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NOMENKLATURA I SYSTEMATYKA ZWIĄZKÓW NIEORGANICZNYCH.
ZWIĄZKI KOMPLEKSOWE.

1. Nomenklatura związków nieorganicznych

1.1. Nazwy tlenków

Zgodnie z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Chemicznego (PTChem) nazwy tlenków można tworzyć w
dwu systemach:

· preferowany - system przedrostków odliczebnikowych (di-, tri-, tetra- itd.), które odpowiadają
indeksom stechiometrycznym, np. Cu2O – tlenek dimiedzi, CuO – tlenek miedzi,

· akceptowany równolegle – system Stocka, stworzony przez dodanie wartościowości (stopnia
utlenienia bez znaków) pierwiastka, w postaci liczby zapisanej cyframi rzymskimi w nawiasie.

Na egzaminach maturalnych można się spotkać z wszystkimi rodzajami systemów: nazw
zwyczajowych (np. dla CO2 - dwutlenek węgla), systemu przedrostków (ditlenek węgla) oraz systemu
Stocka (tlenek węgla(IV)).
Wadą systemu Stocka jest fakt, iż nie zawsze można utworzyć nazwę związku, czego przykładem są tlenki
azotu poniżej w obu systemach:

Wzór System przedrostków System Stocka
N2O tlenek diazotu tlenek azotu(I)
NO tlenek azotu tlenek azotu(II)

N2O3 tritlenek diazotu tlenek azotu(III)
NO2 ditlenek azotu tlenek azotu(IV)
N2O4 tetratlenek diazotu nie można utworzyć nazwy

1.2. Nazwy wodorotlenków

Podobnie jak dla tlenków zalecany jest system przedrostków. Przykłady wodorotlenków:
Wzór System przedrostków System Stocka

Fe(OH)2 diwodorotlenek żelaza wodorotlenek żelaza(II)
Fe(OH)3 triwodorotlenek żelaza wodorotlenek żelaza(III)
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1.3. Nazwy kwasów tlenowych (oksokwasów)

Nazwy oksokwasów można tworzyć wg kilku schematów, przy czym można je podzielić na nazwy zwyczajowe
(akceptowane przez PTChem, ale nie zalecane), systematyczne (zalecane) oraz skrócone (anachroniczne,
ale wciąż występujące na maturze!). W nazwie systematycznej kwasu w nawiasie wpisywana jest liczba
arabska ze znakiem minus oznaczająca liczbę atomów wodoru w kwasie.
Przykłady kilku popularnych oksokwasów i ich nazw:

Wzór Zwyczajowe Systematyczne Skrócone
HClO kwas podchlorawy kwas oksochlorowy(1-) kwas chlorowy(I)
HClO2 kwas chlorawy kwas dioksochlorowy(1-) kwas chlorowy(III)
HClO3 kwas chlorowy kwas trioksochlorowy(1-) kwas chlorowy(V)
HClO4 kwas nadchlorowy kwas tetraoksochlorowy(1-) kwas chlorowy(VII)
H2SO3 kwas siarkawy kwas trioksosiarkowy(2-) kwas siarkowy(IV)
H2SO4 kwas siarkowy kwas tetraoksosiarkowy(2-) kwas siarkowy(VI)
H2S2O3 kwas tiosiarkowy kwas trioksodisiarkowy(2-) kwas tio(-II)siarkowy(VI)
HNO2 kwas azotawy kwas dioksoazotowy(1-) kwas azotowy(III)
HNO3 kwas azotowy kwas trioksoazotowy(1-) kwas azotowy(V)
H3PO4 kwas ortofosforowy kwas tetraoksofosforowy(3-) kwas fosforowy(V)
H2CO3 kwas węglowy kwas trioksowęglowy(2-) kwas węglowy*
H4SiO4 kwas ortokrzemowy kwas tetraoksokrzemowy(4-) kwas ortokrzemowy*
H2SiO3 kwas metakrzemowy kwas trioksokrzemowy(2-) kwas metakrzemowy*

* Liczba Stocka jest zbędna, ponieważ atom kwasotwórczy ma we wszystkich oksokwasach ten sam stopień
utlenienia (dotyczy boru – III, krzemu i węgla – IV).

1.4. Nazwy soli

Niezależnie od stosowanego systemu nazewnictwa soli występują dwie ogólne zasady:
· anion pochodzący od oksokwasu ma zakończenie –an (np. kwas: siarkowy; sól: siarczan), natomiast

sole kwasów beztlenowych mają zakończenie –ek (np. kwas: chlorowodorowy, sól: chlorek);
· wyrazy określające kation podaje się w formie rzeczownika w dopełniaczu (czyli np. chlorek srebra,

a nie: chlorek srebrowy).
Przykłady nazw soli:

Wzór Zwyczajowe Systematyczne
z przedrostkami

Półsystematyczna
z liczbą Stocka

K2SO4 siarczan potasu tetraoksosiarczan dipotasu siarczan(VI) potasu
K2SO3 siarczyn potasu trioksosiarczan dipotasu trioskosiarczan(IV) potasu
FeSO4 siarczan żelazawy tetraoksosiarczan monożelaza tetraoksosiarczan żelaza(II)

Fe2(SO4)3 siarczan żelazowy tris(tetraokosiarczan) diżelaza tetraokosiarczan żelaza(III)
NaBO2 metaboran sodu dioksoboran monosodu nie należy stosować
Na3BO3 boran sodu trioksoboran sodu nie należy stosować
Na2B4O7 piroboran sodu heptaoksotetraboran sodu nie należy stosować
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Sole można podzielić na:
- sole obojętne – np. CuSO4, K2CO3, CaCl2,
- wodorosole – np. KHCO3 – wodorowęglan potasu, Mg(H2PO4)2 – diwodorofosforan magnezu,
- hydroksosole – np. Ca(OH)NO3 – azotan(V) wodorotlenek wapnia, Fe(OH)2Br – bromek

diwodorotlenek żelaza(III).

