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Budowa atomu. Stechiometria. Mol. Prawa gazowe.

1. Budowa atomu

Atom zbudowany jest z:
   - jądra, zawierającego nukleony: protony (+) i neutrony (0) oraz
   - elektronów (-) poruszających się w przestrzeni wokół jądra

EA
Z gdzie: A - liczba masowa, równa liczbie nukleonów, czyli sumie neutronów i protonów w jądrze

                                   Z - liczba atomowa, równa liczbie protonów w jądrze
1.1. Pierwiastek
Pierwiastek - zbiór atomów o tej samej liczbie atomowej Z. Atomy większości pierwiastków tworzą izotopy.
Są to odmiany danego pierwiastka różniące się liczbą masową A. Atomy należące do jednego izotopu danego
pierwiastka mają taką samą liczbę A i Z. Jądra atomowe o określonej liczbie protonów i neutronów to nuklidy.

1.2. Masa atomowa pierwiastka
mat – średnia ważona mas atomowych wszystkich naturalnych izotopów danego pierwiastka, wyrażana w
atomowych jednostkach masy u.
u =  1/12 masy atomu węgla 12C = 1,66 · 10-27 kg
Obliczana jest ze wzoru: mat = (X1 · x1% + X2 · x2% + …..) / 100%  [u] ,
gdzie: Xi – masa atomowa izotopu Xi, xi% – zawartość procentowa izotopu Xi w próbce

1.3. Elektrony w atomie
Odległość najdalej położonych elektronów występujących w danym atomie od jądra tego atomu, ustalana
teoretycznie dla atomów uczestniczących w hipotetycznych wiązaniach chemicznych, nosi nazwę promienia
atomowego. Największy promień atomowy ma w danym okresie atom litowca, najmniejszy fluorowca.
W obrębie grupy promień atomowy rośnie.
Dla każdego pierwiastka:  promień anionu > promień atomu > promień kationu.
Jony proste powstają przez przyłączenie przez atom elektronu/ów (aniony) lub oderwanie od niego
elektronu/ów (kationy).
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Energia jonizacji - ilość energii, jaką trzeba dostarczyć, by oderwać elektron od  atomu (X + energia→ X+ +
e-); wzrasta w obrębie okresu (wraz ze wzrostem ładunku jądra rośnie siła przyciągania elektronów), maleje
w obrębie grupy (wzrasta promień atomowy).
Dla ciągu: X + EI → X+ + e-, X+ + EII → X2+ + e-, X2+ + EIII → X3+ + e-, zachodzi relacja: EI < EII < EIII.

Powinowactwo elektronowe - ilość energii, jaka wydziela się w procesie przyjmowania elektronów przez
atom (X + e- →X- + energia); wzrasta w obrębie okresu (maleje promień atomowy), maleje w obrębie grupy
(wzrasta promień atomowy).

Określonemu stanowi energetycznemu elektronu w atomie odpowiada zespół następujących liczb
kwantowych, które kwantują (porcjują) wielkości fizyczne związane z energią elektronu:

Liczba  kwantowa
Liczba

możliwych
wartości

Możliwe
wartości

Wielkość
kwantowana Dalsze znaczenie liczby

n
główna liczba

kwantowa
¥ 1,2,3,... energia elektronu

- decyduje o  rozmiarach
konturu orbitalu

- określa liczbę elektronów w
powłoce (2n2)

l
poboczna

(orbitalna) liczba
kwantowa

n 0,1, 2, ..., n-1
moment pędu (oraz
energia w  atomie

wieloelektronowym)
decyduje o typie orbitalu
i kształcie jego konturu

ml
magnetyczna

liczba kwantowa
2l + 1 0, ±1, ±2,

..., ± l
rzut momentu pędu na
wyróżniony kierunek

decyduje o ułożeniu konturu
orbitalu w przestrzeni

s
spinowa liczba

kwantowa
1 ½ spin -

ms
magnetyczna

spinowa liczba
kwantowa

2 ± ½ rzut spinu na
wyróżniony kierunek -

Orbital atomowy to funkcja falowa Ψ zawierająca określoną kombinację liczb kwantowych, opisująca stan
elektronu w atomie. Kontur orbitalu (potocznie – niepoprawnie! – również nazywany orbitalem) to określona
przestrzeń wokół jądra, gdzie jest największe prawdopodobieństwo napotkania elektronu opisywanego przez
ten orbital. Orbitale o takiej samej wartości głównej liczby kwantowej tworzą powłokę (poziom
energetyczny). Podpowłoka to zbiór orbitali mających takie same liczby kwantowe n i l – orbitale te mają
taką samą energię, lecz ich kontury są różnie ułożone w przestrzeni.

Typ orbitalu i kształt jego konturu zależy od wartości pobocznej liczby kwantowej l:
Gdy  l = 0   mamy 1 orbital typu s                       Gdy  l = 1   mamy 3 orbitale typu p
Gdy  l = 2   mamy 5 orbitali typu d                      Gdy l = 3   mamy 7 orbitali  typu f
Ilość orbitali danego typu związana jest z wartościami, jakie może przyjmować ml dla danego l (orbital ml -
krotnie zdegenerowany).
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Przykłady kształtów konturów wybranych orbitali:

Literowe symbole powłok związane są z wartością liczby n dla danej powłoki. I tak:
               Gdy n  =       1       2       3        4       5
                                                                     powłoka       K       L      M       N      O
               na niej może być  2n2 elektronów, czyli            2       8     18      32     50

1.4. Zasady zapełniania orbitali

1. Zasada minimum energii. Elektrony obsadzają orbitale atomowe według wzrastającej ich energii,
poczynając od  najniższego: 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s 5f 6d 7p

2. Zakaz Pauliego: Każdy elektron w atomie musi różnić się od pozostałych co najmniej jedną liczbą
kwantową. Na danym orbitalu wartości n, l, ml, s są określone, a tylko ms może być różne. Stąd: dany
orbital może być zajęty maksymalnie przez 2 elektrony o różnych spinach.

3. Reguła Hunda: Orbitale o tej samej energii zapełniane są w ten sposób, by jak najwięcej było
elektronów niesparowanych. Elektrony niesparowane obsadzające daną podpowłokę mają jednakową
orientacją spinu.

Elektrony walencyjne - elektrony z ostatniej powłoki elektronowej, ewentualnie z 2 niecałkowicie
zapełnionych  podpowłok  sąsiednich powłok - np. 4s i 3d. Decydują o  właściwościach chemicznych atomu
i biorą udział w tworzeniu wiązań chemicznych.

Rdzeń atomowy – część atomu pozostała po odrzuceniu elektronów walencyjnych

Promocja elektronowa – zmiany konfiguracji elektronowej, występujące w przypadku niektórych
pierwiastków, polegające np. na przejściu elektronu z podpowłoki ns na podpowłokę (n-1)d , jak w przypadku
atomów chromu i miedzi:
                         [24Cr]: [Ar] 3d5 4s1                       [29Cu]: [Ar] 3d10 4s1

Promocja elektronowa występuje wówczas, gdy energia między poziomami energetycznymi na orbitalach
walencyjnych jest niewielka, a po promocji elektrony uzyskują większą symetrię przestrzenną. W przypadku
chromu orbitale d zyskują maksymalną liczbę elektronów niesparowanych i dużą symetrię przestrzenną, a w
przypadku miedzi korzystniejsze jest zapełnienie elektronami całego orbitalu d.
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Zapis konfiguracji elektronowej (na przykładzie fosforu):
  pełny [15P]: 1s22s22p63s23p3

  skrócony, z użyciem rdzenia gazu szlachetnego [15P]:  [Ne]3s23p3

  klatkowy [15P]:
                                                                                                     1s    2s        2p        3s       3p
Stan podstawowy – stan, w którym elektrony zajmują najniższe możliwe poziomy energetyczne
Stan wzbudzony – stan, w którym elektron (lub elektrony) zaabsorbował kwant energii i znajduje się na
wyższym poziomie energetycznym.

