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Budowa cząsteczki.  Wiązania chemiczne.

1. Tworzenie się wiązań w cząsteczkach

Elektronowa teoria wiązania chemicznego zakłada, że atomy dążą do uzyskania konfiguracji helowca
położonego najbliżej w układzie okresowym, czyli do uzyskania oktetu lub dubletu elektronów na ostatniej
powłoce.
Orbital cząsteczkowy (czyli funkcja falowa opisująca stan elektronu w cząsteczce) powstaje z orbitali
atomowych, które spełniają 3 warunki: mają porównywalną energię, ich kontury wykazują tę samą symetrię
w stosunku do osi łączącej jądra obu atomów i wzajemnie się nakładają. Matematycznie orbital cząsteczkowy
jest kombinacją liniową orbitali atomowych. Z dwóch orbitali atomowych powstają dwa orbitale cząsteczkowe,
jeden o energii niższej niż orbitale wyjściowe (orbital wiążący), drugi o energii wyższej (orbital
antywiążący). Przestrzeń odpowiadająca orbitalowi cząsteczkowemu powstaje przez nałożenie konturów
tworzących go orbitali atomowych.
Dla orbitali molekularnych typu σ, odpowiadających wiązaniu typu s największe prawdopodobieństwa
napotkania elektronów występuje w przestrzeni miedzy jądrami atomów:

s + px = wiązanie σsp

Dla orbitali molekularnych typu π odpowiadających wiązaniu typu p największe prawdopodobieństwa
napotkania elektronów występuje w przestrzeni nad i pod osią łączącą jądra obu atomów:

2py + 2py = wiązanie π2p

Gdy w cząsteczce występuje wiązanie wielokrotne (podwójne, potrójne), zawsze jedno z tych wiązań to
wiązanie s, a pozostałe to wiązania p.
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Wiązania łączące dwa atomy sąsiadujące ze sobą to wiązania zlokalizowane (dwucentrowe). Wiązania
obejmujące kilka atomów noszą nazwę zdelokalizowanych (wielocentrowych) – np. wiązanie p (sekstet
elektronowy) w cząsteczce benzenu.

2. Przewidywanie kształtu cząsteczek

2.1. Hybrydyzacja
Czasem, w celu wyjaśnienia kształtu cząsteczki, wprowadza się tzw. orbitale zhybrydyzowane. Orbitale
zhybrydyzowane powstają przez matematyczne przekształcenie funkcji odpowiadających orbitalom
atomowym różnych typów, należących do tego samego atomu. Mają one taką samą energię, a ich kontury
mają taki sam kształt, lecz są różnie ułożone w przestrzeni.

Kontur pojedynczego orbitalu zhybrydyzowanego sp ma
kształt odwróconej ósemki:

Rodzaje orbitali zhybrydyzowanych powstających ze zmieszania orbitali typu s i p:

sp – hybrydyzacja dygonalna - dwie hybrydy ułożone
liniowo (kąt 180° między hybrydami):

   s      +             p                =         sp

sp2 – hybrydyzacja trygonalna - trzy hybrydy skierowane
do naroży trójkąta równobocznego, leżące w jednej
płaszczyźnie (kąt 120° między hybrydami):

    s      +             p                =                sp2

sp3 – hybrydyzacja tetraedryczna - cztery hybrydy
skierowane w naroża czworościanu foremnego (kąt
109°28’ między hybrydami):

   s      +             p                =                sp3

2.2. Metoda VSEPR
Metoda VSEPR (ang. Valence Shell Electron Pair Repulsion – odpychanie się par elektronowych powłoki
walencyjnej) pozwala na przewidywanie struktury przestrzennej cząsteczek. Można ja stosować tylko dla
pierwiastków grup głównych (blok s i p). Opiera się na założeniu, że spośród elektronów walencyjnych
atomów tworzących cząsteczkę część bierze udział w tworzeniu wiązań (pary wiążące), a część pozostaje
w postaci tzw. wolnych par elektronowych (pary niewiążące). W wyniku odpychania się, pary te zajmują w
przestrzeni położenia jak najbardziej oddalone od siebie. Pary elektronowe tworzące wiązania odpychają się
nieco słabiej niż wolne pary elektronowe.
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Określenie kształtu cząsteczki ABx metodą VSEPR:
LP   =   W    +   PE

· LP – liczba przestrzenna; łączna liczba ligandów i wolnych par elektronowych wokół atomu A;

· W – liczba par elektronów tworzących wiązania, równa liczbie atomów B (ligandów) przyłączonych
do atomu centralnego A;

· PE – liczba wolnych par elektronowych atomu centralnego A
(wartość ta jest obliczana jako połowa z liczby elektronów walencyjnych atomu A minus liczba elektronów
potrzebnych do uzupełnienia oktetów/dubletów wszystkich atomów B, co zilustrowano poniżej na
przykładach).

Przykłady obliczeń:
dla atomu O w H2O: LP = 2 + ½ (6-2) = 2 + 2 = 4 (cząsteczka płaska, „kątowa”)
dla atomu N w NH3: LP = 3 + ½ (5-3) = 3 + 1 = 4 (cząsteczka w kształcie piramidy)
dla atomu C w CH4: LP =  4 + ½ (4-4) = 4 + 0 = 4 (cząsteczka w kształcie tetraedru)
dla atomu N w NO3-: LP =  3 + ½ (5-6+1) = 3 + 0 = 3 (płaska, trójkątna, z atomem azotu w środku)

3. Wiązania chemiczne

Elektroujemność to tendencja atomów danego pierwiastka do przyciągania elektronów.