Uwaga!: powyższy, wciąż szeroko stosowany zapis wzorów hydroksosoli jest już nieaktualny. Wg nowych
zaleceń IUPAC aniony we wzorach hydroksosoli należy podawać w kolejności alfabetycznej ich pierwszych
symboli chemicznych, czyli: CaNO3(OH), FeBr(OH)2.

Sole uwodnione (hydraty) mają wbudowane w sieć krystaliczną cząsteczki wody, czyli tzw. wodę
krystalizacyjną. W wysokich temperaturach oddają wodę, przechodząc w sole bezwodne. Przykładem soli
uwodnionej jest CuSO4 · 5 H2O, czyli siarczan(VI) miedzi(II)–woda(1/5), jak również 3 CdSO4 · 8 H2O, czyli
siarczan(VI) kadmu–woda(3/8).

1.5. Nazwy jonów i związków kompleksowych

Nazwy kationów tworzy się przez dodanie do słowa „kation” lub „jon” nazwy pierwiastka i ładunek wraz ze
stopniem utlenienia, w nawiasie (np. dla Fe2+ - jon żelaza(2+) lub kation żelaza(II)). Jeśli pierwiastek tworzy
tylko jeden rodzaj kationów informację w nawiasie można pominąć (np. dla Na+ - jon sodu lub kation sodu).
Nazwy anionów prostych, jednojądrowych tworzy się na ogół przez dodanie do nazwy pierwiastka
zakończenia –ek (np. dla Cl‾ - chlorek lub anion chlorkowy).

Wybrane przykłady kationów i anionów:
Kation Nazwa Anion Nazwa

H+ hydron, jon wodoru(1+), kation
wodoru(I) H‾ wodorek, anion wodorkowy

H3O+ jon oksoniowy, oksonium OH‾

wodorotlenek, anion wodorotlenkowy (nie
stosować „anion hydroksylowy”, ale może

być „grupa hydroksylowa”)
1H+ proton, kation wodoru-1 O2‾ tlenek, anion tlenkowy
2H+ deuteron, kation wodoru-2 S2‾ siarczek, anion siarczkowy
Hg2+ jon rtęci(2+), kation rtęci(II) NO3‾ azotan, anion azotanowy

(Hg2)2+ jon dirtęci(2+), kation dirtęci(I) HCO3‾ wodorowęglan, anion wodorowęglanowy

NH4+ jon amonowy, kation amonu H2PO4‾
diwodorofosforan(1-),

anion diwodorofosoranowy(1-)

Nazwy kompleksów wymagają podania nazw ligandów w porządku alfabetycznym, a następnie nazwy atomu
(jonu) centralnego (ze stopniem utlenienia w systemie Stocka) [uwaga!: we wzorach kompleksów obowiązuje
odwrotna kolejność]. Dla oznaczenia liczby ligandów używa się przedrostków greckich (mono-, di-, tri- itd.).
Nazwa atomu centralnego zostaje niezmieniona (w przypadku kompleksów kationowych i obojętnych) lub
zakończona na –an/–ian (kompleksy anionowe, np. żelazian, cynkan, niklan, srebrzan). Nazwy związków
koordynacyjnych podaje się według ogólnych zasad dla związków nieorganicznych: podajemy najpierw
nazwę części anionowej, a następnie części kationowej.
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Nazwy niektórych ligandów nieorganicznych:
Wzór Nazwa Wzór Nazwa Wzór Nazwa Wzór Nazwa

H‾ hydrydo Cl‾ chloro CN‾ cyjano NH3 amina
OH‾ hydrokso Br‾ bromo SCN‾ tiocyjaniano H2O akwa
S2‾ tio I‾ jodo S2O32‾ tiosiarczano CO karbonyl
O2‾ okso F‾ fluoro SH‾ merkapto NO nitrozyl

Wybrane przykłady nazw związków kompleksowych:
[Cu(H2O)4]2+ – jon (kation) tetraakwamiedzi(II)
[Fe(CN)6]3‾ – jon (anion) heksacyjanożelazianowy(III)
K3[Cr(OH)6] – heksahydroksochromian(III) potasu
[Ag(NH3)2]OH – wodorotlenek diaminasrebra(I)
[Cr(H2O)6]Cl3 – chlorek heksaakwachromu(III)
[PtCl2(NH3)2] – diaminadichloroplatyna(II)
[Pt(NH3)4][PtCl4] – tetrachloroplatynian(II) tetraaminaplatyny(II)
[Cu(H2O)2(NH3)2]Cl2 – chlorek diakwadiaminamiedzi(II)

2. Systematyka związków nieorganicznych

2.1. Tlenki

Reaktywność tlenków w stosunku do wody:
- niektóre tlenki zasadowe reagują z wodą (tlenki litowców i berylowców, oprócz Be), pozostałe nie

(tlenki metali bloku d na niskich stopniach utlenienia),
- tlenki kwasowe na ogół reagują z wodą (większość tlenków niemetali i tlenki metali bloku d na

najwyższym stopniu utlenienia), ale nie wszystkie (np. SiO2),
- tlenki obojętne nie reagują z wodą,
- tlenki amfoteryczne na ogół nie reagują z wodą.

Otrzymywanie tlenków:
- reakcja pierwiastka z tlenem (spalanie),
- utlenianie lub redukcja innych tlenków,
- rozkład termiczny niektórych soli i wodorotlenków.

Podział tlenków

tlenki metali tlenki niemetali

amfoteryczne
(reagują zarówno z kwasami jak i zasadami)

np. Al2O3, MnO2, ZnO

zasadowe
(reagują z kwasami)
np. CaO, MnO, Na2O

obojętne
(nie reagują z kwasami ani z zasadami)

np. CO, NO, SiO, N2O

kwasowe
(reagują z zasadami)

np. SO3, CO2, SiO2, Mn2O7
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2.2. Wodorki

Otrzymywanie wodorków:
- bezpośrednia synteza z pierwiastków.

2.3. Wodorotlenki

Wodorotlenki mają charakter zasadowy (np. wodorotlenki litowców i berylowców oprócz berylu) lub
amfoteryczny (np. Al(OH)3, Zn(OH)2, Cu(OH)2, Cr(OH)3, Be(OH)2).