1.5. Położenie pierwiastka w układzie okresowym a jego konfiguracja elektronowa
1. Atomy  pierwiastków  należących  do jednej  grupy  mają  taką  samą  liczbę  elektronów walencyjnych.
2. Atomy  pierwiastków  należących  do jednego  okresu  mają  jednakową  liczbę  powłok

elektronowych, zgodną z numerem okresu.
3. Atomy pierwiastków należących do jednego bloku mają podobną konfigurację elektronowych powłok

walencyjnych:

Blok s obejmuje grupę 1 i 2 oraz wodór i hel. Elektrony walencyjne tych pierwiastków opisywane są orbitalem
ns, gdzie n to numer okresu, do jakiego należy dany pierwiastek.
Blok p obejmuje pierwiastki z grup 13 – 18 (bez helu), których elektrony walencyjne opisywane są orbitalami
ns i np.
Blok d obejmuje grupy 3 – 12. W tym bloku elektrony walencyjne opisywane są orbitalami ns i (n-1)d.
Do bloku f należą lantanowce i aktynowce.

1.6. Promieniotwórczość (materiał wykraczający poza podstawę programową)

Przemiana
promieniotwórcza Cząstka wyemitowana Przemiana w jądrze Skutki   przemiany

a jądro helu 4
2 He  (lub a) - A – 4,

Z - 2
b- elektron  e- n ® e- + p+ +n’ Z + 1
b+ pozyton  e+ p+ ® e+ + n + n Z - 1

n’ - antyneutrino, n - neutrino   (cząstki o znikomej masie spoczynkowej, bez ładunku)
Promieniowanie γ to emisja promieniowania elektromagnetycznego. Nie towarzyszy jej żadna zmiana składu
jądra atomowego.

Okres połowicznego rozpadu (zaniku), inaczej okres półtrwania (t1/2) - czas, po którym rozpadnie się połowa
jąder nuklidów promieniotwórczych zawartych w próbce. Ilość substancji  promieniotwórczej, która pozostaje
po czasie równym n okresów połowicznego rozpadu wynosi m = 1/2n · masa początkowa próbki (lub: 1/2n

·100%). Tak więc masa końcowa próbki promieniotwórczej (mk) w stosunku do masy początkowej (mp) po
upływie określonego czasu (t) może być zapisana następująco:

= 2 =
2 /
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2. Stechiometria

Równanie chemiczne odzwierciedla zarówno zmiany chemiczne zachodzące w czasie reakcji (przemiany
jakościowe substratów w produkty) jak i stosunki ilościowe (molowe) reagentów (stosunki stechiometryczne).

Prawo zachowania masy – w układzie zamkniętym (nie wymieniającym masy z otoczeniem) suma masy
produktów powstających w danej reakcji jest równa sumie mas substratów, a więc łączna masa reagentów
nie ulega zmianie.

Prawo stałości składu – stosunek masowy pierwiastków w związku chemicznym jest wielkością stałą i
charakterystyczną dla danego związku. Prawo stałości składu może ilustrować graf zwany osią składu, na
przykład dla ditlenku siarki (SO2) oraz tritlenku siarki (SO3):

Próbka makroskopowa np. SO2, zawierająca dowolną liczbę jej cząsteczek, ma taki sam skład jak pojedyncza
cząsteczka SO2 (dowód na ziarnistą budowę materii).

3. Mol

Mol - jednostka liczności materii - zawiera tyle cząstek (atomów, jonów, elektronów), ile atomów zawartych
jest w 12 g izotopu 12C.  1 mol zawiera 6,02 ×1023 cząstek. Jest to tzw. liczba Avogadro.

Masa molowa - masa 1 mola substancji wyrażona w gramach. Liczbowo jest równa masie atomowej lub
cząsteczkowej tej substancji wyrażanej w atomowych jednostkach masy.

4. Prawa gazowe

Prawo Avogadro: W równych objętościach różnych gazów w tych samych warunkach ciśnienia i temperatury
znajdują się jednakowe liczby cząstek. W warunkach normalnych (T = 273 K, p = 1013∙102 Pa) objętość, jaką
zajmuje 1 mol gazu doskonałego wynosi 22,4 dm3.

Równanie Clapeyrona (równanie stanu gazu doskonałego):

pV = nRT

oznaczenia: p - ciśnienie [Pa], V - objętość [m3], n - liczba moli gazu, T - temperatura [K], stała
gazowa R = 8,314 J×mol-1×K-1 = 83,1 hPa×dm3×mol-1×K-1.

Jeżeli ilość moli gazu się nie zmienia: pV/T = const
Powyższy zapis najczęściej wykorzystywany jest w zadaniach dla dwóch różnych stanów następująco:

∙ = ∙ =

100% siarki
0% tlenu

0% siarki
100% tlenu

50% siarki
50% tlenu

40% siarki
60% tlenu

SO2 SO3
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ZADANIA
9. (2 punkty)

1. Ile pierwiastków przedstawiono za pomocą symboli: E210
83 E223

88 E219
86 E211

84 E210
84 E226

88 ?
2. Spośród powyższych symboli wybierz te, które przedstawiają nuklidy zawierające taką samą liczbę

neutronów.

10. (1 punkt)
Fluor występuje w przyrodzie jako pierwiastek charakteryzujący się jedną liczbą masową, a w skład argonu
wchodzą atomy o liczbach masowych 36, 38, 40.
Na podstawie tych informacji wybierz prawidłową odpowiedź:

A. F19
9 jest jednym z izotopów fluoru,

B. fluor i argon występujące w przyrodzie są nuklidami,
C. w skład argonu wchodzą nuklidy: Ar36

18 , Ar38
18 , Ar40

18

D. trzy nuklidy argonu mają taką samą liczbę nukleonów.

Informacja do zadania 11
Obok izotopów w chemii stosuje się również pojęcia: izotony i izobary. Poniżej przedstawiono przykłady
ilustrujące oba pojęcia:

      izotony                                                       izobary
O16

8 , N15
7 , C14

6 Ar40
18 , K40

19 , Ca40
20

11. (2 punkty)
Powołując się na budowę jąder atomowych przedstawionych nuklidów, zdefiniuj pojęcia izotonów i izobarów.

12. (2 punkty)
Pewien pierwiastek jest mieszaniną dwóch izotopów, z których jeden, o zawartości procentowej 54,8% -
zawiera 44 neutrony w jądrze, zaś drugi – 46 neutronów. Masa atomowa tego pierwiastka jest równa 79,904u.
Oblicz, ile wynosi jego liczba atomowa.

Informacja do zadań 13 – 14
Przemiana β – jest przemianą jądrową, w której jądro atomowe emituje elektron, powstający w wyniku
przemiany: neutron → proton + elektron. Towarzyszy jej więc przemiana danego pierwiastka w inny, o innym
składzie nukleonów w jądrze.

13. (1 punkt)
Izotop węgla C14

6  ulega przemianie β –, której produktem jest trwały izotop azotu. Określ wartość liczby
atomowej i liczby masowej izotopu azotu, który powstaje w wyniku opisanej przemiany.

14. (1 punkt)
Wybierz i podkreśl w każdym nawiasie poprawne uzupełnienie poniższych zdań:
W wyniku przemiany β – powstaje jądro, którego liczba atomowa Z jest (równa liczbie atomowej / mniejsza o
1 od liczby atomowej / większa o 1 od liczby atomowej) jądra ulegającego tej przemianie i którego liczba
masowa A jest (równa liczbie masowej / mniejsza o 1 od liczby masowej / większa o 1 od liczby masowej)
jądra ulegającego tej przemianie.
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15. (3 punkty)
Wśród sztucznych przemian jądrowych można wyróżnić reakcje, które są następstwem bombardowania
stabilnych jąder nukleonami. Poniżej przedstawiono równanie takiej reakcji (przemiana I), a drugą – opisano
schematem (przemiana II).
Przemiana I: Li + p → He + He
Przemiana II: : Cl + n → X + p, gdzie Z oznacza liczbę atomową pierwiastka X.

