
Drodzy Uczniowie 
W trzecim tygodniu zdalnego nauczania wypada 
sprawdzian z działu Łączenie się atomów. 
Równania reakcji chemicznych. Nie mamy 
możliwości napisać go tak jak do tej pory, więc 
musimy inaczej. Przesyłam Wam sprawdzian. Na jego zrobienie i odesłanie macie czas do środy  
(1 kwietnia). Możecie go wydrukować i rozwiązać lub przepisać do zeszytu odpowiedzi (bardzo 
proszę czytelnie). Rozwiązania przesyłacie na agnieszkam@lubecko.edu.pl 

 

Łączenie się atomów.  

Równania reakcji chemicznych 

 

1. Wskaż zdanie fałszywe.          1 p. 

A. Atom wodoru dąży do uzyskania dubletu elektronowego. 

B. W cząsteczce tlenku węgla(IV) powstają dwa wiązania podwójne. 

C. Wiązanie jonowe powstaje w wyniku elektrostatycznego przyciągania się kationów metali i anionów 

niemetali. 

D. W cząsteczce azotu N2 powstają dwie wspólne pary elektronowe między atomami azotu.  

 

2. Wskaż zestaw, w którym poprawnie zapisano wzory dwu- lub wieloatomowych cząsteczek. 1 p. 

A. Br2, N2, P8, F2  B. O2, Cl2, S8, P4   C. H2, Br4, N2, S8  D. O2, F4, P4, N2 

3. Zaznacz wzór sumaryczny związku chemicznego, którego cząsteczkę przedstawiono za pomocą modelu. 

            1 p. 

 

A. H2O   B. CO   C. SO3   D. CO2 

4. Fluorek glinu to związek chemiczny o budowie jonowej. Wskaż, który z uproszczonych modeli poprawnie 

przedstawia budowę kationu i anionu tworzących ten związek chemiczny.  1 p. 

 

A. 

    

C. 
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B. 

  

D. 

                   

 

5. Pewien związek chemiczny w stałym stanie skupienia tworzy uporządkowane kryształy. Wskaż wzór 

substancji, której dotyczy ten opis.             1 p. 

A. N2   B. H2O   C. NH3   D. NaCl  

6. Wskaż zestaw, w którym znajduje się błędnie zapisany wzór sumaryczny związku chemicznego.  1 p. 

A. K2O, Rb2O, Al2O3 B. LiH, BaH2, CH4 C. SiO2, N3O2, Cl2O7  D. HF, H2S, AlH3 

 
7. W reakcji chemicznej dwóch cząsteczek tlenku żelaza(III) oraz trzech atomów węgla powstają cztery atomy 

żelaza oraz trzy cząsteczki tlenku węgla(IV). Wskaż poprawny zapis cząsteczkowy tej reakcji chemicznej. 

            1 p. 

A. 2 Fe2O3 + C3 → 4 Fe + 3 CO2    C. 2 Fe2O3 + 3 C → 4 Fe + 3 CO2 

B. 2 Fe2O3 + 3 C2 → 4 Fe + 3 CO2   D. 2 FeO3 + 3 C → 4 Fe + 3 CO2 

 

8. Podkreśl typ wiązania chemicznego, które występuje w związkach o podanych wzorach sumarycznych. 

             2 p. 

Wzór sumaryczny Typ wiązania chemicznego 

SO2 jonowe kowalencyjne 

H2O  jonowe kowalencyjne 

NaF jonowe kowalencyjne 

CaO jonowe kowalencyjne 

 

9. Ustal symbole pierwiastków chemicznych ukrytych pod oznaczeniami X, Y i Z, które tworzą związek 

chemiczny o wzorze sumarycznym XYZ. O pierwiastkach X, Y i Z wiadomo, że:    2 p. 

• pierwiastek chemiczny Y leży w 14. grupie układu okresowego, a w jego rdzeniu atomowym znajdują się 

tylko 2 elektrony, 

• zawartość procentowa pierwiastka Z w związku chemicznym XYZ wynosi 52%, 

• masa cząsteczkowa związku chemicznego XYZ wynosi 27 u, 

• atomy pierwiastków chemicznych X, Y i Z są połączone ze sobą wiązaniami kowalencyjnymi. 

 

10. W czasie spalania węgla w tlenie powstaje tlenek węgla(IV). Oblicz, ile gramów węgla należy spalić, aby 

otrzymać 132 g tlenku węgla(IV).         2 p. 



 

 