Otrzymywanie wodorotlenków:
- wodorotlenki litowców i berylowców (oprócz berylu) otrzymuje się w reakcji metalu lub tlenku metalu

z wodą,
- wodorotlenki trudnorozpuszczalne w wodzie otrzymuje się w reakcji strąceniowej dobrze

rozpuszczalnej soli danego metalu z zasadą.

2.4. Kwasy

Kwasy reagują z metalami (przebieg reakcji zależny jest od aktywności metalu i właściwości utleniających
kwasu), tlenkami metali i wodorotlenkami.

Podział kwasów wg różnych kryteriów:  tlenowe i beztlenowe, jednoprotonowe i wieloprotonowe, trwałe i
nietrwałe, mocne i słabe, silnie utleniające i pozostałe.

Moc tworzonych przez dany pierwiastek kwasów a jego położenie w układzie okresowym:
- w grupie:

· moc kwasów beztlenowych rośnie: np. w grupie fluorowców najmocniejszy jest kwas jodowodorowy
HI, najsłabszy kwas fluorowodorowy HF,

· moc kwasów tlenowych (niemetal na swoim najwyższym stopniu utlenienia) maleje.
- w okresie:

· moc kwasów beztlenowych rośnie: np. kwas solny HCl jest mocniejszy od kwasu siarkowodorowego
H2S,

· moc kwasów tlenowych (niemetal na swoim najwyższym stopniu utlenienia) rośnie.
Jeżeli dany pierwiastek tworzy kilka kwasów tlenowych, to ich moc rośnie wraz ze wzrostem stopnia utlenienia
tego pierwiastka w cząsteczce kwasu – np. H2SO4 jest mocniejszy od H2SO3.

Podział wodorków

                wodorki metali (ciała stałe)                 wodorki niemetali (głównie gazy)

         zasadowe                                             kwasowe                                               obojętne
 np. LiH, CaH2, NH3                                    np. HCl, H2S                                             np. CH4

reagują z wodą tworząc                          w wodzie ulegają                                z wodą nie reagują
       wodorotlenek                            dysocjacji takiej jak kwasy
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Otrzymywanie kwasów:
- reakcja tlenku niemetalu z wodą,
- rozpuszczenie odpowiedniego gazu w wodzie (kwasy beztlenowe – np. HCl, H2S).
- reakcja wypierania słabego kwasu z wodnego roztworu jego soli przez mocniejszy kwas.

2.5. Sole

Ważniejsze metody otrzymywania soli:
- wodorotlenek + kwas → sól + woda
- tlenek zasadowy lub amfoteryczny + kwas → sól + woda
- zasada + tlenek kwasowy → sól + woda
- tlenek zasadowy + tlenek kwasowy → sól
- metal + niemetal → sól
- metal aktywny + kwas → sól + wodór
- dwie dobrze rozpuszczalne sole → sól trudno rozpuszczalna + sól dobrze rozpuszczalna
- mocny kwas + sól słabego kwasu → sól mocnego kwasu + słaby kwas
- mocna zasada + sól słabej zasady → sól mocnej zasady + słaba zasada

(przy dwóch ostatnich metodach należy rozważyć trwałość i rozpuszczalność powstających produktów)

2.6. Związki amfoteryczne

Związki amfoteryczne w stosunku do mocnych kwasów zachowują się jak słabe zasady, a w stosunku do
mocnych zasad jak słabe kwasy:
np.  Al(OH)3 + 3 HCl → AlCl3 + 3 H2O chlorek glinu
       Al(OH)3 + NaOH → Na[Al(OH)4] tetrahydroksoglinian sodu
lub: Al(OH)3 + 3 NaOH → Na3[Al(OH)6] heksahydroksoglinian sodu

Właściwości amfoteryczne wykazują zarówno niektóre związki nieorganiczne (np. tlenek i wodorotlenek glinu
i cynku, wodorotlenki: miedzi(II), cyny(II), chromu(III)) jak i organiczne (np. aminokwasy).

3. Związki kompleksowe (koordynacyjne)

· Centrum koordynacji – atom lub jon; bardzo często metal z bloku d.
· Ligand – cząsteczka lub jon ujemny, posiadający wolną parę elektronową, łączący się z jonem

centralnym wiązaniem koordynacyjnym; ligandem może być np. H2O (akwakompleksy), NH3

(aminakompleksy), OH- (hydroksokompleksy), Cl- (chlorokompleksy), CN- (cyjanokompleksy).
· Liczba koordynacyjna (LK) – liczba wiązań koordynacyjnych utworzonych pomiędzy atomem (jonem)

centralnym a ligandami, charakterystyczna dla danego związku kompleksowego, może przybierać
wartości 2, 4, 6, nieco rzadziej 3, 5, 7, 8.

                    centrum koordynacji                                ładunek jonu

[MLn]m

                                               ligand                         liczba koordynacyjna (dla prostych ligandów)
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· Zapis wzoru: atom (jon) centralny wymienia się jako pierwszy, a następnie zapisuje się w porządku
alfabetycznym ligandy jonowe i obojętne [odwrotnie niż w przypadku podawania nazwy, w której
najpierw wymieniane są ligandy, a na końcu centrum koordynacji]. Przy ustalaniu wzoru związku
kompleksowego należy pamiętać, że ładunek jonu kompleksowego jest sumą ładunków wszystkich
składników.