Na podstawie: J. Sawicka, A. Janich-Kilian, W. Cejner-Mania, G. Urbańczyk, Tablice chemiczne, Gdańsk 2015.

W równaniach tych przemian bilansuje się oddzielnie liczby atomowe i oddzielnie liczby masowe. Ich sumy
po obu stronach równania muszą być sobie równe.
a) Uzupełnij poniższą tabelę – wpisz symbol chemiczny pierwiastka X, symbol bloku konfiguracyjnego, do

którego należy pierwiastek X, liczbę elektronów walencyjnych w atomie pierwiastka X oraz najniższy
stopień utlenienia, który przyjmuje ten pierwiastek w związkach chemicznych.
Symbol pierwiastka Symbol bloku Liczba elektronów walencyjnych Najniższy stopień utlenienia

b) Elektrony w atomie mogą absorbować energię i zajmować wyższe poziomy energetyczne. Atom może
znaleźć się wtedy w takim stanie wzbudzonym, w którym wszystkie elektrony podpowłok walencyjnych
będą niesparowane. Uzupełnij poniższe schematy, tak aby przedstawiały zapis konfiguracji elektronowej
atomu pierwiastka X w stanie podstawowym oraz w stanie wzbudzonym, w którym wszystkie elektrony
walencyjne są niesparowane i należą do powłoki trzeciej.

Konfiguracja elektronowa w stanie podstawowym:

Konfiguracja elektronowa w stanie wzbudzonym:

c) Oblicz, ile miligramów obu izotopów helu powstałoby łącznie ze 100 miligramów izotopu litu Li w wyniku
przemiany I, gdyby proces przebiegał z wydajnością równą 100%. Przyjmij, że wartości masy atomowej
poszczególnych izotopów są równe ich liczbom masowym.

16. (1 punkt)
Jakiemu  orbitalowi odpowiada zestaw liczb kwantowych: n = 3, l = 0, ml = 0 ?

17. (2 punkty)
Poniżej błędnie przedstawiono rozmieszczenie sześciu elektronów na orbitalach 2s i 2p.

                      2s      2px 2py 2pz

Przedstaw poprawny zapis rozmieszczenia. Jaką regułę uwzględniłeś?
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18. (4 punkty)
O dwóch pierwiastkach umownie oznaczonych literami X i Z wiadomo, że:

· oba przyjmują w związkach chemicznych taki sam maksymalny stopień utlenienia
· konfiguracja elektronowa atomu pierwiastka X w stanie wzbudzonym, który powstał w wyniku

przeniesienia jednego z elektronów sparowanych na podpowłokę wyższą energetycznie i
nieobsadzoną, może zostać przedstawiona w postaci zapisu:

· w stanie podstawowym atom pierwiastka Z ma łącznie na ostatniej powłoce i na podpowłoce 3d pięć
elektronów.

a) Wpisz do tabeli symbol pierwiastka X i symbol pierwiastka Z, numer grupy oraz symbol bloku
konfiguracyjnego, do których należy każdy z pierwiastków.

Symbol pierwiastka Numer grupy Symbol bloku konfiguracyjnego
pierwiastek X
pierwiastek Z

b) Napisz wzór sumaryczny wodorku pierwiastka X oraz maksymalny stopień utlenienia, jaki przyjmują
pierwiastki X i Z w związkach chemicznych.

Wzór sumaryczny wodorku pierwiastka X: .............................................
Maksymalny stopień utlenienia, jaki przyjmują pierwiastki X i Z w związkach chemicznych: .................

c) Przedstaw pełną konfigurację elektronową jonu Z2+ w stanie podstawowym. Zastosuj zapis z
uwzględnieniem podpowłok.

Arkusz maturalny CKE, czerwiec 2020 r.
19. (3 punkty)
O dwóch pierwiastkach umownie oznaczonych literami X i Z wiadomo, że:

· konfiguracja elektronowa atomu w stanie podstawowym pierwiastka X może zostać przedstawiona
w postaci zapisu:

· łączna liczba elektronów na ostatniej powłoce i na podpowłoce 3d atomu w stanie podstawowym
pierwiastka Z jest równa liczbie elektronów walencyjnych atomu pierwiastka X.

a) Uzupełnij poniższą tabelę. Wpisz symbole pierwiastków X i Z, numer grupy oraz symbol bloku
konfiguracyjnego, do którego należy każdy z pierwiastków.

Symbol pierwiastka Numer grupy Symbol bloku
Pierwiastek X
Pierwiastek Z

b) W pewnym stanie wzbudzonym atomu pierwiastka X na podpowłokach trzeciej powłoki znajdują się
cztery niesparowane elektrony walencyjne.
Uzupełnij schemat, tak aby przedstawiał on fragment konfiguracji elektronowej atomu pierwiastka X
ilustrujący rozmieszczenie elektronów (w zapisie klatkowym) na walencyjnych podpowłokach atomu tego
pierwiastka w opisanym stanie wzbudzonym. Pod zapisem klatkowym wpisz numery powłok i symbole
podpowłok.

c) Dla jednego z niesparowanych elektronów atomu w stanie podstawowym pierwiastka Z podaj wartości
dwóch charakteryzujących go liczb kwantowych: głównej i pobocznej. Ich wartości wpisz do tabeli.

Liczby kwantowe Główna liczba kwantowa, n Poboczna liczba kwantowa, l
wartości liczb kwantowych
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20. (2 punkty)
W atomie pewnego pierwiastka w stanie podstawowym trzy spośród elektronów walencyjnych znajdują się
na podpowłoce 4p (4p3).

a) Opisz stan kwantowo-mechaniczny tych elektronów, uzupełniając poniższą tabelę:
Liczby kwantowe Główna liczba

kwantowa [n]
Poboczna liczba

kwantowa [l]
Magnetyczna liczba

kwantowa [m]
Wartości liczb kwantowych

b) Podaj symbol tego pierwiastka i przedstaw w formie skróconej (z symbolem helowca) jego
konfigurację elektronową w stanie podstawowym.

21. (3 punkty)*
Z konfiguracji elektronowej atomu pierwiastka X w stanie podstawowym wynika, że w tym atomie elektrony
rozmieszczone są na trzech powłokach elektronowych, a w powłoce walencyjnej liczba elektronów
sparowanych jest równa liczbie elektronów niesparowanych.

a) Podaj symbol chemiczny tego pierwiastka oraz numer okresu i grupy do których należy.
b) Napisz fragment konfiguracji elektronowej atomu pierwiastka X opisujący rozmieszczenie na

podpowłokach elektronów walencyjnych.
c) dla jednego ze sparowanych elektronów walencyjnych podaj wartości dwóch charakteryzujących go

liczb kwantowych: głównej i pobocznej.
22. (1  punkt)
Wybierz i podkreśl w każdym nawiasie poprawne uzupełnienie poniższego tekstu dotyczącego następujących
pierwiastków:    In   Sn   Sb   Te   I   Xe
Pierwiastki, których symbole wymieniono powyżej, stanowią w układzie okresowym pierwiastków fragment
(III okresu / V okresu / 3. grupy / 5. grupy) i należą do bloku konfiguracyjnego (s / p / d). Atomy tych
pierwiastków mają w stanie podstawowym jednakowe rozmieszczenie elektronów walencyjnych w
podpowłoce (4d / 5s / 5p), a różnią się rozmieszczeniem elektronów walencyjnych w podpowłoce (4d / 5s /
5p). Największą liczbę elektronów walencyjnych ma atom (indu / antymonu / jodu / ksenonu).

23. (1  punkt)
Podaj symbole wszystkich pierwiastków należących do IV okresu, które spełniają następujący warunek: w
powłoce walencyjnej atomu pierwiastka w stanie podstawowym tylko jeden elektron jest niesparowany.

24. (3 punkty)*
Zapisz konfiguracje elektronowe atomu żelaza oraz jonów Fe3+ i Fe2+. Na podstawie konfiguracji elektronowej
wskaż, który z jonów żelaza jest trwalszy. Odpowiedź uzasadnij.