Podziału wiązań chemicznych można dokonać ze względu na różnice w elektroujemności atomów tworzących
wiązanie:

· Wiązanie jonowe: elektron z atomu bardziej elektrododatniego zostaje przeniesiony do atomu
pierwiastka bardziej elektroujemnego. Tworzą się jony, które przyciągają się elektrostatycznie.
Zazwyczaj przyjmuje się, że wiązanie występuje gdy Deluj ³1,7.

Uwaga: w wodorkach metali I i II grupy (bez berylu), niezależnie od różnicy elektroujemności
przyjmuje się istnienie wiązania jonowego. Substancje o wiązaniu jonowym tworzą struktury
krystaliczne, pojedyncze cząsteczki istnieją tylko w fazie gazowej.

· Wiązanie atomowe spolaryzowane (kowalencyjne spolaryzowane) – wspólna, wiążąca para
elektronowa przesunięta w stronę atomu pierwiastka bardziej elektroujemnego.

Uwaga: w cząsteczce HF, mimo Deluj = 1,9, przyjmuje się istnienie wiązania atomowego
spolaryzowanego

· Wiązanie atomowe (kowalencyjne) - tworzy się głownie w cząsteczkach homojądrowych i polega
na uwspólnieniu pary (par) elektronowych. Elektrony tworzące wiązanie należą w tym samym stopniu
do obu atomów. Przyjmuje się, że wiązanie występuje, gdy Deluj £0,4.

Innego rodzaje wiązań chemicznych:

· Wiązanie koordynacyjne - para elektronów tworzących wiązanie pochodzi od jednego atomu
(donora), zaś drugi atom jest akceptorem pary elektronowej - np. jedno z wiązań w jonie NH4+.
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· Wiązanie metaliczne - elektrony walencyjne wszystkich atomów metalu tworzą gaz elektronowy -
luźno związane elektrony swobodne, poruszające się w obrębie sieci krystalicznej metalu.

· Wiązanie wodorowe – oddziaływanie atomu wodoru połączonego z silnie elektroujemnym atomem
F, O, N (rzadziej Cl, S), z innym silnie elektroujemnym atomem, mającym wolną parę elektronową.
Wiązanie wodorowe może występować w obrębie jednej cząsteczki (np. w białkach) lub między
cząsteczkami (np. H2O).

Właściwości wybranych rodzajów kryształów:

Kryształy Budowa Temp.
topnienia Twardość Przewodnictwo

elektryczne Rozpuszczalność Przykłady

jonowe
jony połączone

wiązaniami
jonowymi

wysoka duża
przewodzą po
stopieniu oraz
w roztworach

wodnych

na ogół dobrze
rozpuszczalne w
rozpuszczalni-
kach polarnych

tlenki i
chlorki

litowców i
berylowców

molekularne
cząsteczki

połączone siłami
van der Waalsa

niska niewielka nie przewodzą
(izolatory)

rozpuszczalne w
rozpuszczalni-

kach niepolarnych

związki
organiczne,
zestalone

gazy

kowalencyjne
atomy połączone

wiązaniami
atomowymi

wysoka bardzo
duża

czyste nie
przewodzą
(izolatory)

nierozpuszczalne diament,
krzem

metaliczne kationy metali i
gaz elektronowy

zróżni-
cowana kowalne dobre

przewodniki nierozpuszczalne metale

4. Polaryzacja wiązań i moment dipolowy

W cząsteczkach tworzonych przez atomy o różnej elektroujemności ładunek elektryczny rozkłada się
nierównomiernie. Atom bardziej elektroujemny gromadzi ładunek ujemny, zaś drugi atom staje się biegunem
dodatnim. Cząsteczka jest polarna. Miarą przesunięcia ładunku elektrycznego między dwoma atomami jest
moment dipolowy wiązania. W cząsteczkach zbudowanych z więcej niż 2 atomów moment dipolowy
cząsteczki jest sumą wektorową momentów dipolowych wszystkich wiązań (zwrot wektora od ładunku
ujemnego do dodatniego). Cząsteczki homojądrowe (np. dla H2) i cząsteczki o dużej symetrii (np. poniżej dla
benzenu) mają cząsteczkowy moment dipolowy równy zero – są niepolarne.
                                  cząsteczka symetryczna   →    wypadkowy moment dipolowy równy zeru
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ZADANIA
8. (1 punkty)
W wyniku nakładania się orbitali atomowych powstają odpowiednie orbitale molekularne typu:

- sigma: wiążące (σ) i antywiążące (σ*),
- pi: wiążące (π) i antywiążące (π*).

Poniżej przedstawiono diagram poziomów walencyjnych dla izolowanych atomów azotu i dwuatomowej
cząsteczki azotu oraz wzór elektronowy cząsteczki N2.

Na podstawie diagramu poziomów walencyjnych i wzoru cząsteczki azotu oceń prawdziwość poniższych
zdań. Uzupełnij tabelę, wpisując literę P (zdanie prawdziwe) lub F (zdanie fałszywe):

1. Energia cząsteczki N2 jest wyższa w porównaniu z energią izolowanych atomów azotu.
2. Wiązanie typu σ w cząsteczce N2 powstaje w wyniku nakładania się orbitali 2px atomów azotu.
3. Niewiążące (wolne) pary elektronowe w cząsteczce N2 stanowią pary elektronowe z

poziomów π2py – 2py  i π2pz – 2pz .