4. Schematy najbardziej typowych reakcji chemicznych
Najczęściej reakcje przebiegają w poniższych schematów (uwaga! – zdarzają się wyjątki):

a) tlenek zasadowy + kwas → sól + woda
b) tlenek zasadowy + woda → zasada
c) tlenek kwasowy + zasada → sól + woda
d) tlenek kwasowy + woda → kwas tlenowy
e) tlenek kwasowy + tlenek zasadowy → sól kwasu tlenowego
f) tlenek amfoteryczny + kwas → sól + woda
g) tlenek amfoteryczny + zasada + woda → związek koordynacyjny
h) tlenek amfoteryczny + woda → reakcja nie zachodzi
i) niemetal + tlen → tlenek niemetalu
j) metal + tlen → tlenek (lub ponadtlenek lub nadtlenek) metalu
k) metal + niemetal → sól kwasu beztlenowego
l) metal (aktywny) + woda → wodorotlenek (zasada) + wodór
m) metal (aktywny, o ujemnym potencjale) + kwas słabo utleniający → sól + wodór
n) metal (o dodatnim potencjale) + kwas silnie utleniający → sól + tlenek niemetalu + woda

kwasy silnie utleniające to np.: kwas azotowy(V) (stężony i rozcieńczony), stężony kwas siarkowy(VI);
kwasy słabo utleniające to np.: kwas solny, rozcieńczony kwas siarkowy(VI)

o) pierwiastek + wodór → wodorek
p) wodorek metalu aktywnego + woda → zasada + wodór

wodorek niemetalu o charakterze kwasowym rozpuszczając się w wodzie tworzy kwas
q) kwas + wodorotlenek → sól (obojętna lub hydroksosól lub wodorosól) + woda

typ soli zależy od stosunku molowego substratów
r) wodorosól + wodorotlenek → sól obojętna + woda
s) hydroksosól + kwas → sól obojętna + woda

ZADANIA

1. (3 punkty)
Ze zbioru tlenków: SiO2, K2O, Fe2O3, SO3, CrO3, CO, CuO, N2O, CaO wybierz te, które:

1. po wprowadzeniu do wody spowodują powstanie odczynu kwaśnego,
2. po wprowadzeniu do wody spowodują powstanie odczynu zasadowego.

Dla punktów 1 i 2 zapisz równania odpowiednich reakcji.

2. (2 punkty)
Z podanej listy tlenków wybierz te, które mogą reagować z wodorotlenkiem potasu i zapisz równania ich
reakcji w formie cząsteczkowej: CO, MgO, MnO, Mn2O7, SO2.
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3. (3 + 1 + 2 punkty)*
Poniżej przedstawiono opisy wybranych metod otrzymywania trzech tlenków:
I. SO2 – powstaje oprócz siarczanu(VI) miedzi(II) i wody podczas reakcji stężonego kwasu siarkowego(VI)

z miedzią w podwyższonej temperaturze.
II. Cr2O3 – powstaje oprócz azotu i wody podczas rozkładu dichromianu(VI) amonu
III. NO – powstaje oprócz wody w wyniku reakcji amoniaku z tlenem w obecności katalizatora

1. Napisz w formie cząsteczkowej równania reakcji otrzymywania tlenków I – III opisanymi metodami.
2. Tlenki te różnią się charakterem chemicznym, co można wykazać badając ich zachowanie wobec

wody, kwasów i zasad.
a) Uzupełnij tabelkę, wpisując w puste miejsca wzory odpowiednich tlenków I – III:

Lp. Wzór
tlenku

Reakcja z:
wodą kwasem solnym wodorotlenkiem sodu

1. nie zachodzi nie zachodzi nie zachodzi
2. nie zachodzi zachodzi zachodzi
3. zachodzi nie zachodzi zachodzi

b) Napisz w formie cząsteczkowej równania reakcji tlenku reagującego z kwasem solnym i
zasadą sodową, wiedząc, że głównym produktem reakcji tego tlenku ze stężonym roztworem
NaOH jest hydroksokompleks, w którym liczba koordynacyjna wynosi 6.

4. (3 punkty)
Napisz równania rozkładu termicznego poniższych substancji lub zaznacz, że taka reakcja nie zachodzi:

a) Cu(OH)2®
b) NaHCO3 ®
c) (NH4)2CO3 ®
d) Al(OH)3 ®

5. (2 punkty)*
W której z reakcji można otrzymać gazowy chlorowodór?

A) NaCl + H2SO4®                           B) NH4Cl + NaOH ®                   C) NaCl + CH3COOH®
1. Napisz równanie tej reakcji.
2. Wybierz rysunek przedstawiający zestaw, który może służyć do zbierania chlorowodoru

otrzymanego w wybranej powyżej reakcji. Uzupełnij na rysunku nazwy użytych odczynników.

6. (3 punkty)
Przeprowadzono trzy reakcje, których substraty podane są poniżej:

1. Na + H2O ®
2. Na2O + H2O ®
3. NaH + H2O ®

W których można otrzymać wodorotlenek sodu? Podaj ich równania reakcji.
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7. (1 punkt)
Zaznacz zdania prawdziwe:

1. Tlenki metali grupy I mają charakter zasadowy.
2. Kwas jodowodorowy jest silniejszym kwasem niż kwas fluorowodorowy.
3. Wodorki niemetali po rozpuszczeniu w wodzie mogą tworzyć roztwory kwasów.
4. W wyniku reakcji wodorku cezu z wodą powstaje wodorotlenek cezu i wodór.

8. (1 punkt)
Przeprowadzono doświadczenie zilustrowane poniższym schematem.

W obu probówkach, I i II, zaobserwowano zanik osadu i powstanie roztworu.
Zaznacz poprawne dokończenie zdania:
Na podstawie przeprowadzonego doświadczenia można stwierdzić, że wodorotlenek glinu:

A. nie reaguje ani z kwasem, ani z zasadą, bo jest rozpuszczalny w wodzie;
B. reaguje tylko z kwasem i dlatego ma właściwości zasadowe;
C. reaguje tylko z zasadą i dlatego ma właściwości kwasowe;
D. reaguje zarówno z kwasem, jak i z zasadą i dlatego ma właściwości amfoteryczne.

9. (2 punkty)
Z podanego poniżej zbioru kwasów wybierz te, które można zaliczyć do odpowiednich grup:

H2SO4(stęż.), HCl(aq), H2S(aq), CH3COOH(aq), HF(aq), HNO3(stęż.)

1. Kwasy o właściwościach silnie utleniających: ……………………………………………..
2. Kwasy słabe: ………………………………………………………………………………..
3. Kwasy wieloprotonowe: …………………………………………………………………….