25. (1  punkt)
Narysuj, posługując się klatkowym zapisem konfiguracji elektronowej,  rozmieszczenie elektronów w atomie
miedzi (w stanie podstawowym) na podpowłokach 3d i 4s.

26. (2 punkty)
Pewien pierwiastek X tworzy anion prosty o konfiguracji elektronowej atomu argonu. W stanie podstawowym
w powłoce walencyjnej atomu X dwa orbitale p mają niesparowane elektrony. Podaj symbol chemiczny
pierwiastka X i konfigurację elektronową jego powłoki walencyjnej.
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27. (1 punkt)
Spośród podanych niżej zdań wybierz zdanie lub zdania prawdziwe.

I. Jony Na+, F-, Mg2+ mają taką samą konfigurację elektronową.
II. Jony Mn2+, Fe3+, S2- mają taką samą liczbę powłok elektronowych.
III. Jon glinu ma 10 elektronów.

28. (2 punkty)
Spośród poniższych twierdzeń wybierz twierdzenia błędne i napisz je w poprawnej wersji.

I. Kontur orbitalu walencyjnego s atomu fluoru jest większy niż kontur orbitalu walencyjnego s atomu
chloru.

II. Kontur orbitalu 1s atomu chloru ma taki sam kształt, jak kontur orbitalu 2s atomu chloru.
III. Kontury wszystkie orbitali p atomu fluoru mają taki sam kulisty kształt.
IV. Elektrony walencyjne atomu chloru opisuje główna liczba kwantowa n = 3.
V. Na powłoce walencyjnej atomu chloru może znajdować się maksymalnie 18 elektronów.

29. (1 punkt)
Poniżej przedstawiono cztery wykresy ilustrujące zmianę wybranych wielkości fizycznych charakteryzujących
pierwiastki chemiczne (z wyłączeniem gazów szlachetnych) w funkcji ich liczby atomowej.

Na podstawie: W. Mizerski, Tablice chemiczne, Warszawa 2004.
Podaj numer wykresu przedstawiającego zależność promienia atomowego od liczby atomowej i numer
wykresu przedstawiającego zależność elektroujemności pierwiastków w skali Paulinga od liczby atomowej.

Numer wykresu przedstawiającego zależność promienia atomowego od liczby atomowej: ......
Numer wykresu przedstawiającego zależność elektroujemności w skali Paulinga od liczby atomowej: ….......

Arkusz maturalny CKE, czerwiec 2020 r.
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30. (2 punkty)
Przedstaw rozkład elektronów na podpowłokach (s,p,d) dla jonów Mg2+ oraz F-. Oceń i uzasadnij, który z tych
jonów ma większy promień jonowy.

31. (1 punkt)
Porównaj promienie atomów i jonów. Uzupełnij luki, wpisując odpowiednie określenia spośród podanych:
większy od, mniejszy od.
Promień atomu bromu jest ………………….……… promienia anionu bromkowego. Promień dwudodatniego
kationu baru jest ……………………..….. promienia atomu ksenonu. Promień anionu bromkowego jest
…………………………….. promienia anionu selenkowego.

32. (1 punkt)
Atomy pierwiastka X tworzą kationy X2+ o konfiguracji elektronowej: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10.
Podaj symbol pierwiastka X i określ jego położenie w układzie okresowym – podaj numer okresu, grupy i blok
energetyczny (konfiguracyjny), do którego ten pierwiastek należy.

33. (2 punkty)
Ile elektronów walencyjnych i ile niesparowanych ma w stanie podstawowym atom tytanu?

34. (1 punkt)
Jaka jest konfiguracja elektronowa powłoki walencyjnej pierwiastka, jeśli w skład rdzenia atomowego wchodzi
17 protonów, 19 neutronów i x elektronów?

35. (1 punkt)
Ile wynosi łączna liczba elektronów na powłokach elektronowych jonu Au3+ ?

36. (2 punkty)
Rdzeń atomowy pierwiastka ma konfigurację 1s22s22p6. Pierwiastek ten tworzy wyłącznie jony o ładunku +1.
Ile protonów znajduje się w jądrze tego pierwiastka? Jaki to pierwiastek?

37. (1 punkt)
Czy atom boru może mieć konfigurację 1s22s12p2 ? Odpowiedź uzasadnij.

38. (2 punkty)*
Dlaczego cynk tworzy tylko dwudodatnie kationy? Napisz konfigurację elektronową atomu i jonu cynku. Na
tej podstawie podaj krótkie uzasadnienie istnienia kationu Zn2+.

39. (3 punkty)*
Uzupełnij poniższą tabelę wpisując w każdym wierszu jeden z symboli wybranych spośród:

n1
0 , p1

1 ,   Si,     K,     S2-,    Be2+,   Rb,    S,     N,    Na+

1. Atom pierwiastka, który znajduje się w 14. grupie i 3. okresie układu okresowego
2. Jon, który posiada konfigurację argonu
3. Jon, który powstaje po oderwaniu dwóch elektronów od atomu
4. Elektrycznie obojętna cząstka elementarna o masie 1 u.
5. Atom o konfiguracji w stanie podstawowym 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1

6. Pierwiastek, który tworzy wodorek o wzorze ogólnym H2X i tlenki o charakterze kwasowym
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Informacja do zadań 40 – 42
Brom występuje w przyrodzie w postaci mieszaniny dwóch izotopów o masach atomowych równych 78,92 u
i 80,92 u. Średnia masa atomowa bromu jest równa 79,90 u.

40. (1 punkt)
Uzupełnij poniższy tekst:

1. Atom bromu w stanie podstawowym ma konfigurację elektronową .........................................., a w
powłoce walencyjnej tego atomu znajduje się ...................... elektronów. Brom należy do bloku
konfiguracyjnego .................... układu okresowego.

2. Minimalny stopień utlenienia, jaki przyjmuje brom w związkach chemicznych, jest równy …..............,
a maksymalny wynosi .............. .

41. (1 punkt)
Oblicz bezwzględną masę (wyrażoną w gramach) pojedynczej cząsteczki bromu zbudowanej z atomów
dwóch różnych izotopów.

42. (1 punkt)
Oblicz, jaki procent atomów bromu występujących w przyrodzie stanowią atomy o masie atomowej 78,92 u,
a jaki procent – atomy o masie atomowej 80,92 u.

43. (2 punkty)
Podaj najniższy i najwyższy stopień utlenienia, jaki może przyjąć pierwiastek o skróconej konfiguracji
elektronowej: [Ar] 3d10 4s2 4p4.

44. (2 punkty)*
Kryształy metali i ich stopów mają postać sieci przestrzennych. Węzły tych sieci obsadzone są kationami
metali, w tym przypadku nazywanymi rdzeniami (zrębami) atomowymi. Metale tworzą sieci różnego rodzaju.
Metale, które tworzą taki sam rodzaj sieci, różnią się wartościami stałej sieciowej a, czyli odległościami
pomiędzy środkami sąsiadujących rdzeni atomowych. Poniżej przedstawiono wartości stałej sieciowej a
wybranych litowców i berylowców.

Litowce Stała sieciowa a, m Berylowce Stała sieciowa a, m
Cez 6,05 · 10-10 Stront 6,07 · 10-10

Potas 5,33 · 10-10 Wapń 5,56 · 10-10

Sód 4,28 · 10-10 Bar 5,02 · 10-10

Zwykle ze wzrastającą liczbą elektronów walencyjnych i malejącą wartością stałej sieciowej a wzrasta
temperatura topnienia metalu.

Na podstawie: K.-H. Lautenschläger, W. Schröter, A. Wanninger, Nowoczesne kompendium chemii, Warszawa 2007.

a) Na podstawie podanych informacji określ, który spośród wymienionych w tabeli berylowców
charakteryzuje się najwyższą temperaturą topnienia. Uzasadnij swój wybór.

b) Uzupełnij poniższe zdanie, podkreślając te określenia spośród oznaczonych literami A–F, które
pozwolą utworzyć poprawny wniosek.