9. (1 punkt)
W teorii orbitali molekularnych powstawanie wiązań chemicznych typu σ lub π wyjaśnia się, stosując do opisu
tych wiązań orbitale cząsteczkowe odpowiedniego typu (σ lub π), które można utworzyć w wyniku właściwego
nakładania odpowiednich orbitali atomowych atomów tworzących cząsteczkę.
Ustal, nakładanie jakich orbitali atomowych (s czy p) obu atomów należy koniecznie uwzględnić, aby wyjaśnić
tworzenie wiązań typu σ w cząsteczkach: Cl2, H2, HF. W tym celu przyporządkuj każdej literze a, b, c jeden
ze wzorów: Cl2, H2, HF.

a) orbital s jednego atomu – orbital s drugiego atomu cząsteczka: ………..
b) orbital s jednego atomu – orbital p drugiego atomu cząsteczka: ………..
c) orbital p jednego atomu – orbital p drugiego atomu cząsteczka:…………
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10. (2 punkty)
Na rysunkach przedstawiono sposób, w jaki dochodzi do utworzenia wiązań w cząsteczce tlenku węgla(IV).
Na podstawie rysunków wybierz właściwe określenia i uzupełnij poniższe zdania:

a) Przedstawione na rysunku I nakładanie się orbitali atomowych (2px / 2py / 2pz) atomów tlenu z
orbitalami zhybrydyzowanymi atomu węgla prowadzi do powstania wiązań typu (σ / π.)
Na rysunku II przedstawiono sposób tworzenia wiązań typu (σ / π), które powstają w wyniku
(czołowego / bocznego) nakładania się orbitali atomowych (2px / 2py / 2pz) atomów tlenu z
orbitalami (atomowymi / zhybrydyzowanymi) atomu węgla.

b) Atom węgla w cząsteczce tlenku węgla(IV) wykazuje hybrydyzację (sp / sp2 / sp3). Cząsteczka CO2

ma budowę (liniową / kątową / płaską / przestrzenną).

11. (1 punkt)
Ile wiążących par elektronowych występuje w cząsteczce acetylenu (etynu)?

12. (1 punkt)
Ile wiązań σ i π występuje w cząsteczce CH ≡ C - CH2 - CHCl – CH = CH2  ?

13. (2 punkty)
Poniżej podano wzory sześciu związków organicznych:
    A.                B.                 C.                          D.                          E.              F.
                                      H            H              H         Cl                                                Cl
                                                 \            /                      \           /
  CH2Cl2         CCl4             C =  C                   C = C
                                                  /           \                       /          \
                                       Cl         Cl              Cl         H

Podanym niżej warunkom przyporządkuj odpowiednie wzory związków. W tym celu wpisz do tabeli
odpowiednie oznaczenia literowe związków (A–F).

1. Orbitale wszystkich atomów węgla w cząsteczce wykazują hybrydyzację sp3.
2. Cząsteczka ma budowę płaską.
3. Cząsteczka wykazuje trwały (niezerowy) moment dipolowy.
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14. (1 punkt)
Określ typ hybrydyzacji orbitali atomu węgla w cząsteczkach związków, których wzory podano poniżej.

Wzór cząsteczki O=C=O

Typ hybrydyzacji

15. (1 punkt)
Wypełnij tabelę, wpisując literę P, jeżeli zdanie jest prawdziwe, lub literę F, jeśli jest fałszywe.

1. Typ hybrydyzacji orbitali atomu azotu w cząsteczce amoniaku jest taki sam, jak typ
hybrydyzacji orbitali atomu węgla w cząsteczce metanolu.

2. Hybrydyzację, w której uczestniczą jeden orbital s oraz dwa orbitale p, nazywamy
hybrydyzacją sp3 (tetraedryczną).

3. Kształt cząsteczki tlenku węgla(IV) wynika z liniowego ułożenia zhybrydyzowanych
orbitali atomowych węgla

16. ( 1 punkt)
Poniżej przedstawiono wzór węglowodoru, w którym ponumerowano atomy węgla:

C(1)H ≡ C(2) - C(3)H2 - C(4)H = C(5)H2

Jaki typ hybrydyzacji orbitali walencyjnych przypisujemy poszczególnym atomom węgla?

17. (1 punkt)
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.

Uzupełnij informacje dotyczące struktury elektronowej cząsteczki fosgenu. Wybierz i podkreśl jedną
odpowiedź spośród podanych w każdym nawiasie.
Orbitalom walencyjnym atomu węgla przypisuje się hybrydyzację (sp / sp2 / sp3 ). Orientacja przestrzenna
tych orbitali powoduje, że cząsteczka fosgenu (jest / nie jest) płaska. Wiązanie π w tej cząsteczce tworzą
orbital walencyjny (s / p / zhybrydyzowany) atomu węgla i orbital walencyjny p atomu tlenu.

Arkusz maturalny CKE, czerwiec 2020 r.
18. (2 punkty)
Fermentacja jabłkowo-mlekowa to naturalny proces zachodzący podczas produkcji wina i wywołany przez
bakterie kwasu mlekowego. W tym procesie kwas jabłkowy przekształca się w kwas mlekowy zgodnie z
poniższym schematem: HOOC–CH2–CH(OH)–COOH ⎯⎯⎯⎯⎯  CH3–CH(OH)–COOH + CO2

Na podstawie: J. Kurek, Chemiczne tajemnice wina w: Chemia w szkole, nr 4 2018.

