z zestawu I oraz po zajściu reakcji).

3. Napisz w formie jonowej skróconej równanie reakcji zachodzącej podczas przeprowadzonego
doświadczenia przy założeniu, że reagentów użyto w ilościach stechiometrycznych.

4. Podaj nazwę metody, którą należy zastosować w celu wyodrębnienia wodnego roztworu kwasu
siarkowego(VI) z mieszaniny poreakcyjnej.

25. (2 punkty)
Nadtlenek wodoru jest w temperaturze pokojowej nietrwały i dlatego woda utleniona po dłuższym czasie traci
swoje właściwości odkażające. Szybkość jego rozkładu w czystych roztworach odpowiednio
przechowywanych jest mała i ma charakter równowagowy.

a) Napisz równanie procesu odpowiadającego za to zjawisko.
b) Spośród podanych czynników podkreśl te, które mogą przyspieszyć rozkład nadtlenku wodoru:

dodatek gazowego tlenu, rozdrobniona platyna i srebro; MnO2; zmatowiona powierzchni szkła; pyły;
enzymy obecne w drożdżach

26. (1 punkt)
Fluorek magnezu jest trudno rozpuszczalny w wodzie. Można go otrzymać w wyniku reakcji chemicznej
przedstawionej równaniem zapisanym w skróconej formie jonowej: Mg2+ + 2F– → MgF2↓. Uczniowie
zaproponowali następujące zestawy substratów do przeprowadzenia reakcji w roztworach:

I. MgO + NaF →
II. MgCl2 + KF →
III. Mg + HF →
IV. Mg(NO3)2  + NaF  →
V. MgCl2 + F2 →

Które zestawy substratów pozwolą na otrzymanie MgF2 zgodnie z podanym równaniem jonowym?

27. (3 punkty)
Zaprojektuj doświadczenie, w którym wykażesz, że chlor jest aktywniejszy od bromu. Narysuj schemat
doświadczenia, podaj obserwacje i napisz równanie zachodzącej reakcji.

28. (1 punkt)
Dwa pierwiastki X i Y spełniają następujące warunki:

a) jądra atomów pierwiastków X i Y różnią się o 18 protonów,
b) X reaguje z solą potasową Y wg równania: X2 + 2 KY → 2 KX + Y2

Pierwiastkami tymi mogą być:
A. X = chlor, Y= brom, B. X = brom, Y= chlor, C. X = jod, Y= brom, D. X = chlor, Y= jod.
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29. (2 punkty)*
Do wodnego roztworu zawierającego sól/sole typu NaX, gdzie X to fluorowiec, dodano wodę chlorową, a
następnie roztwór odparowano do sucha. Pozostały na dnie naczynia osad  zawierał wyłącznie NaCl.
Na podstawie tych informacji możesz stwierdzić, że roztwór zawierał:
A. tylko NaF B. tylko NaCl C. NaBr i/lub NaI D. NaCl i/lub NaBr i/lub NaI

30. (2 punkty)
Przeprowadzono następujące doświadczenie:

1. Napisz, czy papierki uniwersalne, umieszczone u górnego i dolnego wylotu rurki zabarwiły się, a
jeżeli tak, to na jaki kolor i jaka substancja spowodowała ich zabarwienie.

2. Podaj jeden wniosek wynikający z doświadczenia, dotyczący chlorku amonu.

31. (3 punkty)*
Zaprojektuj doświadczenie, za pomocą którego można wykryć jony chlorkowe w wodzie wodociągowej
metodą strącania osadu. Podaj schematyczny rysunek lub opis doświadczenia, oczekiwane obserwacje i
równanie zachodzącej reakcji w postaci jonowej skróconej.

32. (2 punkty)
Przeprowadzono następujące doświadczenie - w czterech probówkach zmieszano roztwory:

I. HCl + Na2S,      II. NaOH + CuSO4,      III. NaOH + NH4Cl,      IV. HCl + Na2SO3.
1. Uzupełnij zdania:

    Wilgotny papierek wskaźnikowy zabarwi się na niebiesko u wylotu probówki/wek…….
    Wilgotny papierek wskaźnikowy zabarwi się na czerwono u wylotu probówki/wek…….