Informacja do zadań 10–11
Jedną z metod usuwania tlenku siarki(IV) z gazów spalinowych w instalacjach przemysłowych jest
odsiarczanie, zachodzące w dwóch etapach. W etapie I przepuszcza się gazy spalinowe przez zawiesinę
węglanu wapnia. W wyniku reakcji powstaje też w formie zawiesiny, siarczan(IV) wapnia. Etap II tego procesu
ma na celu otrzymanie takiego produktu, który można łatwo usunąć z instalacji przemysłowej. W tym celu
przepuszcza się przez zawiesinę siarczanu(IV) wapnia powietrze i przemywa powstającą w tym procesie
gęstniejącą porowatą masę wodą. Końcowym produktem w opisanej metodzie jest gips krystaliczny – sól o
wzorze CaSO4 · 2 H2O. Na podstawie: www.rafako.com.pl/produkty/575 [dostęp w dniu 24.01.2013]

10. (2 punkty)*
Zapisz w formie cząsteczkowej równanie reakcji powstawania siarczanu(IV) wapnia w etapie I oraz reakcji
zachodzącej w etapie II procesu odsiarczania gazów spalinowych.
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11. (1 punkt)
Siarczan(VI) wapnia może tworzyć uwodnione kryształy (hydraty). W tabeli podano liczbę moli cząsteczek
wody przypadających na jeden mol siarczanu(VI) wapnia (liczbę hydratacji soli) w zależności od zakresu
temperatur, w których krystalizuje siarczan(VI) wapnia.

Zakres temperatur poniżej 120°C 120°C – 180°C powyżej 180°C
Liczba hydratacji CaSO4 2 1/2 0 (sól bezwodna)

Otrzymany w opisanej metodzie CaSO4 · 2 H2O został wyprażony w temperaturze 140°C. Podaj wzór
produktu, który otrzymano po wyprażeniu.

12. (1 punkt)
Dwie płuczki zostały wypełnione odpowiednio roztworem wodorotlenku sodu i roztworem kwasu
siarkowego(VI).

Które z wymienionych gazów: CO2, NH3, SO2, CO, H2, CH4, H2S, CH3NH2 mogą być zaabsorbowane
(pochłonięte) w płuczce z zasadą sodową, a które w płuczce z roztworem kwasu siarkowego(VI)?

13. (3 punkty)*
Przeprowadzono następujące doświadczenia, podczas których otrzymano różne sole:

Przedstaw w formie cząsteczkowej i pełnej jonowej równania reakcji zachodzących w probówkach I-III.

14. (3 punkty)
Dane są następujące metody otrzymywania soli:

I. reakcja wodorotlenku z kwasem
II. reakcja kwasu z tlenkiem metalu
III. reakcja metalu z niemetalem
IV. reakcja soli z zasadą
V. reakcja soli z kwasem
VI. reakcja zasady z tlenkiem kwasowym

Zaznacz wszystkie te metody, które pozwalają otrzymać siarczan(VI) baru. Zapisz równania tych reakcji w
formie cząsteczkowej.
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15. (3 punkty)*
Sole można otrzymać między innymi w reakcjach:

1. tlenków metali z kwasami
2. metali z kwasami
3. wodorotlenków z kwasami.

a) Zaprojektuj doświadczenie, które pozwoli otrzymać rozpuszczalne w wodzie sole metodą 1, 2 i 3.
Odczynniki do doświadczeń wybierz z listy: Ag(s), HCl(aq), Al(s), CaO(s), H2SO4 (rozc.), Cu(OH)2 (s)

b) Napisz w formie jonowej skróconej równania zachodzących reakcji.

16. (1 punkt)
Badano zachowanie pewnego tlenku Z wobec wody (probówki I i II) oraz wobec wodnego roztworu
wodorotlenku sodu w podwyższonej temperaturze (probówka III). Przebieg doświadczenia zilustrowano
schematem:

Objawy reakcji zaobserwowano tylko w probówce III.

Dany jest zbiór tlenków o wzorach: CaO P4O10  MnO  ZnO

Spośród wymienionych tlenków wybierz ten, który mógł być użyty do wykonania opisanego doświadczenia.
Uzupełnij tabelę. Wpisz wzór wybranego tlenku i określ jego charakter chemiczny (kwasowy, zasadowy,
amfoteryczny).

Wzór tlenku Charakter chemiczny tlenku

17. (3 punkty)*
Napisz w formie cząsteczkowej równanie reakcji otrzymywania z odpowiedniego wodorotlenku:

1. siarczku diwodorotlenku glinu [Al(OH)2]2S
2. wodorowęglanu miedzi(II)

Jak nazywają się grupy związków, do których należą te substancje?

18. (1 punkt)
Jednym z etapów produkcji nawozu fosforowego jest otrzymywanie z trudno rozpuszczalnego w wodzie
fosforanu(V) wapnia dobrze rozpuszczalnego diwodorofosforanu(V) wapnia. Napisz w formie cząsteczkowej
równanie powyższej reakcji.
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19. (3 punkty)*
Do 5 zlewek z wodą wprowadzono następujące substancje: wodorek potasu, tlenek azotu(IV), tlenek glinu,
tlenek siarki(IV) i tlenek węgla(II).
Zapisz równania zachodzących w zlewkach reakcji lub zaznacz, że dana substancja z wodą nie reaguje.
Podaj, w których przypadkach zanurzony w roztworze uniwersalny papierek wskaźnikowy zabarwi się na
niebiesko, a w których na czerwono.

Informacja do zadania 20 - 21

I. Wodorotlenek cynku, w odróżnieniu od wodorotlenku glinu, roztwarza się w wodzie amoniakalnej.
Powstaje wtedy rozpuszczalny w wodzie wodorotlenek tetraaminacynku(II).

II. Wodne roztwory zawierające jony chlorkowe wytrącają z roztworów zawierających jony srebra biały
osad chlorku srebra. Osad AgCl roztwarza się w wodzie amoniakalnej. Powstaje wtedy rozpuszczalny
w wodzie chlorek diaminasrebra(I).

20. (2 punkty)*
Uczniowie postanowili sprawdzić opisany w informacji II sposób wykrywania jonów srebra. Przeprowadzili
dwa doświadczenia. Próbką badaną był wodny roztwór azotanu(V) srebra.