Dla cząsteczek kwasu jabłkowego i mlekowego określ: formalny stopień utlenienia 3. atomu węgla oraz liczbę
atomów węgla o danym typie hybrydyzacji orbitali walencyjnych. Uzupełnij tabelę.

kwas jabłkowy kwas mlekowy
stopień utlenienia 3. atomu węgla

liczba atomów węgla o hybrydyzacji
orbitali walencyjnych typu:

sp2

sp3

Arkusz maturalny CKE, czerwiec 2020 r.
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19. (2 punkty)
Analizując wzory elektronowe dwóch cząsteczek X2 i Z2 odpowiedz na poniższe pytania:

. .    . .
: X MM  X :       : Z : Z :

. .    . .
a) Ile wiązań σ i π występuje w cząsteczce X2 i Z2 ?
b) Ile elektronów walencyjnych mają pierwiastki X i Z ?

20. (2 punkty)
Dwa niemetale oznaczone symbolami X i Y tworzą jednododatni kation o wzorze X3Y+. Dodatkowo wiadomo,
że:

- w dwuatomowej cząsteczce pierwiastka X jest jedna wspólna para elektronowa, a każdy z
tworzących ją elektronów zajmował w atomie podpowłokę 1s;

- dwuujemny anion pierwiastka Y posiada 10 elektronów rozmieszczonych na dwóch powłokach.
1. Przedstaw w postaci tzw. zapisu klatkowego ten fragment konfiguracji elektronowej atomu Y, który

dotyczy elektronów walencyjnych.
2. Narysuj wzór elektronowy (tzw. kreskowy) jonu X3Y+.

21. (2 punkty)
Stosując metodę VSEPR określ, jaki jest kształt cząsteczek SO2 i CO2.
22. (2 punkty)
Przedstaw wzory elektronowe następujących cząsteczek: CCl4, CS2, CH3Br, CO. Na ich podstawie ustal,
która z nich zawiera najmniejszą ilość wolnych par elektronowych.
23. (2 punkty)

1. Uzupełnij poniższą tabelkę – wpisz liczbę wolnych par elektronowych oraz liczbę wiązań σ i π w
cząsteczkach etynu C2H2 i fluorku  boru BF3.
Wzór związku Liczba wolnych par elektronowych Liczba wiązań σ Liczba wiązań π

C2H2
BF3

2. Określ kształt obu cząsteczek (liniowy, kątowy, tetraedryczny, trójkątny).
24. (2 punkty)
Narysuj wzory elektronowe:

a) kwasu jodowego(I) HIO.
b) hydrazyny N2H4

Zaznacz kreskami wiązania chemiczne i wolne pary elektronowe.
25. (2 punkty)
Spośród podanych wzorów substancji: NaF, K2SO4, K2O, CO2, Ca(OH)2, CCl4, HCl, H2O, Br2 wybierz te, w
których:

a) wszystkie wiązania są jonowe,
b) wszystkie wiązanie są kowalencyjne spolaryzowane.

26. (2 punkty)
Cząsteczki kwasów tlenowych zbudowane są z atomu pierwiastka X (zwanego atomem centralnym) oraz z
atomów tlenu i wodoru. Atomy tlenu są połączone z atomem X oraz przynajmniej jeden atom wodoru jest
związany z atomem tlenu. Dużą grupę kwasów tlenowych tworzy fosfor. Należy do nich między innymi kwas
fosforowy(V) o wzorze H3PO4 oraz kwas fosfinowy o wzorze H3PO2. Jeden mol kwasu fosforowego(V) może
przereagować z trzema molami NaOH, lecz taka sama ilość kwasu fosfinowego reaguje tylko z jednym molem
NaOH.
Na podstawie podanych informacji narysuj wzory elektronowe kreskowe kwasu fosforowego(V) i kwasu
fosfinowego.
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27. (1 punkt)
Uzupełnij tabelkę, wpisując do niej informacje o wiązaniach występujących w cząsteczce chlorku
amonowego. Jeżeli dany rodzaj wiązań nie występuje, wpisz „0”.

Typ wiązania: jonowe kowalencyjne
niespolaryzowane

kowalencyjne spolaryzowane
ogółem w tym koordynacyjne

Liczba wiązań:

28. (2 punkty)
Oblicz różnicę elektroujemności pierwiastków w związkach: HBr i HCl i na tej podstawie odpowiedz na
pytania:

A. W której cząsteczce moment dipolowy jest mniejszy: HBr czy HCl?
B. W której cząsteczce ładunek cząstkowy wodoru jest większy: HBr czy HCl?
C. Gdzie jest wyższy procentowy udział wiązania jonowego: w cząsteczce HBr czy HCl?

29. (2 punkty)
Które z poniższych substancji nie tworzą wiązań wodorowych?

tetrafluorometan, kwas octowy, octan etylu, etanol, wodorek sodu, wodór cząsteczkowy
30. (1 punkt)
W tabeli podano wartości temperatur wrzenia fluorowcowodorów w warunkach standardowych:

HF HCl HBr HI
Temp. wrzenia [°C] 19,5 -85,0 -66,8 -35,4

Jak wytłumaczysz fakt, że fluorowodór ma wyjątkowo wysoką temperaturą wrzenia?

31. (1 punkt)
Wiązania wodorowe utrudniają przejście związku w stan gazowy, ponieważ powodują asocjację cząsteczek
– łączenie się ich w większe agregaty. Wiązania te są tym silniejsze, im bardziej elektroujemny jest atom
niemetalu będący donorem pary elektronowej.
Uszereguj poniższe związki zgodnie z wzrastającą lotnością:  CH3CH3,     CH3NH2,    CH3OH
32. (2 punkty)

1. Wyjaśnij, dlaczego cząsteczka wody jest dipolem, a cząsteczka tlenku węgla(IV) nie ma budowy
dipolowej, mimo że w obu występuje ten sam typ wiązania?