A. mniej B. więcej C. mniejszą D. większą E. niższa F. wyższa
Wapń w porównaniu z cezem ma ( A. / B. ) elektronów walencyjnych i ( C. / D. ) wartość stałej
sieciowej a, dlatego temperatura topnienia wapnia jest ( E. / F. ) niż cezu.
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45.  (3 punkty)*
Przyjmujemy, że woda ma masę molową 18 g/mol i gęstość 1g/cm3, a rtęć ma masą molową 200,6 g/mol, a
gęstość równą 13,6 g/cm3.

1. Ile waży „szklanka” wody i „szklanka” rtęci, czyli porcje obu substancji o objętości 250 cm3?
2. Więcej moli substancji zawarte jest w 250 cm3 wody czy w 250 cm3 rtęci?
3. Więcej atomów zawarte jest w 250 cm3 wody czy w 250 cm3 rtęci?

46. (1 punkt)
Ile gramów waży jeden atom berylu, jeżeli masa molowa berylu wynosi 9 g/mol?

47. (1 punkt)
Tryt, nietrwały izotop wodoru, występuje w niewielkich ilościach w wodach powierzchniowych.
Szacuje się, że w 1 cm3 takich wód zawarte jest 6 · 104 atomów trytu. Podaj w przybliżeniu, w ilu dm3 wód
powierzchniowych znajduje się 1 mol atomów trytu.

48. (2 punkty)
Argon jest gazem szlachetnym. W atmosferze ziemskiej jego zawartość wynosi 0,93 % obj., a jego masa
molowa jest równa 39,95 g/mol.

1. Oszacuj gęstość (w g/dm3) argonu w warunkach normalnych.
2. Oblicz, jaką objętość zajmie 1 g argonu w temperaturze 30°C i pod ciśnieniem 995 hPa.

49. (2 punkty)*
Powietrze jest mieszaniną gazów. Skład suchego powietrza, uwzględniający tylko cztery podstawowe
składniki, przedstawiono w poniższej tabeli:

Składnik Zawartość procentowa objętościowa Zawartość procentowa masowa
azot 78,09 75,51
tlen 20,95 23,15
argon 0,93 1,28
tlenek wegla(IV) 0,03 0,04

W ciągu doby odpoczywający człowiek zużywa 0,5 kg tlenu. Oblicz, jaką objętość powietrza (w dm3) zużywa
w ciągu jednej godziny odpoczywający człowiek (dpowietrza = 1,23 g/dm3).

50. (2 punkty)
Gęstość pewnego gazu w temperaturze 25°C i pod ciśnieniem 1013 hPa wynosi 1,15 g/dm3. Oblicz gęstość
tego gazu w warunkach normalnych. Wynik podaj z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

51. (2 punkty)
Wyznacz stosunek masowy oraz objętościowy substratów i produktów w reakcji całkowitego spalania propanu
w tlenie. Przyjmij, że w reakcji powstaje woda w postaci pary wodnej oraz że objętości wszystkich gazów
odmierzono w tych samych warunkach ciśnienia i temperatury.
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Informacja do zadania 52-54
W dwóch jednakowych zbiornikach o objętości 2,0 dm3 każdy umieszczono oddzielnie takie same liczby moli
substancji gazowych X i Y. Masa molowa substancji X jest dwa razy większa od masy molowej substancji Y.
Temperatura w obu zbiornikach jest równa 481,3 K, a ciśnienie w zbiorniku z substancją X jest równe
2000,0 hPa.

52.  (1 punkt)
Podaj wartość ciśnienia panującego w zbiorniku z substancją Y.
53.  (2 punkty)
Oblicz, jaką wartość osiągnie ciśnienie w zbiorniku z substancją X, jeśli temperatura wzrośnie w nim o
100,0 K. Stała gazowa R = 83,1 hPa×dm3×mol-1×K-1. Wynik podaj z dokładnością do jednego miejsca po
przecinku.

54. (1 punkt)
Który gaz (X czy Y) ma większą gęstość w warunkach normalnych?

55. (2 punkty)*
W wyniku termicznego rozkładu wodorowęglanu sodu otrzymuje się pewną sól, tlenek węgla(IV) oraz wodę.
Zapisz równanie tej reakcji i uzupełnij poniższą tabelę. Wyniki podaj z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku.

Wzór substratu/produktu NaHCO3 ? CO2 H2O
Liczba moli 0,06
Masa [g] 10,08

56. (2 punkty)*
Rozpuszczalność metanu  w wodzie w temperaturze 20°C i pod ciśnieniem 1013 hPa wynosi 2,3 mg/100 g
wody, zaś chlorometanu 920,0 mg/100 g wody. Mieszaninę metanu i chlorometanu w temperaturze 20°C i
pod ciśnieniem 1013 hPa przepuszczano w obiegu zamkniętym przez płuczkę napełnioną wodą o objętości
1,0 dm3 aż do nasycenia wody gazami. Mieszanina gazów po przejściu przez płuczkę zawierała 24,0 g
metanu i 41,3 g chlorometanu. Oblicz stosunek objętościowy metanu do chlorometanu w mieszaninie gazów,
którą wprowadzono do płuczki z wodą.

57. (2 punkty)
Fosgen to trujący związek o wzorze COCl2. Jego temperatura topnienia jest równa –118°C, a temperatura
wrzenia wynosi 8°C (pod ciśnieniem 1000 hPa). Fosgen reaguje z wodą i ulega hydrolizie, której
produktami są tlenek węgla(IV) i chlorowodór.

Na podstawie: P. Mastalerz, Chemia organiczna, Warszawa 1986.
W temperaturze 25°C i pod ciśnieniem 1000 hPa w 1 dm3 fosgenu znajduje się 2,43∙1022 cząsteczek tego
związku. Oblicz gęstość fosgenu i określ jego stan skupienia w opisanych warunkach.

Arkusz maturalny CKE, czerwiec 2020 r.
58. (2 punkty)*
Etap I procesu odsiarczania gazów spalinowych przebiega zgodnie z równaniem:

CaCO3 + SO2 → CaSO3 + CO2↑
Przez zawiesinę zawierającą 100 g CaCO3 przepuszczono 20 dm3 SO2 (w przeliczeniu na warunki normalne).
Oblicz, o ile gramów wzrosła masa zawiesiny, jeśli w gazach opuszczających naczynie z CaCO3 znajdowało
się 10% początkowej objętości SO2. Wynik podaj z dokładnością do liczby całkowitej.
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59. (2 punkty)*
Chloran (VII) potasu  można otrzymać w następującym ciągu reakcji:

2KOH + Cl2  = KCl + KClO + H2O
3KClO =  2KCl + KClO3
4KClO3 = 3KClO4 + KCl

Ile gramów chloru musi przereagować, aby powstało 34,65 g KClO4? [MKClO4 = 138,6 g/mol]

60. (2 punkty)*
Tlenek ten otrzymano dopiero 50 lat temu. Jest nietrwały i rozkłada się wybuchowo na dwa pierwiastki
gazowe. W wyniku badań stwierdzono, że z jednego mola tego tlenku powstaje 2,5 mola gazów, z czego
26,8% wagowo, a 60% objętościowo to tlen. Podaj masę molową tego tlenku i jego wzór chemiczny oraz
nazwę systematyczną.

61. (2 punkty)
Pewien węglowodór ma następujący skład procentowy: C – 85,7 %, H – 14,3 %. Podaj jego wzór sumaryczny,
wiedząc, że w warunkach normalnych jest gazem o gęstości 1,88 g/dm3.

62. (2 punkty)
Poddano całkowitemu spaleniu 0,86 g pewnego alkanu, a cały otrzymany w tej reakcji tlenek węgla(IV)
pochłonięto w wodzie wapiennej. Powstały osad ważył po wysuszeniu 6 gramów. Ustal wzór sumaryczny
tego alkanu.