Doświadczenie I. Do probówki z badaną próbką dodali nadmiar wodnego roztworu chlorku glinu. Po
wytrąceniu się białego osadu wprowadzili do probówki nadmiar wody amoniakalnej.
Doświadczenie II. Do probówki z badaną próbką dodali nadmiar wodnego roztworu chlorku cynku. Po
wytrąceniu się białego osadu wprowadzili do probówki nadmiar wody amoniakalnej.

1. Uzupełnij poniższe zdania wpisując w puste miejsca określenia: osad roztworzył się lub nie
zauważono roztwarzania osadu

W doświadczeniu I po dodaniu nadmiaru wody amoniakalnej ……………………………………
W doświadczeniu II po dodaniu nadmiaru wody amoniakalnej …………………………………...

2. Napisz równanie jonowe skrócone reakcji wytrącania białego osadu w doświadczeniu II.
……………………………………………………………………………….

21. (3 punkty)*
Napisz równania jonowe skrócone reakcji zachodzących w obu doświadczeniach po dodaniu wody
amoniakalnej, w których uczestniczą kationy glinu i cynku.

22. (4 punkty)*
W reakcji wodnego roztworu chlorku kobaltu(II) z roztworem wodorotlenku sodu najpierw powstaje niebieski
osad hydroksosoli Co(OH)Cl, który pod wpływem dalszych porcji roztworu NaOH przechodzi w różowy osad
wodorotlenku kobaltu(II), praktycznie nierozpuszczalnego w nadmiarze NaOH, ale brunatniejącego wskutek
utleniania tlenem z powietrza.
Opisane przemiany ilustruje schemat:

a) Napisz w formie jonowej skróconej równania reakcji (1) i (2).
b) Napisz w formie cząsteczkowej równanie reakcji (3).
c) Określ charakter chemiczny (kwasowo-zasadowy) wodorotlenku kobaltu(II).
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23. (3 punktów)*
Do roztworu siarczanu(VI) cynku(II) dodawano porcjami nadmiar roztworu wodorotlenku sodu.

1. Opisz obserwacje, jakich dokonano w trakcie i po zakończeniu dodawania zasady.
2. Zapisz równania zachodzących reakcji.
3. Podaj nazwy otrzymanych związków cynku.

24. (2 punkty)
5% roztwór sody oczyszczonej stosuje się w przypadku oparzeń kwasami, np. stężonym roztworem kwasu
octowego. Podaj nazwę systematyczną sody oczyszczonej i napisz równanie reakcji zachodzącej pomiędzy
nią a kwasem octowym.

25. (1 punkt)
Chlorku miedzi(II) nie można otrzymać działając:

A. kwasem solnym na tlenek miedzi(II) B. kwasem solnym na wodorotlenek miedzi(II)
C. kwasem solnym na miedź D. chlorem na miedź

26. (2 punkty)
Na skalę przemysłową chlorek miedzi można utrzymać w wyniku reakcji siarczanu(VI) miedzi(II) z chlorkiem
baru. Napisz równanie tej reakcji. Wyjaśnij, dlaczego w tym procesie zamiast chlorku baru nie można
stosować o wiele tańszej soli kamiennej (chlorku sodu).

27. (3 punkty)*
Jak można otrzymać węglan wapnia mając do dyspozycji wapń, węgiel, wodę i tlen?
Napisz ciąg odpowiednich równań reakcji.

28. (2 punkty)
W czterech probówkach znajdują się roztwory: AlCl3, NH4Cl, KCl, MgCl2. Po wprowadzeniu do każdej z nich
stężonego roztworu NaOH zaobserwowano, że: z I probówki wydzielił się gaz o drażniącej woni, w II wytrącił
się osad, który zniknął po dodaniu nadmiaru NaOH, a w probówce III pojawił się osad nierozpuszczalny w
nadmiarze zasady. Zidentyfikuj roztwory w probówkach I - IV.

29. (2 punkty)*
Jedną z reakcji powszechnie stosowanych w analizie chemicznej, służących do wykrywania jonów Fe3+ jest
reakcja z tiocyjanianem potasu KSCN. Produktem tej reakcji jest związek koordynacyjny o barwie
krwistoczerwonej, w którym jonem centralnym jest jon Fe3+, ligandami są jony SCN- (tiocyjanianowe), a liczba
koordynacji wynosi 6.
Napisz równanie reakcji roztworu chlorku żelaza(III) z tiocyjanianem potasu i podaj nazwę powstającego
związku kompleksowego.

30. (2 punkty)*
Uzupełnij tabelę:

Jon centralny Wzór ligandu Liczba koordynacyjna Nazwa związku
[Cr(NH3)6]Cl3
Na2[ZnCl4]
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31. (1 punkt)
Większość kationów metali występuje w roztworze wodnym w postaci jonów kompleksowych, tzw.
akwakompleksów, w których cząsteczki wody otaczają jon metalu, czyli są ligandami. Dodanie do takiego
roztworu reagenta, który z kationami danego metalu tworzy trwalsze kompleksy niż woda, powoduje wymianę
ligandów. Kompleksy mogą mieć różne barwy, zależnie od rodzaju ligandów, np. jon Fe3+ tworzy z jonami
fluorkowymi F− kompleks bezbarwny, a z jonami tiocyjanianowymi (rodankowymi) SCN− – krwistoczerwony.
W dwóch probówkach znajdował się wodny roztwór chlorku żelaza(III). Do pierwszej probówki wsypano
niewielką ilość stałego fluorku potasu, co poskutkowało odbarwieniem żółtego roztworu, a następnie do obu
probówek dodano wodny roztwór rodanku potasu (KSCN). Stwierdzono, że tylko w probówce drugiej pojawiło
się krwistoczerwone zabarwienie.
W badanych roztworach występowały jony kompleksowe żelaza(III): I rodankowy II fluorkowy III
akwakompleks Uszereguj wymienione jony kompleksowe zgodnie ze wzrostem ich trwałości. Napisz w
odpowiedniej kolejności numery, którymi je oznaczono.