2. Napisz równania reakcji zachodzących w probówkach wymienionych w punkcie 1.

33. (2 punkty)*
W roztworze wodnym znajdują się kationy: Ba2+, Ag+ i Mg2+ oraz towarzyszące im aniony.
Kationy te można wydzielić z roztworu za pomocą reakcji strąceniowych, stosując odpowiednie odczynniki w
takiej kolejności, aby jeden odczynnik wytrącał z roztworu w postaci nierozpuszczalnego związku tylko jeden
kation. Po przesączeniu osadu, używając innego odczynnika, można wytrącić z przesączu związek
zawierającą kolejny kation.

a) Spośród odczynników:       Na2CrO4(aq)    KNO3(aq) NaCl(aq)    NaOH(aq)      K2SiO3(aq)     wybierz te, których
użycie pozwoli w trzech etapach (I, II i III) wytrącić kolejno z roztworu w postaci nierozpuszczalnych
związków kationy w nim zawarte. Wpisz ich wzory poniżej:

    Etap I………………………    Etap II………………………    Etap III………………………
b) Napisz wzory nierozpuszczalnych związków powstałych w każdym etapie doświadczenia.

    Etap I………………………    Etap II………………………    Etap III………………………
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34. (2 punkty)*
Dysponujesz niezbędnym sprzętem laboratoryjnym oraz następującymi odczynnikami:

- mieszaniną dwóch soli: stałego chlorku magnezu i stałego chlorku sodu,
- wodą destylowaną,
- kwasem solnym,
- wodnym roztworem wodorotlenku sodu.

a) Zaprojektuj doświadczenie, w wyniku którego otrzymasz czysty stały chlorek magnezu.
Opisz kolejne etapy wykonania tego doświadczenia.

b) Napisz równania zachodzących w trakcie doświadczenia reakcji.

35. (2 punkty)
W dwóch niepodpisanych probówkach znajdują się bezbarwne wodne roztwory soli: K2S i K2SO4.
Dysponujesz następującymi odczynnikami: H2SO4(aq), Na2SO4(aq),  NaOH(aq).

a) Wybierz jeden spośród nich, który pozwoli zidentyfikować te sole oraz opisz obserwacje, na
podstawie których można dokonać identyfikacji.

b) Napisz w formie cząsteczkowej równanie(a) zachodzącej(ych) reakcji.

36. (1 punkt)
W trzech niepodpisanych buteleczkach znajdują się roztwory: kwasu siarkowego(VI), siarczanu(VI) potasu i
wodorotlenku potasu. Należy zidentyfikować te roztwory mając do dyspozycji tylko roztwór Ba(NO3)2 i
fenoloftaleinę.

Która z poniższych sposobów pozwoli na wykonanie tego zadania?
A. do próbki każdego roztworu należy dodać roztwór Ba(NO3)2 i fenoloftaleinę,
B. do próbki każdego roztworu należy dodać fenoloftaleinę, a następnie do próbki, w której fenoloftaleina

nie zmieniła zabarwienia, dodać roztwór Ba(NO3)2,
C. do próbki każdego roztworu należy dodać Ba(NO3)2, a następnie  roztworem, w którym nie strącił się

osad podziałać kolejno na pozostałe, aż do roztworzenia się osadu w jednej z nich,
D. do próbki każdego roztworu należy dodać Ba(NO3)2, a następnie dwoma roztworami z których osad

się strąca podziałać na trzeci w obecności fenoloftaleiny.

37. (4 punkty)*
Magnale to stopy glinu i magnezu. Ze względu na małą gęstość, dużą wytrzymałość mechaniczną oraz
odporność na korozję znalazły zastosowanie w przemyśle lotniczym. W celu oznaczenia składu ilościowego
pewnego magnalu wykonano dwa doświadczenia.

Doświadczenie 1.: Próbkę magnalu o objętości 7,06 cm3 roztworzono w gorącym kwasie solnym. W wyniku
reakcji otrzymano 21,84 dm3 gazu odmierzonego w warunkach normalnych.

Doświadczenie 2.: Do roztworu otrzymanego w doświadczeniu 1 dodano w nadmiarze roztwór wodorotlenku
sodu. W wyniku tego doświadczenia otrzymano 4,35 g białego osadu zawierającego tylko jeden związek
chemiczny. Otrzymany w tym doświadczeniu związek glinu ma masę molową równą 118 g/mol.