2. Narysuj wzór elektronowy cząsteczki wody uwzględniając jej kształt.

33. (1 punkt)
Każdemu z poniższych schematów (I – III) budowy cząsteczek związków kowalencyjnych  przyporządkuj
jeden z podanych wzorów związków chemicznych, którego cząsteczki można przedstawić danym
schematem.
                                                BCl3    CH4     CO2     H2S     N2O3     PH3

                                 I                              II                                   III
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34. (2 punkty)
Przeanalizuj budowę następujących cząsteczek i jonów: CH4, H3O+, NH3, CO2 i napisz wzór tej drobiny,

a) w której wiążąca para elektronowa pochodzi od jednego atomu
b) w której wszystkie elektrony walencyjne biorą udział w tworzeniu wiązań
c) która ma kształt liniowy

35.  (1 punkt)
Wyjaśnij, dlaczego amoniak dobrze rozpuszcza się w wodzie, a metan jest w niej praktycznie
nierozpuszczalny?

36. (1 punkt)
Wskaż zdanie lub zdania prawdziwe:

A. Związki zawierające wiązania jonowe są dobrze rozpuszczalne we wszystkich rozpuszczalnikach.
B. Istnieją gazy, które po rozpuszczeniu w wodzie przewodzą prąd elektryczny.
C. Związki o budowie kowalencyjnej w stanie stałym i ciekłym przewodzą prąd elektryczny.
D. Substancje posiadające wiązania jonowe lub kowalencyjne spolaryzowane łatwiej rozpuszczają się

w wodzie niż substancje o budowie kowalencyjnej niespolaryzowanej.

Informacja do zadań 37 -38
W poniższej tabeli zestawiono wybrane właściwości fizyczne potasu i wapnia

Nazwa pierwiastka Temperatura topnienia, K Gęstość,  g·cm-3

potas 336,4 0,86
wapń 1115,0 1,55

                                             Na podstawie: A. Bielański, Podstawy chemii nieorganicznej, Warszawa 2004.

37. (1 punkt)
Oceń, czy podane poniżej informacje są prawdziwe.
1. Podczas reakcji wapnia i potasu z wodą te metale pływają po powierzchni wody, ponieważ gęstość każdego
z nich jest mniejsza od gęstości wody.
                                       PRAWDA                     FAŁSZ
2. Atomy wapnia i potasu, oddając elektrony walencyjne, przechodzą w dodatnio naładowane jony o
konfiguracji elektronowej tego samego gazu szlachetnego.
                                       PRAWDA                     FAŁSZ
3. Atomy wapnia są mniejsze od atomów potasu; dwudodatnie jony wapnia są mniejsze od jednododatnich
jonów potasu.
                                       PRAWDA                     FAŁSZ
38. (1 punkt)
Na podstawie informacji i układu okresowego pierwiastków uzupełnij poniższe zdania. Wybierz i zaznacz
jedno właściwe określenie spośród podanych w każdym nawiasie:

1. Węzły sieci krystalicznych wapnia, jak i potasu obsadzone są (dodatnio / ujemnie) naładowanymi jonami
zwanymi rdzeniami atomowymi. Pomiędzy rdzeniami atomowymi obecne są słabo związane elektrony
walencyjne, które mogą wędrować swobodnie przez kryształ metalu. Dlatego zarówno wapń, jak i potas
odznaczają się (dużą / małą) przewodnością elektryczną.

2. Temperatura topnienia wapnia jest (niższa / wyższa) niż temperatura topnienia potasu, co wynika między
innymi (z silniejszego / ze słabszego) wiązania metalicznego, utworzonego z udziałem (mniejszej /
większej) liczby elektronów walencyjnych
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39. (1 punkt)
Uzupełnij poniższe zdania dotyczące czterech różnych rodzajów kryształów. Wybierz i zaznacz jedno
określenie spośród podanych w każdym nawiasie.

W kryształach metalicznych sieć krystaliczna zbudowana jest z (atomów / cząsteczek / kationów i anionów /
kationów metali) otoczonych chmurą zdelokalizowanych elektronów. Elementami, z których zbudowana jest
sieć krystaliczna tlenku wapnia, są (atomy / cząsteczki / kationy i aniony). W kryształach molekularnych
dominują oddziaływania międzycząsteczkowe, a w kryształach kowalencyjnych atomy tworzące sieć
krystaliczną połączone są wiązaniami kowalencyjnymi. Przykładem kryształu molekularnego jest kryształ
(chlorku sodu / sacharozy / wapnia), a przykładem kryształu kowalencyjnego – kryształ (diamentu / jodu /
węglanu wapnia).

40. (1 punkt)
Węglan sodu tworzy kryształy:

a) jonowe b) kowalencyjne c) metaliczne d) molekularne (cząsteczkowe)

41. (1 punkt)
Ustal i wpisz do tabeli, jaki rodzaj wiązania (kowalencyjne niespolaryzowane, kowalencyjne spolaryzowane,
jonowe) występuje w cząsteczce NH3. Następnie przyporządkuj dwóm związkom: LiH i PH3, wartości ich
temperatury topnienia: 692°C, –134°C (pod ciśnieniem 1013 hPa).

Na podstawie: W. Mizerski, Tablice chemiczne, Warszawa 2003.
LiH NH3 PH3

Rodzaj wiązania jonowe kowalencyjne
spolaryzowane

Temperatura topnienia, °C –78

42. (1 punkt)
Wpisz do tabeli temperaturę wrzenia wymienionych substancji (H2, CaCl2, HCl) pod ciśnieniem
atmosferycznym. Wartości temperatury wrzenia wybierz spośród następujących: –253°C, –85°C, 100°C,
1935°C.