Arkusz maturalny CKE, czerwiec 2020 r.
32. (2 + 2 punkty)*
Wodorek wapnia jest stosowany do otrzymywania czystych metali z ich tlenków (np. tytanu, cyrkonu), znalazł
zastosowanie w usuwaniu śladów wilgoci z cieczy organicznych (np. eterów) oraz używany jest jako źródło
wodoru do napełniania balonów. Ułóż równania reakcji utleniania wodorku wapnia w powietrzu pamiętając,
że będzie on reagował zarówno z tlenem jak i azotem.

33. (2 punkty)
Podaj wzory sumaryczne następujących substancji: siarczek złota(III), trisiarczek dizłota, dichlorek miedzi i
tetrachlorek ołowiu. Czy wszystkie substancje są różne?

34. (2 punkty)
Podaj nazwy systematyczne następujących substancji:

a) proszek do pieczenia ciasta – NH4HCO3

b) lapis – AgNO3

c) ałun kosmetyczny – Al2(SO4)3 ∙ K2SO4 ∙ 24 H2O
d) sól gorzka – MgSO4 ∙ 7 H2O
e) sól Mohra – (NH4)2Fe(SO4)2 ∙ 24 H2O

35. (1 punkt)
Srebro występuje w przyrodzie jako srebro rodzime, a także jako składnik minerałów, takich jak argentyt Ag2S
czy chlorargiryt AgCl. Proces wydobywania srebra z urobku górniczego polega na przeprowadzeniu srebra
w dobrze rozpuszczalny w wodzie kompleksowy związek cyjankowy, w którym srebro wchodzi w skład anionu
o wzorze [Ag(CN)2]– . W tym celu rozdrobniony urobek górniczy poddaje się działaniu cyjanku sodu NaCN w
obecności powietrza. (…) Z otrzymanego roztworu Na[Ag(CN)2] wydziela się srebro za pomocą metalicznego
cynku. W tej reakcji tworzy się kompleks cyjankowy o wzorze Na2[Zn(CN)4].

Na podstawie: A. Bielański, Podstawy chemii nieorganicznej, Warszawa 2010.
Napisz w formie cząsteczkowej równanie opisanej reakcji.

Arkusz maturalny CKE, czerwiec 2020 r.
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CHEMIA 1
Odpowiedzi do zadań

1. 1. SO3, CrO3                            SO3 + H2O → H2SO4 CrO3 + H2O → H2CrO4

    2. K2O, CaO                             K2O + H2O → 2 KOH CaO + H2O → Ca(OH)2

2. Mn2O7, SO2

    SO2 + 2 KOH → K2SO3 + H2O Mn2O7 + 2 KOH → 2 KMnO4 + H2O
3. 1. Cu + 2H2SO4(stęż) → CuSO4 + SO2 +2H2O
               (NH4)2Cr2O7 T > Cr2O3 + N2 + 4 H2O
               4 NH3 + 5 O2 → 4 NO + 6H2O
           2. a) 1 – NO, 2 – Cr2O3, 3 – SO2

               b) Cr2O3 + 6 HCl → 2 CrCl3 + 3 H2O
                   Cr2O3 + 6 NaOH + 3H2O → 2 Na3[Cr(OH)6]
4. a) Cu(OH)2 T > CuO + H2O
    b) 2 NaHCO3 T > Na2CO3 + H2O+ CO2

    c) (NH4)2CO3 T > 2 NH3 + H2O + CO2

    d) 2 Al(OH)3 T > Al2O3 + 3 H2O
5. 1.     2 NaCl + H2SO4 → Na2SO4 + 2 HCl
        2.

6.       2 Na + 2 H2O → 2 NaOH + H2↑
          Na2O + H2O → 2 NaOH
          NaH + H2O → NaOH + H2↑
7. wszystkie zdania prawdziwe
8. D
9.   1. H2SO4 (stęż.), HNO3 (stęż.)       2. H2S(aq), CH3COOH, HF(aq)         3. H2SO4 (stęż.), H2S(aq),

10. I etap: SO2 + CaCO3 → CaSO3 + CO2

        II etap: 2 CaSO3 + 4 H2O + O2 → 2 (CaSO4 · 2 H2O)
11. (CaSO4)2 · H2O lub CaSO4 · 1/2 H2O
12. Płuczka z zasadą sodową: CO2, SO2, H2S
      Płuczka z roztworem kwasu siarkowego(VI): NH3, CH3NH2

13. I. Na2O + 2 HNO3 → 2 NaNO3 + H2O Na2O + 2 H+ + 2 NO3‾  → 2 Na+ + 2 NO3‾ + H2O
           II. SO3 + 2 KOH → K2SO4 + H2O SO3 + 2 K+ + 2 OH‾ → 2 K+ + SO42‾ + H2O
           III. Ca(OH)2 + 2 HCl → CaCl2 + 2 H2O Ca2+ + 2OH‾ + 2H+ + 2 Cl‾ → 2 H2O + Ca2+ + 2 Cl‾
14.   I. Ba(OH)2 + H2SO4 → BaSO4↓ + 2 H2O
        II. BaO + H2SO4 → BaSO4↓ + H2O
        IV. Ba(OH)2 + K2SO4 → BaSO4↓ + 2 KOH
        V. BaCl2 + H2SO4 → BaSO4↓+ 2 HCl
        VI. Ba(OH)2 + SO3 → BaSO4↓ + H2O
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15. a) 1. do probówki zawierającej roztwór HCl należy dodać stały CaO
          2. do probówki zawierającej roztwór HCl (lub H2SO4) należy wrzucić kawałeczek glinu
          3. do probówki zawierającej stały Cu(OH)2 należy dodać roztwór HCl (lub H2SO4)
      b) 1. CaO + 2 H+ → Ca2+ + H2O
          2. 2 Al + 6 H+ → 2 Al3+ + 3 H2

          3. Cu(OH)2 + 2 H+→ Cu2+ + 2 H2O
16. ZnO, amfoteryczny
17. 1.   2 Al(OH)3 + H2S → [Al(OH)2]2S + 2 H2O
       2.   Cu(OH)2 + 2 CO2 → Cu(HCO3)2

Siarczek diwodorotlenek glinu należy do hydroksosoli, a wodorowęglan miedzi(II) do wodorosoli.
18. Ca3(PO4)2 + 4 H3PO4 → 3 Ca(H2PO4)2