1. Napisz równania cząsteczkowe reakcji (oddzielnie dla każdego składnika stopu), które zaszły
podczas doświadczenia 1.

2. Napisz równania cząsteczkowe reakcji (oddzielnie dla każdego składnika stopu), które zaszły
podczas doświadczenia 2.

3. Oblicz w procentach masowych skład badanego magnalu.
4. Oblicz gęstość badanego magnalu.
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38. (2+1+2 punkty)*
Magnez i wapń należą do aktywnych metali w grupie berylowców.

a) Wiedząc o tym, że oba pierwiastki reagują z wodą dając odpowiedni wodorotlenek i wodór podaj,
który z nich będzie już reagował z wodą w temperaturze pokojowej a który dopiero po podgrzaniu
do temperatury powyżej 70°C. Odpowiedź uzasadnij.

Pierwiastek
Reakcja w temperaturze pokojowej
Reakcja w temperaturze powyżej 70°C

b) Napisz reakcję magnezu z kwasem octowym
c) Podaj przewidywane obserwacje reakcji magnezu z kwasem octowym oraz zaproponuj sposób na

wykrycie powstającego gazu

39. (3 punkty)
Krzemionka SiO2 jest tlenkiem kwasowym, który nie reaguje z wodą. Zaproponuj dwuetapową reakcję
otrzymywania kwasu trioksokrzemowego z krzemionki mając do dyspozycji NaOH i HCl. Podaj przewidywane
obserwacje po reakcji.

40. (2 punkty)
Soda oczyszczona dawniej używana była jako środek na zgagę (objaw wzmożonego wydzielania soków
żołądkowych). Uzupełnij poniższe równania i podaj, która z nich była wykorzystywana w leczeniu zgagi:

a) NaHCO3  +  CH3COOH  →
b) NaHCO3  +  HCl  →

41. (4 punkty)
Przeprowadzono doświadczenie, w którym badano działanie pewnego odczynnika na dwa wodne roztwory
soli. W probówce I znajdował się roztwór siarczanu(IV) sodu, a w probówce II – roztwór krzemianu(IV) sodu.
Po dodaniu odczynnika zaobserwowano, że:

• w każdej probówce zaszła reakcja chemiczna;
• przebieg doświadczenia był różny dla obu probówek;
• tylko w jednej z probówek wytrącił się osad.

a) Uzupełnij schemat doświadczenia. Wybierz i zaznacz w podanym zestawie wzór jednego
odczynnika, którego zastosowanie spowodowało efekty opisane w informacji.

b) Napisz, co zaobserwowano w probówce, w której nie wytrącił się osad podczas opisanego
doświadczenia.

c) Napisz w formie jonowej skróconej równania reakcji, które przebiegły w probówkach I i II i były
przyczyną obserwowanych zmian.
Równanie reakcji przebiegającej w probówce I: ..................................................................................

Równanie reakcji przebiegającej w probówce II: .................................................................................
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42. (2 punkty)
Przygotowano dwie identyczne próbki oznaczone numerami I i II: w każdej próbce zmieszano 2,8 g wiórków
żelaznych i 2,4 g rozdrobnionej siarki. Próbkę I wprowadzono do probówki i ogrzano w płomieniu palnika.
Stwierdzono, że żelazo całkowicie przereagowało z siarką, w wyniku czego powstał produkt, w którym
stosunek masowy mFe : mS » 7 : 4 (reakcja 1.). Po zakończeniu reakcji zawartość probówki ostudzono, a
następnie poddano działaniu kwasu solnego użytego w nadmiarze. Zaobserwowano, że mieszanina
poreakcyjna częściowo roztworzyła się w kwasie, czemu towarzyszyło wydzielanie bezbarwnego gazu o
nieprzyjemnym zapachu (reakcja 2.). Próbkę II wprowadzono – bez uprzedniego ogrzewania – do zlewki z
kwasem solnym. Stwierdzono, że próbka częściowo roztworzyła się w nadmiarze kwasu z wydzieleniem
bezbarwnego i bezwonnego gazu (reakcja 3.).

a) Napisz w formie cząsteczkowej równania reakcji, które zaszły po poddaniu obu próbek działaniu
kwasu solnego użytego w nadmiarze (reakcja 2. i reakcja 3.).

b) Podaj nazwę substancji, która pozostała nieroztworzona w kwasie solnym w obu naczyniach, i podaj
nazwę metody, którą należy zastosować, aby wyodrębnić tę substancję z mieszaniny poreakcyjnej
otrzymanej po dodaniu nadmiaru kwasu solnego do obu próbek.