Substancja wodór, H2 chlorek wapnia, CaCl2 chlorowodór, HCl
Temperatura wrzenia, °C

Arkusz maturalny CKE, czerwiec 2020 r.
43. (1 punkt)
Poniżej przedstawiono model struktury wody w stanie stałym.

Uzupełnij zdania opisujące budowę i właściwości lodu. Podkreśl właściwe określenie spośród wymienionych
w każdym nawiasie:

W wodzie w stanie stałym, czyli w lodzie, każda cząsteczka wody związana jest wiązaniami (kowalencyjnymi
/ kowalencyjnymi spolaryzowanymi / wodorowymi / jonowymi) z czterema innymi cząsteczkami wody leżącymi
w narożach czworościanu foremnego. Tworzy się w ten sposób luźna sieć cząsteczkowa o strukturze
(diagonalnej / trygonalnej / tetraedrycznej), która pęka, gdy lód się topi, choć pozostają po niej skupiska
zawierające 30 i więcej cząsteczek. W ciekłej wodzie cząsteczki zajmują przestrzeń mniejszą niż w sieci
krystalicznej, a zatem woda o temperaturze zamarzania ma gęstość (większą / mniejszą) niż lód. Dlatego lód
(tonie w / pływa po) wodzie.

Na podstawie: K.-H. Lautenschläger, W. Schröter, A. Wanninger, Nowoczesne kompendium chemii, Warszawa 2007.
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44. (1 punkt)
Dane są następujące właściwości kryształów:

I. wysoka temperatura topnienia
II. w stanie stałym bardzo dobre przewodnictwo prądu elektrycznego
III. po stopieniu dobre przewodnictwo prądu elektrycznego
IV. w roztworze wodnym dobre przewodnictwo prądu elektrycznego
V. niska temperatura topnienia

Wybierz te właściwości, które charakteryzują kryształy węglanu sodu.

45. (1 punkt)
Substancje o tym samym typie wzoru chemicznego, tworzące ten sam typ sieci przestrzennej i o takich
samych lub bardzo zbliżonych rozmiarach komórki elementarnej, nazywamy substancjami izomorficznymi.
Mogą one tworzyć roztwory stałe, czyli kryształy mieszane. Tworzenie kryształów mieszanych polega na tym,
że atomy lub jony wykazujące taki sam ładunek oraz zbliżone rozmiary mogą się wzajemnie zastępować w
sieci przestrzennej. KCl i KBr mają identyczne sieci przestrzenne i wykazują zdolność tworzenia stałych
roztworów. Natomiast w przypadku KCl i NaCl izomorfizm nie występuje mimo tego samego typu sieci.
W tabeli podano wielkości promienia jonowego czterech jonów.

 Cl-
181 pm

Br-

196 pm
K+

138 pm
Na+

102 pm
Na podstawie: A. Bielański, Podstawy chemii nieorganicznej, Warszawa 2002.

Wyjaśnij, dlaczego chlorek potasu i chlorek sodu nie mogą tworzyć kryształów mieszanych.

46. (2 punkty)
Ciała stałe można podzielić na krystaliczne i bezpostaciowe. Kryształy klasyfikuje się ze względu na rodzaj
oddziaływań między tworzącymi je drobinami. Wyróżnia się kryształy metaliczne, jonowe, kowalencyjne i
molekularne.
Na podstawie: K. Pigoń, Z. Ruziewicz, Chemia fizyczna. Fizykochemia molekularna, Warszawa 2005.

a) Poniżej wymieniono nazwy siedmiu substancji tworzących kryształy w stałym stanie skupienia.
chlorek sodu      glin       glukoza       jod      sód      tlenek magnezu       wodorotlenek sodu

Spośród wymienionych substancji wybierz wszystkie te, które tworzą kryształy jonowe, oraz
wszystkie te, które tworzą kryształy metaliczne. Wpisz ich nazwy we właściwe miejsce w tabeli.

Kryształy
jonowe metaliczne

b) Uzupełnij poniższe zdania. W odpowiedzi uwzględnij rodzaj nośników ładunku.
W kryształach metalicznych nośnikami ładunku są ................................................................. ,
dlatego metale przewodzą prąd elektryczny w stałym stanie skupienia.
Związki jonowe po stopieniu przewodzą prąd elektryczny, ponieważ ........................................
 .................................................................................................................................................... .

Arkusz maturalny CKE, czerwiec 2020 r.
47. (1 punkt)
Wybierz, które z poniższych stwierdzeń są prawdziwe jako dokończenie zdania:
             W szeregu  Cl → Br → I:

a) rośnie promień atomowy
b) maleje moc kwasów beztlenowych
c) maleje elektroujemność
d) rośnie aktywność niemetali
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48. (1 punkt)
Które z parametrów opisujących atom rosną zgodnie z kierunkiem strzałki?

Li  Na  K  Rb  Cs  Fr

I. promień atomowy                   II. elektroujemność                        III. energia jonizacji
IV. charakter metaliczny            V. właściwości zasadowe              VI. promień jonowy

49. (1 punkt)
Czy może zostać odkryty pierwiastek, który będzie tworzył z fluorem wiązanie o większym udziale wiązania
jonowego niż znane obecnie pierwiastki? Odpowiedź uzasadnij.
50. (2 punkty)
Atom pewnego pierwiastka E w stanie podstawowym ma następującą konfigurację elektronową: [Ar] 4s2 3d10 4p5.
Na podstawie powyższej informacji uzupełnij następujący tekst:
Pierwiastek ten ma . . . . elektronów walencyjnych. W związku z wodorem występuje na . . . . stopniu utlenienia.
Z porównania elektroujemności wodoru i pierwiastka E wynika, że jest to wiązanie . . . .  . . . . . . . Maksymalny
stopień utlenienia pierwiastka E wynosi . . . . Pierwiastek ma właściwości .  .  . .  . .  .  .  .  .  .  .  . Konfiguracja
elektronowa prostego jonu tego pierwiastka:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  .

