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Wstêp 

Ksi¹¿ka stanowi zbiór pytañ i zadañ z chemii wraz z odpowiedziami,

obejmuj¹cy kompleksowo szeroki zakres zagadnieñ z chemii

poznawanych w szkole œredniej. Podzielona zosta³a na trzy tradycyjne

dzia³y – chemiê ogóln¹, nieorganiczn¹ i organiczn¹. Zawiera ona zarówno

pytania proste, dla przypomnienia sobie podstawowych definicji i pojêæ,

jak i bardziej z³o¿one, wymagaj¹ce pe³niejszej interpretacji zjawisk. 

Ksi¹¿ka ma na celu u³atwiæ Czytelnikowi samodzielne powtarzanie

wiadomoœci z chemii. Adresowana jest do uczniów szkó³ œrednich

pragn¹cych na bie¿¹co sprawdzaæ swoj¹ wiedzê w zakresie wybranych

zagadnieñ z chemii. Mo¿e ona równie¿ stanowiæ cenn¹ pomoc dla

kandydatów wybieraj¹cych siê na studia medyczne, b¹dŸ na inne

uczelnie, a tak¿e dla studentów wydzia³ów niechemicznych studiuj¹-

cych chemiê w ograniczonym zakresie. 

Niniejsze opracowanie sk³ada siê z dwóch czêœci obejmuj¹cych

PYTANIA i ODPOWIEDZI. Czêœæ druga zawiera ponadto komentarze,

bli¿sze wyjaœnienia, a czêsto tak¿e krótkie podstawy teoretyczne dobrane

w zale¿noœci od stopnia trudnoœci danego zagadnienia i jego udzia³u

w materiale realizowanym w szkole œredniej. 

Jednym z g³ównych zadañ tej ksi¹¿ki jest inspirowanie Czytelnika do

samodzielnej pracy, ³¹czenia wiedzy zdobytej w ró¿nych dzia³ach chemii

i wyci¹gania na tej podstawie w³asnych wniosków. Czytelnik powinien

najpierw próbowaæ samodzielnie odpowiedzieæ na pytanie, a nastêpnie

sprawdziæ poprawnoœæ odpowiedzi. Niekiedy podano przy niej odnoœnik

do innej odpowiedzi, w której tak¿e analizowano rozwa¿any problem lub

omawiano zagadnienie pokrewne; np. zapis „por. odp. 12/6/I” oznacza,

¿e nale¿y przeczytaæ tak¿e pytanie i odpowiedŸ 12 w rozdziale 6

(OBLICZENIA STECHIOMETRYCZNE) I dzia³u chemii (CHEMIA OGÓLNA).

Brak cyfry rzymskiej (czyli zapis „por. odp. 12/6”) oznacza, ¿e Czytelnik

odsy³any jest do odpowiedzi z tego samego dzia³u. Jeœli wyjaœnienie

wydawa³oby siê Czytelnikowi niepe³ne lub ma³o zrozumia³e, wówczas

nale¿y siêgn¹æ do podrêcznika chemii lub innych opracowañ,

przeznaczonych dla uczniów szkó³ œrednich, t³umacz¹cych dane

zagadnienie od podstaw.
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Przeanalizowanie wszystkich pytañ zawartych w niniejszym

opracowaniu pozwala dok³adnie powtórzyæ materia³ z chemii

realizowany w liceach ogólnokszta³c¹cych o profilu  biologiczno-

chemicznym. 

Obecne wydanie ró¿ni siê od poprzedniego wprowadzeniem

najnowszych zasad nazewnictwa zwi¹zków nieorganicznych

i organicznych oraz aktualizacj¹ niektórych terminów.

Autor bêdzie wdziêczny Czytelnikom za uwagi nadsy³ane na adres

Wydawnictwa, które przyczyni¹ siê do doskonalenia nastêpnych wydañ.
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10. Oblicz sk³ad izotopowy naturalnej miedzi wiedz¹c, ¿e jest ona
mieszanin¹ izotopów o masach 63 u i 65 u, zaœ jej masa atomowa
wynosi 63,5 u. 

11. Jak¹ masê molow¹ ma pierwiastek, jeœli jeden jego atom wa¿y

1,063 10-22 g? 

12. W której nawa¿ce znajduje siê wiêcej moli soli bezwodnej, w 1,6 g

CuSO4, czy w 2,5 g CuSO4 5H2O? 

13. W której nawa¿ce sodu, potasu, rubidu czy cezu o jednakowej masie
znajduje siê: 
a) najwiêcej moli, 
b) najwiêcej atomów danego pierwiastka? 

14. Ile moli elektronów znajduje siê w 1 gramie: 
a) atomów wodoru, 
b) cz¹steczek azotu? 

15. Ile cz¹steczek (lub atomów) znajduje siê w 10 dm3: 
a) chloru, 
b) wodoru, 
c) helu w warunkach normalnych? 

16. Jak¹ objêtoœæ zajmie 1 1025 atomów wodoru: 

a) w warunkach normalnych, 
b) w temperaturze 30°C pod ciœnieniem 900 hPa? 

17. W jakiej objêtoœci tlenku siarki(IV) mierzonej w warunkach
normalnych znajduje siê tyle samo atomów siarki, co w 9,8 g kwasu
siarkowego(VI)? 