19. KH + H2O → KOH + H2 papierek uniwersalny zabarwił się na niebiesko
      2 NO2 + H2O → HNO3 + HNO2 papierek uniwersalny zabarwił się na czerwono
      Al2O3 + H2O → reakcja nie zachodzi
      SO2 + H2O → H2SO3 papierek uniwersalny zabarwił się na czerwono
      CO + H2O → reakcja nie zachodzi
20. 1. W dośw. I po dodaniu nadmiaru wody amoniakalnej nie zauważono roztwarzania osadu.
          W dośw. II po dodaniu nadmiaru wody amoniakalnej osad roztworzył się
      2. Ag+ + Cl- → AgCl
21. I. Al3+ + 3 NH3 · H2O → Al(OH)3↓+ 3 NH4+

      II. Zn2+ + 2 NH3 · H2O → Zn(OH)2↓+ 2 NH4+

          Zn(OH)2 + 4 NH3 · H2O → Zn(NH3)42+ + 2 OH- + 4 H2O
22. a) Co2+ + OH- + Cl- → Co(OH)Cl
          Co(OH)Cl + OH- → Co(OH)2 + Cl-

b) 4 Co(OH)2 + O2 + 2 H2O → 4 Co(OH)3

      c) charakter zasadowy
23. 1. Początkowo wytrąca się osad, który znika/roztwarza się pod wpływem nadmiaru zasady.
      2 i 3.    ZnSO4 + 2 NaOH → Zn(OH)2↓ + Na2SO4         wodorotlenek cynku(II)
                  Zn(OH)2 + 2 NaOH → Na2[Zn(OH)4]           tetrahydroksocynkan(II) sodu
24. wodorowęglan sodu, NaHCO3 + CH3COOH → CH3COONa + H2O + CO2

25. C
26. CuSO4 + BaCl2 → CuCl2 +BaSO4 ↓
      Przy użyciu NaCl powstają dwie dobrze rozpuszczalne sole, których rozdzielenie jest trudne.
27. np. Ca + 2 H2O → Ca(OH)2 + H2↑
            C + O2 → CO2 ↑
            Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O
28. I - roztwór NH4Cl, II - roztwór AlCl3, III - roztwór MgCl2, IV – roztwór KCl
29. FeCl3 + 6 KSCN → 3 KCl + K3[Fe(SCN)6]  heksatiocyjanianożelazian(III) potasu
30.

Jon
centralny

Wzór
ligandu

Liczba
koordynacyjna

Nazwa związku

[Cr(NH3)6]Cl3 Cr3+ NH3 6 chlorek heksaaminachromu(III)
Na2[ZnCl4] Zn2+ Cl‾ 4 tetrachlorocynkan(II) sodu
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31. III, I, II
32. CaH2 + O2 → CaO + H2O
      3 CaH2 + 2 N2 → Ca3N2 + 2 NH3

33. Au2S3, Au2S3, CuCl2, PbCl4, Nie, dwie pierwsze substancje są takie same.
34. a) wodorowęglan amonu

 b) azotan(V) srebra
 c) siarczan(VI) glinu-siarczan(VI) potasu-woda(1/1/24)
 d) siarczan(VI) magnezu-woda(1/7)
 e) siarczan(VI) amonu żelaza(II)-woda(1/6)

35. 2 Na[Ag(CN)2] + Zn → Na2[Zn(CN)4] + 2 Ag
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Zagadnienia na zajęcia nr 2
Układ okresowy pierwiastków. Charakterystyka właściwości najważniejszych pierwiastków bloku s (H, Na, K,
Mg, Ca) i bloku p (Al, C, Si, N, P, O, S, Cl, Br) oraz ich związków.

Zadania domowe – zajęcia nr 2
1. (1 punkt)
Jeden z poniższych ciągów przemian zawiera błąd. Napisz poprawnie zawarte w tym ciągu błędnie podane
równanie reakcji.

2. (1 punkt)
Węglan sodu otrzymuje się metodą Solvaya. Jednym z etapów jest proces karbonizacji, polegający na
otrzymywaniu słabo rozpuszczalnego wodorowęglanu sodu w wyniku nasycania wodnego roztworu chlorku
sodu amoniakiem i dwutlenkiem węgla:

NH3 (   ) + CO2 (   ) + H2O (   ) → NH4HCO3 (   )
NH4HCO3 (   ) + NaCl (   ) → NaHCO3 (   ) + NH4Cl (   )

Uzupełnij podane równania reakcji wpisując w nawiasach postać substratów i produktów. Użyj następujących
oznaczeń: s – ciało stałe, c – ciecz, g – gaz, aq – roztwór wodny.

3. (2 punkty)
Pewien pierwiastek tworzy kilka odmian alotropowych. Jedna z nich dobrze przewodzi prąd elektryczny.
Pierwiastek ten tworzy związki typu EH4 i EO2. Jego chlorek jest nieelektrolitem i ma właściwości toksyczne.

1. Pierwiastkiem tym jest: A. fosfor             B. ołów             C. węgiel              D. siarka
2. Podaj nazwy jego odmian alotropowych.

4. (2 punkty)
Przygotowano 2 próbki magnezu. Jedną próbkę spalono, drugą poddano reakcji z gorącą parą wodną.
Następnie produkty obu reakcji roztworzono w rozcieńczonym kwasie siarkowym(VI), otrzymując ten sam
produkt. Napisz równania zachodzących reakcji.

5. (1 punkt)
Przeprowadzono następujące doświadczenia:

W której probówce wydzieli się trujący gaz o charakterystycznym zapachu? Podaj jego wzór i nazwę.

6. (3 punkty)
Podaj nazwy związków glinu oznaczone symbolami X,Y,Z,W, które są
produktami reakcji przedstawionych obok. Zapisz równania tych reakcji.

7. (1 punkt)
Wskaż substancje chemiczne, które po zmieszaniu w roztworze nie będą reagowały między sobą:
A. KI i Cl2                         B. KBr i Cl2                       C. KBr i I2                    D. KI i Br2