Próbny arkusz maturalny CKE, kwiecień 2020 r.
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1. ciąg III: N2  + 3 H2   kat >  2 NH3    (bo N2  + H2O → nie zachodzi)
2. NH3 (g) + CO2 (g) + H2O(c) →  NH4HCO3 (aq)
    NH4HCO3 (aq)  +  NaCl(aq) →  NaHCO3 (aq)  +  NH4Cl(aq)

3. 1.C,  2. diament, grafit, fulleren
4. 2 Mg + O2 → 2 MgO
    Mg + 2 H2O    T > Mg(OH)2 + H2↑
    MgO + H2SO4  → MgSO4 + H2O
    Mg(OH)2  + H2SO4  → MgSO4 + 2 H2O
5. w probówce III wydzieli się gazowy siarkowodór, H2S
6. X: tlenek glinu 4 Al + 3 O2 → 2 Al2O3
    Y: chlorek glinu 2 Al + 6 HCl → 2 AlCl3 + 3H2↑
    Z: chlorek glinu 2 Al + 3 Cl2 → 2 AlCl3
    W: tetrahydroksoglinian sodu 2 Al + 2 NaOH + 6 H2O → 2 Na[Al(OH)4]  + 3 H2↑

lub przy nadmiarze NaOH:
2 Al + 6 NaOH + 6 H2O → 2 Na3[Al(OH)6] + 3 H2↑

7. C
8. I – T, II – T, III – T, IV – N
9. a)

     b) Wnioskujemy, że otrzymany w naczyniu roztwór ma odczyn

A. obojętny,
ponieważ

1. uległ on odbarwieniu.

B. zasadowy, 2. zabarwił się na malinowo.

10.
1. Podczas doświadczenia opisanego w  informacji przebiega reakcja A. B.

2. Pływanie metalu po powierzchni wody wskazuje, że ma on C. D. E. F.

11. 1. Mg + 2 HCl →  MgCl2 + H2
          Obserwacje: metal roztwarza się, wydziela się (bezbarwny) gaz , probówka ogrzewa się
       2. związek jonowy -  należy z roztworu odparować wodę - jest ciałem stałym

12. 1. CaCO3    T > CaO +  CO2
          CaO + H2O → Ca(OH)2

      2. Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O
13. a) 72 dm3,   b) 1) i 2)

CHEMIA 2
Odpowiedzi do zadań

    Wytrącił się biały osad. T N

    Wydzielił się bezbarwny gaz T N
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14. Ca(HCO3)2 ogrz > CaCO3↓+ CO2 + H2O
15. Na2CO3 + H2SO4 → Na2SO4 + H2O + CO2↑
      CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + H2O
      CaCO3  + CO2 + H2O → Ca(HCO3)2

16. 1. Si + O2 → SiO2

          SiO2 + 2 NaOH → Na2SiO3 + H2O      (lub Si + 2 NaOH + H2O → Na2SiO3 + 2 H2↑)
          Na2SiO3 + 2 HCl → H2SiO3 + 2 NaCl
      2. wodny roztwór metakrzemianu sodu (Na2SiO3)
17. Reakcja zaszła w probówkach I, II, IV.
    I. SiO2 + 2 KOH  → K2SiO3 + H2O    lub     SiO2 + 4 KOH  → K4SiO4 + 2 H2O
    II. Al2O3 + 2 KOH + 3 H2O → 2 K[Al(OH)4]
    IV. Al2O3 + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3 H2O
    SiO2 ma charakter kwasowy, a Al2O3 jest amfoteryczny
18.  1. Si + 2 OH– + H2O → SiO32– + 2 H2

       2. SiH4

       3. 2 SinH2n+2 + (3n +1) O2 → 2n SiO2  + 2(n+1) H2O
19. reakcja analizy: metoda I,  reakcja syntezy: metoda  III
20. Poprawnie zaplanowane doświadczenie: II.
      Pozostałe są błędne, bo w każdym z nich jeden z proponowanych reagentów jest
      nierozpuszczalny w wodzie i nie dostarcza jonów potrzebnych do zajścia reakcji strąceniowej.
21. P4O10 + 12 KOH → 4 K3PO4 + 6 H2O