Arkusz maturalny CKE, czerwiec 2020 r.
63. (2 punkty)
Podczas spalania 0,25 mola pewnego węglowodoru przebiegła reakcja chemiczna zilustrowana ogólnym
równaniem: C2H2n + 1,5n O2 ®  n CO2 + n H2O. W wyniku opisanej przemiany otrzymano 46,5 g mieszaniny
tlenku węgla(IV) i pary wodnej. Wykonaj obliczenia i zaproponuj wzór półstrukturalny (grupowy) spalanego
węglowodoru.

Arkusz maturalny CKE, kwiecień 2020 r.
64.  (2 punkty)
W pewnym węglanie o wzorze MCO3, gdzie M – metal tworzący dwudodatnie kationy, zawartość procentowa
węgla wynosi 14,2 %. Ustal, jaki metal wchodzi w skład tej soli.

65. (3 punkty)*
W wyniku spalenia próbki związku organicznego o masie 0,60 g otrzymano 1,32 g CO2 i 0,72 g H2O. Podaj
wzór empiryczny (elementarny) tego związku i przy założeniu, że jest to równocześnie jego wzór rzeczywisty,
zaproponuj, jaki to może być związek.

66.  (3 punkty)*
Jaka maksymalna objętość siarkowodoru zostanie związana przez wodny roztwór zawierający 1,5 mola
wodorotlenku potasu, jeżeli reakcja jest prowadzona w temperaturze 20°C i pod ciśnieniem 1013 hPa? Należy
założyć, iż w reakcji powstaje K2S i woda.

67. (3 punkty)*
Tlenek siarki(IV) na skalę techniczną można otrzymać w wyniku redukcji siarczanu(VI) wapnia (anhydrytu)
węglem w temperaturze 900°C. W procesie tym powstaje również tlenek wapnia, a węgiel utlenia się do
tlenku, w którym występuje na IV stopniu utlenienia.

1. Napisz równanie zachodzącej reakcji.
2. Oblicz, jaka była wydajność opisanego procesu, jeżeli z 1 kg czystego anhydrytu otrzymano 150 dm3

tlenku siarki(IV) w przeliczeniu na warunki normalne.
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68. (2 punkty)
Do szczelnego zbiornika wprowadzono wodór oraz tlen i zainicjowano reakcję. Po jej zakończeniu naczynie
zawierało wyłącznie 0,9 g wody. Oblicz, w jakim stosunku objętościowym i masowym zmieszano wodór z
tlenem w zbiorniku, a także podaj, ile gramów wodoru i ile gramów tlenu znajdowało się w naczyniu przed
rozpoczęciem reakcji.

69. (2 punkty)
Zmieszano 20 g tlenu z 40 dm3 wodoru odmierzonego w warunkach normalnych i zainicjowano reakcję.
Oblicz, ile moli cząsteczek produktu powstanie w tej reakcji przy założeniu 100 % wydajności i określ, którego
z substratów użyto w nadmiarze.
70. (2 punkty)
Do reaktora wprowadzono 1,0 mol amoniaku i 1,6 mola tlenu, a następnie przeprowadzono reakcję spalania,
przebiegającą według równania:  4 NH3 + 5 O2   T, kat >  4 NO + 6 H2O
Oblicz i podaj skład mieszaniny poreakcyjnej wyrażony w molach. Przyjmij wydajność reakcji równą 100%.

71. (2 punkty)
CO2 jest gazem cieplarnianym, który powstaje, między innymi, w procesie spalania benzyny. Oblicz, jaka
objętość CO2 (w warunkach normalnych) zostanie utworzona w wyniku spalenia 6 l benzyny. Przyjmij, że
benzyna jest czystym oktanem, który ma gęstość 0,7 g/cm3.

72. (2 punkty)
Toluen (węglowodór aromatyczny o wzorze C6H5CH3) poddano reakcji utleniania, przebiegającej zgodnie z
równaniem:

5 C6H5CH3 + 6 KMnO4 + 9 H2SO4 →5 C6H5COOH+ 6 MnSO4 + 3 K2SO4 + 14 H2O

Oblicz, ile gramów kwasu benzoesowego C6H5COOH otrzymano w reakcji, jeśli użyto 50 cm3 toluenu o
gęstości 0,86 g/cm3, a wydajność reakcji wynosiła 80%. Wynik zaokrąglij do liczby całkowitej.

73.  (2 punkty)
Próbkę hydratu jodku baru o masie 10,407 g ogrzewano ostrożnie aż do całkowitego usunięcia wody
krystalizacyjnej. Masa bezwodnej próbki wynosiła 9,520 g. Ustal wzór tego hydratu.

74. (2 punkty)
Glin w postaci pyłu może być wykorzystany do otrzymywania czystego manganu przez redukcję tlenku
manganu(IV) w procesie aluminotermii według równania:

3 MnO2 + 4 Al → 2 Al2O3 + 3 Mn

Ile gramów rudy manganu zawierającej 60% MnO2 należy użyć, aby otrzymać 100 g manganu?
75.  (2 punkty)*
Poniżej przedstawiono równania dwóch reakcji wykorzystywanych do otrzymywania wodoru jako surowca
energetycznego.

A. CH4 + H2O → CO  + 3H2

B. CO  + H2O → CO2 + H2

Tlenek węgla(II) otrzymany w reakcji A jest jednym z substratów reakcji B. Oblicz, ile m3 wodoru, w
przeliczeniu na warunki normalne, można otrzymać łącznie w reakcjach A i B, jeśli początkowa objętość
metanu w tych warunkach była równa 2 m3. Reakcja A przebiegała z wydajnością 80%, a reakcja B z
wydajnością 60%. Wynik podaj z dokładnością do liczby całkowitej.
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76. (2 punkty)
Ile wynosi wydajność reakcji tworzenia NH3, jeżeli z 16 dm3 stechiometrycznej mieszaniny azotu i wodoru
otrzymano po reakcji 10 dm3 równowagowej mieszaniny gazów?

77. (3 punkty)*
Do 100 g mieszaniny CaCO3 i CaO dodano nadmiar kwasu solnego. Objętość wydzielonego tlenku węgla (IV)
była równa 5,6 dm3 (warunki normalne). Ile wynosi procentowa zawartość  tlenku wapnia w mieszaninie?

78. (2 punkty)
Gazowy chlorowodór można otrzymać w wyniku działania stężonego kwasu siarkowego(VI) na stałe chlorki,
np. w reakcjach opisanych równaniami:

2 NaCl + H2SO4  → Na2SO4  + 2 HCl
CaCl2  + H2SO 4  → CaSO4  + 2 HCl

Sporządzono 150 g mieszaniny zawierającej tylko NaCl i CaCl2 , na którą podziałano stężonym kwasem
siarkowym(VI) użytym w nadmiarze. W wyniku tego procesu otrzymano 58,24 dm3  chlorowodoru (w
warunkach normalnych).
Oblicz skład wyjściowej mieszaniny w procentach masowych. Przyjmij, że obie reakcje przebiegły z
wydajnością równą 100%.

79. (2 punkty)
W laboratorium tlenek wapnia można otrzymać ze szczawianu wapnia o wzorze CaC2O4. Szczawian wapnia
ulega termicznemu rozkładowi, który przebiega zgodnie z poniższym równaniem:

CaC2O4 → CaCO3 + CO
Dalsze ogrzewanie, w wyższej temperaturze, prowadzi do rozkładu węglanu wapnia:

CaCO3 → CaO + CO2

Próbkę szczawianu wapnia o masie 12,8 g umieszczono w tyglu pod wyciągiem i poddano prażeniu. Po
pewnym czasie proces przerwano, a następnie ostudzono tygiel, zważono jego zawartość i zbadano skład
mieszaniny poreakcyjnej. Stwierdzono, że masa zawartości tygla zmalała o 6,32 g i że otrzymana mieszanina
nie zawierała szczawianu wapnia. Oblicz w procentach masowych zawartość tlenku wapnia w mieszaninie
otrzymanej po przerwaniu prażenia.