18. Która substancja zawiera najwiêcej cz¹steczek w objêtoœci 18 cm3

mierzonej w temperaturze pokojowej pod normalnym ciœnieniem:
tlen, wodór, woda czy amoniak? 
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I. CHEMIA OGÓLNA 

1. Podstawowe pojêcia chemiczne 

 1. Jakie wielkoœci s¹ podstaw¹: 
a) pojêcia izotopu, 
b) definicji pierwiastka? 

 2. Rozró¿nij pojêcia: 
a) masa atomowa – liczba masowa, 
b) masa atomowa – masa atomu, 
c) liczba porz¹dkowa – liczba atomowa. 

 3. Co  oznacza  zapis A
ZX? Jakich informacji dostarcza on o budowie

atomu?

 4. Dlaczego masy atomowe pierwiastków nie s¹ liczbami ca³kowitymi? 

 5. Wyjaœnij, dlaczego w definicji mola nie podaje siê dok³adnie ile
zawiera on atomów, cz¹steczek, jonów itp., ale u¿ywa siê
sformu³owania, ¿e jest ich tyle, „ile atomów znajduje siê w 12 g
izotopu wêgla 12C”? 

 6. Co to jest j.m.a.? Czy za pomoc¹ tej jednostki mo¿na wyraziæ masê
protonu, elektronu i neutronu? 

 7. Oblicz masê: 
a) atomu azotu, 
b) cz¹steczki azotu, 
c) 10 cz¹steczek azotu, 
d) 2 dm3 azotu mierzonych w warunkach normalnych. 

 8. Oblicz masê 1 mola etanolu, jeœli 6,02 1022 jego cz¹steczek ma masê

4,6 g. 

 9. Wiedz¹c, ¿e procentowa zawartoœæ izotopów w naturalnym chlorze
wynosi 77,5% 35Cl i 22,5% 37Cl, oblicz masê atomow¹ chloru. 
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2. Budowa atomu 

 1. Jakiego rzêdu œrednice maj¹ atomy? Porównaj œrednicê atomu i j¹dra
atomowego. 

 2. Wyjaœnij pojêcia nuklid – nukleon. 

 3. Podaj sens fizyczny liczb kwantowych. 

 4. Podaj wzory pozwalaj¹ce obliczyæ liczbê elektronów na: 
a) pow³okach g³ównych, 
b) podpow³okach czyli orbitalach. 

 5. Czego dotyczy zakaz Pauliego, a czego regu³a Hunda? 

 6. G³ównej liczbie kwantowej n = 4 przyporz¹dkuj wartoœci
pozosta³ych liczb kwantowych i narysuj diagram rozmieszczenia
elektronów. 

 7. Wyjaœnij, co to jest orbital: 
a) wi¹¿¹cy, b) antywi¹¿¹cy, 
c) niewi¹¿¹cy, d) zdegenerowany. 

 8. Co to jest stan podstawowy i wzbudzony atomu? 

 9. Przedstaw konfiguracjê elektronow¹ stanu podstawowego
i wzbudzonego atomów: 
a) wêgla, b) tlenu, c) azotu,

 d) siarki, e) chloru. 

10. Na podstawie podanych konfiguracji elektronowych atomów A, B, C
wska¿: 
a) która konfiguracja zapisana jest b³êdnie, 
b) która odpowiada konfiguracji gazu szlachetnego, 
c) ilu wartoœciowe s¹ pierwiastki. 

A: 1s2   2s2   2p5 
B: 1s2   2s2   2p6 
C: 1s2   2s2   2p6   3s2   3p6   4s2   3d7 4p6. 

11. Na podstawie podanej konfiguracji atomu: 
1s2   2s2   2p6   3s1 
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okreœl: 
a) ile elektronów i protonów ma atom, 
b) jego po³o¿enie w uk³adzie okresowym, 
c) jego wartoœciowoœæ. 

12. Jaki kszta³t przestrzenny maj¹ nastêpuj¹ce cz¹steczki: 
a) CH4, b) CH2=CH2, c) CH�CH, 
d) NH3, e) H2O, f) BeH2? 
Jaki wp³yw na budowê przestrzenn¹ cz¹steczki ma hybrydyzacja
atomów? 

13. Porównaj konfiguracjê elektronow¹ atomów pierwiastków grup
g³ównych i pobocznych w uk³adzie okresowym Mendelejewa. 

14. Jak¹ konfiguracjê elektronow¹ zyskuj¹ atomy pierwiastków po
przejœciu w stan jonowy? 

15. Dlaczego gazy szlachetne nie tworz¹ cz¹steczek? 

16. Do jakiej grupy uk³adu okresowego zalicza siê wodór? 

17. Jakie kryterium porz¹dkowania pierwiastków przyj¹³ Mendelejew
przy tworzeniu swojego uk³adu okresowego, a jakie kryterium
obowi¹zuje we wspó³czesnym uk³adzie okresowym? 

18. W której czêœci uk³adu okresowego Mendelejewa pierwiastki s¹:
a) metalami, 
b) niemetalami? 

19. Na przyk³adzie atomu chloru wyjaœnij, co to jest kation, anion
i rodnik. Podaj przyk³ady reakcji, w których te cz¹stki uczestnicz¹. 

20. Podaj warunki wystêpowania promieniotwórczoœci naturalnej. 

21. Ile wynosi liczba atomowa i masowa pierwiastka otrzymanego przez
wypromieniowanie 2 cz¹stek á i 2 cz¹stek â z atomów  pierwiastka
AZX ?

22. Jak wyjaœniæ, ¿e j¹dro atomowe ma mniejsz¹ masê od sumy mas
protonów i neutronów wchodz¹cych w sk³ad tego j¹dra? 

23. Wymieñ izotopy wodoru i okreœl ich sk³ad j¹dra atomowego. Który
z nich jest promieniotwórczy? 
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