N2O3 + 2 KOH → 2 KNO2 + H2O
      2 NO2 + 2 KOH → KNO2 + KNO3 + H2O
22. I, III, VI
23. Przykładowe metody: 1. porównanie barwy – tlenek wapnia jest biały, siarka żółta.
      2. rozpuszczalność w wodzie – tlenek wapnia rozpuszcza się w wodzie i reaguje, siarka
      jest nierozpuszczalna.
24. 1. Zestaw I: H2S (g), zestaw II: CuSO4 (aq).
        2. Przed dodaniem odczynnika w probówce znajdował się niebieski roztwór, po zajściu
            reakcji pojawił się czarny osad, a roztwór odbarwił się.
        3. Cu2+ + H2S → CuS + 2H+

        4. Filtracja lub sączenie lub dekantacja
25.
a) (1 pkt.) 2  H2O2 ⇄ 2 H2O + O2

b) (1 pkt.) rozdrobniona Pt i Ag; MnO2; zmatowiona powierzchni szkła; pyły; enzymy obecne w drożdżach
26. II i IV
27.

obserwacje: warstwa CCl4 zabarwia się na brunatno
równanie reakcji: 2 KBr + Cl2 → 2 KCl + Br2

28. A
29. D
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30. 1. papierek nr 1 zabarwił się na niebiesko – zmianę zabarwienia spowodował amoniak,
          który ma charakter zasadowy, a papierek nr 2 zabarwił się na czerwono – zmianę zabarwienia
          spowodował chlorowodór, który ma charakter kwasowy
      2. NH4Cl jest nietrwały termicznie lub rozkłada się w wysokiej temperaturze
31. Do wody wodociągowej należy dodać np. niewielką ilość roztworu AgNO3.
      Obserwacje: wytrąca się biały osad. Równanie reakcji: Ag+ + Cl– → AgCl↓
32. 1. …probówki III                                    …probówki I i IV
      2.   2 HCl + Na2S → 2 NaCl + H2S↑
            NaOH + NH4Cl → NaCl + NH3↑ + H2O
            2 HCl + Na2SO3 → 2 NaCl + SO2↑ + H2O
33. a) Etap I. NaCl(aq) Etap II. Na2CrO4 (aq) Etap III. K2SiO3 (aq)
      b) Etap I. AgCl Etap II. BaCrO4 Etap III. MgSiO3
lub a) Etap I. NaCl(aq) Etap II. NaOH(aq) Etap III. Na2CrO4 (aq)
      b) Etap I. AgCl Etap II. Mg(OH)2 Etap III. BaCrO4
34. a) 1. Mieszaninę obu soli rozpuścić w wodzie.
          2. Dodać do otrzymanego roztworu nadmiar roztworu wodorotlenku sodu.
          3. Otrzymany osad wodorotlenku magnezu odsączyć i przemyć wodą.
          4. Do osadu dodać kwas solny, aż osad całkowicie się roztworzy.
          5. Odparować wodę z otrzymanego roztworu.
      b) MgCl2 + 2 NaOH → Mg(OH)2↓ + 2 NaCl
           Mg(OH)2 + 2 HCl → MgCl2 + 2 H2O
35. roztwór H2SO4
     Po dodaniu kwasu do probówki zawierającej K2SO4, nie obserwujemy zmian, a po

      dodaniu kwasu do probówki z K2S wydziela się gaz (o nieprzyjemnym zapachu):
      K2S + H2SO4 → K2SO4 + H2S↑
36. D
37.* 1. Mg + 2 HCl → MgCl2 + H2↑                          2 Al + 6 HCl → 2 AlCl3 + 3H2↑
       2. MgCl2 + 2 NaOH  → Mg(OH)2↓+ 2 NaCl      AlCl3 + 4 NaOH → Na[Al(OH)4]  +  3 NaCl
       3. zaw. procentowa  Mg – 10%,   zaw. procentowa Al – 90%
       4. d = 2,55 g/cm3

38.*
a) Reakcja w temperaturze pokojowej – wapń, reakcja w temperaturze powyżej 70°C – magnez. Wapń posiada

silniejsze właściwości zasadowe i reaguje już w temperaturze pokojowej.
b) Mg  + 2 CH3COOH  →  (CH3COO)2Mg  + H2
c) Intensywnie wydziela się bezbarwny gaz (wodór) a probówka jest ciepła (reakcja egzotermiczna). Powstający

wodór można wykryć zamykając probówkę „palcem” na kilka sekund i przykładając po chwili do wylotu
probówki palącą  się zapałkę (słychać charakterystyczne „pyknięcie” spalanego wodoru).