Arkusz maturalny CKE, czerwiec 2020 r.
80. (2 punkty)*
Płytkę cynkową zanurzono w wodnym roztworze azotanu(V) ołowiu. Początkowo masa płytki wynosiła 20 g.
Po zakończeniu doświadczenia stwierdzono, że do roztworu przeszły w postaci jonów 2 g cynku. Oblicz i
podaj masę płytki po zakończeniu doświadczenia. Obliczenia wykonaj z dokładnością do 0,1 g.

81. (2 punkty)
Podczas wypalania 1 tony wapienia, którego głównym składnikiem jest CaCO3, otrzymano 532 kg wapna
palonego (CaO). Jaka jest zawartość procentowa węglanu wapnia w tej skale?

82.  (2 punkty)
Do próbki o masie m zawierającej mieszaninę stałego węglanu wapnia i stałego wodorowęglanu wapnia w
stosunku molowym n(CaCO3) : n(Ca(HCO3)2) = 1 : 2 dodano nadmiar kwasu solnego. W wyniku
zachodzących reakcji wydzieliło się 5,6 dm3 tlenku węgla(IV), odmierzone w warunkach normalnych. Oblicz
masę m badanej próbki. Przyjmij, że reakcje zachodziły z wydajnością równą 100%.
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83.  (3 punkty)*
Próbkę mosiądzu (stop miedzi z cynkiem) o masie 3 g wrzucono do rozcieńczonego kwasu solnego użytego
w nadmiarze. W wyniku reakcji wydzieliło się 0,413 dm3 gazu (objętość zmierzona w warunkach normalnych).
Oblicz skład procentowy mosiądzu.

84. (2 punkty)*
W  zbiorniku  znajdowało  się  w  warunkach  normalnych  0,6  mola  metanu  oraz  etan.  Po całkowitym
spaleniu tej mieszaniny gazów otrzymano 2,4 mola wody oraz tlenek węgla(IV).

a) Oblicz liczbę moli etanu zawartego w zbiorniku. Wynik podaj z dokładnością do pierwszego miejsca
po przecinku.

b) Oblicz gęstość wyjściowej mieszaniny węglowodorów w warunkach normalnych. Wynik podaj z
dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

85.  (4 punkty)*
10 cm3 mieszaniny metanu i propanu uległo całkowitemu spaleniu w 220 cm3 powietrza. Podaj procentowy
skład objętościowy mieszaniny węglowodorów. Załóż, że powietrze zawiera 20% obj. tlenu.

86.  (2 punkty)
Po reakcji w 100 cm3 mieszaniny wodoru i tlenu, oprócz otrzymanego produktu reakcji pozostało 16 cm3 tlenu.
Objętości substratów i pozostałość tlenu zmierzono w tych samych warunkach ciśnienia i temperatury. Jaki
był skład procentowy mieszaniny (% obj.)  przed reakcją ?

87.  (3 punkty)*
W pewnym tlenku azotu azot łączy się z tlenem w stosunku masowym 7 : 12.

1. Podaj wzór tego tlenku.
2. Oblicz  maksymalną ilość tego tlenku, jaką można otrzymać z mieszaniny zawierającej 10 g azotu i

15 g tlenu przy założeniu, że reakcja zachodzi ze 100% wydajnością. Wynik podaj z dokładnością do
dwóch miejsc po przecinku.

88. (2 punkty)
Próbkę stałego chlorku sodu o masie 7,5 g poddano działaniu stężonego kwasu siarkowego(VI). Zaszła
wówczas reakcja opisana równaniem:

I) NaCl + H2SO4 → HCl + NaHSO4
Tę reakcję prowadzono aż do całkowitego zużycia chlorku sodu. Otrzymany w tej reakcji chlorowodór
zebrano, rozpuszczono w wodzie i poddano działaniu tlenku manganu(IV), w wyniku czego zaszła reakcja
zgodnie z równaniem:

II)  4 HCl + MnO2 → MnCl2 + Cl2 + 2 H2O
Powstały w tej przemianie chlor wprowadzono do wodnego roztworu jodku potasu i otrzymano 6,35 grama
jodu zgodnie z równaniem:

III) 2 KI + Cl2 → 2 KCl + I2
Oblicz wydajność przemiany II, jeżeli przemiany I i III zaszły z wydajnością równą 100%.
89. (2 punkty)
Mieszanina tlenku węgla(II) i wodoru to gaz syntezowy, który stosuje się do otrzymywania wielu związków
organicznych. Proces produkcji metanolu z gazu syntezowego zilustrowano poniższym równaniem.

CO + 2 H2           kat., p, T >  CH3OH
Na podstawie: E. Grzywa, J. Molenda, Technologia podstawowych syntez organicznych, Warszawa 2008.

Oblicz, ile m3 gazu syntezowego odmierzonego w warunkach normalnych potrzeba do otrzymania 2 · 1025

cząsteczek metanolu, jeżeli reakcja przebiega z wydajnością równą 70%. Przyjmij, że stosunek molowy
n(CO) : n(H2) jest równy 1 : 2. Wynik zaokrąglij do jednego miejsca po przecinku.
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1. a) chlor, okres: 3 , grupa: 17. (fluorowce, halogeny), blok: p,  b) 1s22s22p63s23p5 lub [Ne]3s23p5 lub

, c) 7, d) n = 3, l = 1, ml = +1, s = ½, ms = +½, e) w atomie: 17, w
rdzeniu: 10, f) 1s22s22p63s23p6.

2. B.
3. tlen
4. 80 g
5. nie zmieści się, w tych warunkach wodór zajmie objętość ok. 2 dm3

6. wyd. = 89,3 %
7. Na2O2

8. 2,24 dm3 metanu
9.  1.  4 pierwiastki,               2. E210

83   oraz E211
84

10. C
11. Izotony to jądra atomowe o różnej liczbie atomowej Z, a jednakowej liczbie neutronów.
      Izobary to jądra atomowe o różnej liczbie atomowej Z, a takiej samej liczbie masowej A.
12.  A = 35
13. Z = 7, A = 14
14. Z - większa o 1 od liczby atomowej…,  A - równa liczbie masowej…
15. a) S, p, 6, –II (lub -2)
      b) stan podstawowy:

  stan wzbudzony, np.:

      c) 117 mg
16. orbital 3s

17.        reguła Hunda
                               2s      2px 2py 2pz

18. a) pierwiastek X: P, 15 (lub XV lub piętnasta), p; pierwiastek Z: V, 5 (lub V lub piąta), d
      b) Wzór sumaryczny wodorku pierwiastka X: PH3 lub H3P lub XH3 lub H3X
          Maksymalny stopień utlenienia, jaki przyjmują pierwiastki X i Z w związkach chemicznych: (+)V lub (+)5

c) 1s22s22p63s23p63d3 lub 1s22s2p63s2p6d3 lub

19. a) X: Si, 14, p; : Ti, 4, d      b)       c) n = 3, l = 2
20. a) n = 4,  l = 1, m = -1, 0, 1         b) As,      [33As]: [Ar] 4s2 3d10 4p3

CHEMIA 4
Odpowiedzi do zadań
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21. a) Si, należy do grupy 14, okres 3       b) 3s23p2          c) n = 3, l = 0
22. V okres – blok p –  5s – 5p – ksenon
23. K, Sc, Cu, Ga, Br
24. [26Fe]: 1s22s22p63s23p64s23d6

[26Fe2+]: 1s22s22p63s23p63d6 [26Fe3+]: 1s22s22p63s23p63d5

     Trwalszy jest jon Fe3+. Ma stabilniejszą konfigurację elektronową lub w połowie wypełnioną
      podpowłokę 3d lub po 1 niesparowanym elektronie na każdym orbitalu podpowłoki 3d.
25.