51. (2 punkty)
Przeanalizuj położenie arsenu w układzie okresowym i określ podstawowe właściwości tego pierwiastka.
Uzupełnij poniższą tabelkę:

Konfiguracja elektronów walencyjnych atomu arsenu
Najniższy stopień utlenienia arsenu w związkach chemicznych
Najwyższy stopień utlenienia arsenu w związkach chemicznych
Wzór związku arsenu z wodorem
Wzór tlenku arsenu na najwyższym stopniu utlenienia

52. (1 punkt)
Na podstawie budowy atomów pierwiastków należących do 16. i 17. grupy i trzeciego okresu układu
okresowego uzupełnij poniższe zdania:

Jądro atomu fluorowca ma ładunek ( mniejszy / większy ) niż jądro atomu tlenowca.
Atom fluorowca ma ( mniejszy / większy ) promień atomowy niż atom tlenowca.
Tlenowiec jest ( bardziej / mniej ) aktywny chemicznie od fluorowca.

53. (3 punkty)*
Uzupełnij poniższe dane dotyczące  cząsteczek SO3 i O3:
a) wpisując w tabelę liczbę wolnych par elektronowych oraz liczbę wiązań σ i π w tych cząsteczkach:

Wzór związku Liczba
wolnych par elektronowych wiązań σ wiązań π

SO3

O3

b) Określ kształt (dygonalny, trygonalny, tetraedryczny) cząsteczek obu związków korzystając z metody
VSEPR obliczając wartość liczby przestrzennej (LP):

Kształt cząsteczki SO3: .................................................,  LP = ………
Kształt cząsteczki O3: ...................................................,  LP = ………
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CHEMIA 5
Odpowiedzi do zadań

___________________________________________________________________

1. CCl4
2.          H         Cl
                    \          /
                 C = C
                    /            \
            Cl           C – CH2 – CH3
                                /   \
                        H   H

3. 10 elektronów walencyjnych, 6 elektronów wiążących, wzór elektronowy:   I N ≡ N I
4. CaO – wiązanie jonowe, NH3 -  wiązanie kowalencyjne spolaryzowane, NaH – wiązanie jonowe,

F2 – wiązanie atomowe
5. C
6. D
7. siarka, 16 grupa, 3 okres
8. 1.F, 2.P, 3.F
9. a) H2,   b) HF,   c) Cl2
10. a) 2px - s - π  - bocznego - 2py i 2pz – atomowymi    b) sp - liniową

11. 5 par

12. 13s i 3π

13. 1. A, B    2. C, D, E, F     3. A, C, F
14. 1. sp3  2. sp   3. sp2  4. sp lub hybrydyzacja tetraedryczna (1), dygonalna (2,4), trygonalna (3)
15.  1.P, 2.F, 3.P
16. 1, 2 – sp, 3 – sp3, 4,5 – sp2

17. sp2, jest, p
18.

kwas jabłkowy kwas mlekowy
stopień utlenienia 3. atomu węgla -II -III

liczba atomów węgla o hybrydyzacji
orbitali walencyjnych typu:

sp2 2 1
sp3 2 2

19. a) X2  - 1 wiązanie σ i 2 wiązania π , Z2  - 1 wiązanie σ
      b) X - 5 elektronów walencyjnych, Z - 7 elektronów walencyjnych
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20.

21. SO2         LP = 2 + ½(6 - 2∙2) = 3               kształt kątowy
      CO2        LP = 2 + ½(4 - 2∙2) = 2               kształt liniowy
22.

23. 1.

2. C2H2 – cząsteczka liniowa, BF3 – cząsteczka trójkątna
__     _

24. a) H – O – I l

       b)     H         H
                  \       /
                l N – N l
                  /        \
               H          H

25. a) NaF, K2O          b) CO2, CCl4, H2O, HCl

26.

lub

27.  wiązania jonowe: 1,  kowalencyjne niespolaryzowane: 0, kowalencyjne spolaryzowane ogółem: 4, w tym
koordynacyjne: 1
28. Deluj HCl = 0,9 Deluj HBr = 0,7       A. HBr        B. HCl       C. HCl

29. tetrafluorometan, octan etylu, wodorek sodu, wodór cząsteczkowy

Wzór związku Liczba wolnych par elektronowych Liczba wiązań σ Liczba wiązań π

C2H2 0 3 2
BF3 9 3 0
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30. Między cząsteczkami HF tworzą się silne wiązania wodorowe.
31. CH3OH,  CH3NH2,  CH3CH3,
32. 1. Decyduje o tym kształt cząsteczek – w obu cząsteczkach występuje wiązanie atomowe spolaryzowane,

ale cząsteczka wody ma budowę kątową i moment dipolowy cząsteczki jest różny od zera, natomiast
cząsteczka CO2 jest liniowa i ma symetryczny rozkład ładunku.

      2.  . .
             H : O :

. .
                   H
33. I - H2S,  II - PH3, III - CH4

34. a) H3O+,    b) CH4,     c) CO2

35. Amoniak jest związkiem o budowie polarnej i dobrze rozpuszcza się w wodzie, która jest
rozpuszczalnikiem polarnym. Cząsteczki metanu są niepolarne i dlatego w wodzie się on praktycznie nie
rozpuszcza.