39. 2 NaOH  + SiO2 → Na2SiO3  + H2O
Na2SiO3  + 2 HCl  → 2 NaCl  +  H2SiO3↓         Wytrąca się bezbarwny, galaretowaty osad H2SiO3↓

40.
a) NaHCO3  +  CH3COOH  → CH3COONa +  H2O  + CO2↑
b) NaHCO3  +  HCl  → NaCl  +  H2O  + CO2↑
W leczeniu zgagi stosowana była reakcja b).

41.
a) stężony HCl(aq)
b) Wydziela się bezbarwny gaz o ostrym, charakterystycznym zapachu lub Wyczuwalny jest charakterystyczny

zapach
c) Probówka I: SO32- + 2 H+ → SO2↑ + H2O lub SO32- + 2 H3O+ → SO2↑ + 3 H2O

Probówka II: SiO32- + 2 H+ → H2SiO3↓ lub SiO32- + 2 H3O+ → H2SiO3↓ + 2 H2O lub inne zbilansowane
reakcje, prowadzące do powstania SiO2, SiO2·H2O, SiO2·nH2O lub H4SiO4

42. a) Równanie reakcji 2.: FeS + 2 HCl → FeCl2 + H2S, Równanie reakcji 3.: Fe + 2 HCl → FeCl2 + H2
b) Nazwa substancji: siarka, Nazwa metody: sączenie lub filtracja
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Zagadnienia na zajęcia nr 3
Procesy utleniania i redukcji. Właściwości wybranych pierwiastków bloku d (Cr, Mn, Fe, Cu, Zn, Ag) i ich
związków. Elektrochemia. Szereg aktywności metali.

Zadania domowe – zajęcia nr 3
1. (2 punkty)
Przeprowadzono następujące reakcje chemiczne:

1.  Ba + H2O → 3.  NaH + H2O →
2.  Zn + HCl → 4.  Ag + H2SO4 stęż →

a) Które z tych reakcji to reakcje utleniania-redukcji?
b) W której reakcji nie wydzieli się wodór? Zapisz jej równanie i uzgodnij je w oparciu o bilans elektronowy.

2. (2 punkty)
Dichromian(VI) amonu  w wyniku ogrzewania rozkłada się na tlenek chromu(III), azot i wodę.
W oparciu o bilans elektronowy uzgodnij równanie tej reakcji.

3. (2 punkty)
Do dwóch probówek wprowadzono po 5 cm3 wodnego roztworu chlorku chromu(III). Do każdej z nich dodano
po 5 cm3 rozcieńczonej wody amoniakalnej i zaobserwowano wytrącenie się osadu o barwie szarozielonej.
Następnie do pierwszej probówki dodano kilka cm3 stężonego roztworu wodorotlenku sodu, a do drugiej taką
samą objętość kwasu solnego. Zaobserwowano, że szaro-zielony osad rozpuścił się w obu probówkach.

a) Napisz w formie cząsteczkowej równanie reakcji chlorku chromu(III) z wodą amoniakalną.
b) Na podstawie opisanych wyników doświadczenia określ charakter chemiczny związku tworzącego

osad o szarozielonej barwie.

4. (1 punkt)
W trzech zlewkach znajdują się roztwory: FeCl3, Al2(SO4)3 i CuCl2. Korzystając z tablic rozpuszczalności
dobierz taką jedną substancję, która spowoduje wytrącenie osadu we wszystkich zlewkach. Napisz
odpowiednie równania reakcji w formie jonowej skróconej.

5. (2 punkty)
W pracowni chemicznej uczniowie przeprowadzili
doświadczenia, które zaprezentowano obok.

Przedstaw, w formie jonowej skróconej równania
reakcji zachodzących w probówkach lub zaznacz, że
reakcja nie zachodzi.

6. (2 punkty)
Nadmiar wodnego roztworu NaOH dodano do probówek zawierających następujące roztwory:

1 - Mn(NO3)2         2 - AgNO3         3 - Zn(NO3)2           4 - Al(NO3)3
W których probówkach po zakończeniu dodawania roztworu NaOH nadal pozostanie osad?
Podaj numery probówek oraz wzory chemiczne i nazwy związków tworzących osady.

7. (3 punkty)
 Do probówek zawierających następujące roztwory wrzucono po kawałku metalu:

probówka: I II III IV V
metal: srebro miedź srebro cyna żelazo

roztwór: HCl AgNO3 CuSO4 MnSO4 SnCl2
W których probówkach zaszła reakcja? Zapisz równania tych reakcji.