                                       4s                      3d
26. symbol: S, konfiguracja elektronowa powłoki walencyjnej: 3s23p4

27. wszystkie
28. I. Kontur orbitalu walencyjnego s atomu fluoru jest mniejszy niż kontur orbitalu
          walencyjnego s atomu chloru.
      III. Kontury wszystkie orbitali p atomu fluoru mają taki sam kształt.
29. Numer wykresu przedstawiającego zależność promienia atomowego od liczby atomowej: IV
      Numer wykresu przedstawiającego zależność elektroujemności w skali Paulinga od liczby atomowej: I
30. [12Mg2+]:  1s22s22p6          [9F-]:  1s22s22p6

Większy promień jonowy ma jon fluoru – oba mają tyle samo elektronów, ale jądro Mg2+ zawiera więcej
protonów i silniej przyciąga elektrony

31. Promień Br jest  mniejszy od promienia Br-. Promień Ba2+ jest  mniejszy od promienia Xe.
      Promień Br- jest mniejszy od promienia Se2-.
32. Zn, okres 4, grupa 12, blok d
33. 4 elektrony walencyjne i 2 elektrony niesparowane
34. powłoka walencyjna: 3s23p5

35. 76 elektronów
36. 11 protonów, sód
37. tak, w stanie wzbudzonym
38. [30Zn]: 1s22s22p63s23p64s23d10 [30Zn2+]: 1s22s22p63s23p63d10

      Dwudodatni jon cynku ma trwałą konfigurację elektronową (całkowicie zapełnione powłoki).
39.   1.  Si,   2.  S2-,   3.  Be2+,   4. n1

0 ,   5.  K,   6.  S.
40. 1. 1s22s22p63s23p64s23d104p5 , 7 elektronów, blok p
        2. Minimalny stopień utlenienia: -I ,  maksymalny stopień utlenienia: VII
41. 2,65 · 10-22 g
42. 51% izotopu o masie atomowej 78,92 u i 49% izotopu o masie atomowej 80,92 u.
43. Stopnie utlenienia: -II, VI
44. a) Najwyższą temperaturę topnienia ma bar, bo ma najniższą wartość stałej sieciowej spośród

podanych w tabeli berylowców.
b) Wapń w porównaniu z cezem ma ( A. / B. ) elektronów walencyjnych i ( C. / D. ) wartość stałej
sieciowej a, dlatego temperatura topnienia wapnia jest ( E. / F. ) niż cezu.

45.  1. mH2O = 250 g;  mHg = 3400 g = 3,4 kg (!)
       2. w 250 cm3 rtęci
       3. w 250 cm3 wody
46. 1,5 ∙ 10-23 g
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47. 1 · 1016 dm3

48. 1. dAr = 1,78 g/dm3

      2. VAr = 0,000634 m3 = 0,634 dm3

49. V = 73,17 dm3

50. 1,26 g/dm3

51. mC3H8 : mO2 : mCO2 : mH2O = 11 : 40 : 33 : 18         VC3H8 : VO2 : VCO2 : VH2O = 1 : 5 : 3 : 4
52. p = 2000,0 hPa
53. 2415,5 hPa
54.  gaz X
55. 2 NaHCO3 → Na2CO3 + CO2 + H2O

Wzór substratu/produktu NaHCO3 ? CO2 H2O
Liczba moli [mol] 0,12 0,06 0,06 0,06
Masa [g] 10,08 6,36 2,64 1,08

56. Vmetan : V chlorometan = 3 : 2
57. 3,996 g/dm3, gaz
58. 16 g
59. 71 g Cl2
60. XeO3, tlenek ksenonu(VI), MXeO3 = 179 g/mol
61. C3H6

62. C6H14

63. CH3=CHCH2 lub
64. magnez
65. C3H8O – np. propan-1-ol
    (Wskazówka: ze wstępnych obliczeń wynika, że próbka zawiera 0,08 g wodoru, 0,36g węgla i
      0,16 g tlenu)
66. 18 dm3

67. 1. 2 CaSO4 + C → 2 SO2 + 2 CaO + CO2

      2. Wyd. = 91%
68. VH2 : VO2= 2:1,  mH2 : mO2= 1:8,     mpocz H2 = 0,1g    mpocz o2 = 0,8g
69. 1,25 mola cząsteczek wody, w nadmiarze użyto wodoru
70.  0,35 mola O2,   1,0 mol NO,    1,5 mola H2O
71. 6,6 m3 CO2

72. 46 g
73. BaI2 · 2H2O
74. 263,6 g
75. 6 m3

76. 75%
77. 75% CaO
78. %(CaCl2) = 25,9%, %(NaCl) = 74,1%

lub, w zależności od przyjętej strategii i zaokrągleń, %(CaCl2) = 33,3%, %(NaCl) = 66,7%
79. %(CaO) = 69,1%
80. 24,4 g
81.  95 % CaCO3

82. m = 21,2 g
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83. 40% cynku i 60% miedzi
84. a) 0,4 mola etanu    b)  d = 0,96 g/dm3    d = (mmetan + metan)/(Vmetan + Vetan)  m = Mmol·n, V = n · 22,4 dm3

85. 20 % metanu i 80 % propanu
86. 56% H2 i 44% O2

87. 1. N2O3       2. 23,75 g
88. 78%
89. 3,2 m3
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Zagadnienia na zajęcia nr 5
Budowa cząsteczki. Elektrony w cząsteczce. Wzory elektronowe. Wiązania typu s  i p. Wiązania wielokrotne.
Przewidywanie kształtu cząsteczki.  Hybrydyzacja. Elektroujemność. Polarność cząsteczek. Wiązania
chemiczne (kowalencyjne, spolaryzowane, jonowe, koordynacyjne, metaliczne, wodorowe). Wpływ rodzaju
wiązań na właściwości fizykochemiczne substancji.

Zadania domowe – zajęcia nr 5
1. (1 punkt)
W której z poniższych cząsteczek występują wyłącznie wiązania σ:  N2, C6H6, CO2, CCl4?

2. (1 punkt)
Zaznacz, które atomy w poniższej cząsteczce leżą w jednej płaszczyźnie:

             H          Cl
                        \             /
                 C = C
                         /             \
             Cl          CH2 – CH2 – CH3

3. (3 punkty)
Ile elektronów walencyjnych występuje w cząsteczce N2? Ile z nich to elektrony wiążące? Narysuj wzór
elektronowy cząsteczki azotu.

4. (2 punkty)
Określ na podstawie różnicy elektroujemności pierwiastków rodzaj wiązań w następujących substancjach:
CaO,  NH3,  NaH,  F2.

5. (1 punkt)
Cząsteczka wody jest dipolem ponieważ:

A. jej cząsteczki ulegają asocjacji,
B. atomy wchodzące w jej skład są połączone wiązaniami kowalencyjnymi,
C. atomy wchodzące w jej skład są połączone wiązaniami kowalencyjnymi spolaryzowanymi;

cząsteczka ma kształt kątowy, a ładunki cząstkowe są rozmieszczone niesymetrycznie,
D. w cząsteczce wody występują wiązania jonowe.

6. ( 1 punkt)
Rozpatrując substancje o składzie EClx w szeregu zawierającym kolejne pierwiastki E z trzeciego okresu
układu okresowego pierwiastków: NaCl, MgCl2, AlCl3, SiCl4, PCl5, SCl6, Cl2 można stwierdzić, że:

A. pierwsza substancja w tym szeregu jest substancją o wiązaniu jonowym, a ostatnia o wiązaniu
typowo kowalencyjnym,

B. następuje stopniowa zmiana właściwości pierwiastków E od sodu do chloru,
C. elektroujemność kolejnych pierwiastków E od sodu do chloru wzrasta,
D. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

7. (1 punkt)
Pierwiastek E tworzy wodorek o wzorze sumarycznym EH2 oraz tlenki EO2 i EO3. W atomie tego pierwiastka
w stanie podstawowym elektrony rozmieszczone są na trzech powłokach. Podaj nazwę tego pierwiastka i
określ jego położenie w układzie okresowym (podaj nr grupy i okresu).