36. B, D
37. 1 - fałsz, 2 - prawda, 3 - prawda
38. 1. dodatnio - dużą      2.  wyższa - z silniejszego – większej
39. kationów metali – kationy i aniony – sacharozy – diamentu
40. a
41.

LiH NH3 PH3

Rodzaj wiązania jonowe kowalencyjne spolaryzowane/
atomowe spolaryzowane

kowalencyjne
spolaryzowane

Temperatura topnienia, °C 692 –78 –134
42.

Substancja wodór, H2 chlorek wapnia, CaCl2 chlorowodór, HCl
Temperatura wrzenia, °C –253 1935 –85

43. wodorowymi – tetraedrycznej – większą  - pływa
44. I, III, IV
45. KCl i NaCl nie mogą tworzyć kryształów mieszanych, ponieważ kationy sodu i potasu
      znacznie różnią się rozmiarami, więc nie mogą zastępować się w sieci przestrzennej
46. a) kryształy jonowe: chlorek sodu, tlenek magnezu, wodorotlenek sodu; kryształy metaliczne: glin, sód
       b) W kryształach metalicznych nośnikami ładunku są elektrony, dlatego metale przewodzą prąd

elektryczny w stałym stanie skupienia.
       Związki jonowe po stopieniu przewodzą prąd elektryczny, ponieważ występują w nich kationy i aniony

lub jony (zdolne do przenoszenia ładunków elektrycznych) lub poruszające się cząstki obdarzone
ładunkiem elektrycznym.

47. a, c
48. I, IV, V, VI
49. Tak, musiałby to być pierwiastek o elektroujemności niższej od 0,7. Te warunki mógłby spełnić kolejny
pierwiastek w grupie litowców, o liczbie atomowej 119.
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50. 7 elektronów walencyjnych, st.utl. -I w związku z wodorem, wiązanie atomowe spolaryzowane,
maksymalny st.utl. VII,  właściwości kwasowe (lub niemetaliczne), [Ar] 4s2 3d10 4p6.
51.

Konfiguracja elektronów walencyjnych atomu arsenu 4s24p3

Najniższy stopień utlenienia arsenu w związkach chemicznych -III
Najwyższy stopień utlenienia arsenu w związkach chemicznych V
Wzór związku arsenu z wodorem AsH3

Wzór tlenku arsenu na najwyższym stopniu utlenienia As4O10 (dopuszczalny wzór As2O5)

52. większy – mniejszy – mniej
53. a) 1 p. – za poprawne uzupełnienie tabeli; 0 p. – za odpowiedź niepełną lub błędną albo brak odpowiedzi.

Wzór związku Liczba
wolnych par elektronowych wiązań σ wiązań π

SO3 8 3 1
O3 6 2 1

     b) 1 p. – za poprawne określenie kształtu obu cząsteczek; 1 p. – za poprawne określenie LP; 0 p. – za
odpowiedź niepełną lub błędną albo brak odpowiedzi.

Kształt cząsteczki SO3: trójkątna, LP = 3 + ½ (6-2∙3) = 3
Kształt cząsteczki O3: kątowa, LP = 2 + ½ (6-2∙2) = 3
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Zagadnienia na zajęcia nr 6
Układy dyspersyjne - roztwory właściwe, układy koloidalne, zawiesiny. Sposoby rozdzielania mieszanin.
Sposoby wyrażania składu roztworu – stężenia procentowe i molowe. Obliczenia. Roztwór nasycony,
nienasycony, przesycony. Rozpuszczalność, obliczenia związane z rozpuszczalnością.

Zadania domowe – zajęcia nr 6
1. (1 punkt)
Przygotowano trzy roztwory, które zawierały:

A. 7,5 g KNO3 i 30g wody,
B. 125 g 20% roztworu KNO3 i 125g wody,
C. 155 cm3 30% roztworu KNO3 o gęstości 1,3 g/cm3 i 400g wody.

W którym roztworze stężenie procentowe azotanu(V) potasu jest największe?

2.  (1 punkt)
Stężenie nasyconego roztworu pewnej soli w danej temperaturze wynosi 20 %. Ile wynosi jej rozpuszczalność
w tej temperaturze?

3.  (3 punkty)
Rozpuszczalność BaCl2 w temperaturze 60°C wynosi 46 g/100 g wody.
Do 60 cm3 wody (d = 1 g/cm3) dodano 35 g BaCl2 i zawartość zlewki dokładnie wymieszano.
Czy w temperaturze 60°C w zlewce będzie się znajdował roztwór nasycony czy nienasycony? Czy będzie to
układ jednofazowy czy dwufazowy? Jakie będzie stężenie procentowe tego roztworu?

4.  (1 punkt)
Ile wody należy dodać do 200 cm3 roztworu NaOH o stężeniu 2 mol/dm3, aby otrzymać roztwór o stężeniu
0,5 mol/dm3?

5. (1 punkt)
W wodnym roztworze fruktozy (C6H12O6) na 1 mol cząsteczek tego cukru przypada 9,03 · 1024 cząsteczek
wody. Jakie jest stężenie procentowe tego roztworu?

6.   (2 punkty)
Na całkowite zobojętnienie 11,2 g wodorotlenku zawierającego jednododatni jon metalu zużyto 50 cm3

roztworu kwasu siarkowego(VI) o stężeniu 2 mol/dm3. Jaki metal wchodzi w skład tego wodorotlenku?

7.  (2 punkty)
Jakie będzie stężenie molowe jonów glinu w roztworze, który powstał po zmieszaniu 0,5 dm3 roztworu AlCl3
o stężeniu 1 mol/dm3 z 1,5 dm3 roztworu Al2(SO4)3 o stężeniu 1 mol/dm3?


