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Grupa A    Klasa ...................................

Imię i nazwisko .......................................................

1 Tlenek magnezu to związek chemiczny o budowie jonowej. Wskaż, który z uproszczonych modeli poprawnie
przedstawia budowę kationu i anionu tworzących ten związek chemiczny.

 

( .... / 1 pkt)

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

Wzór sumaryczny Typ wiązania chemicznego

KCl jonowe kowalencyjne

SO3 jonowe kowalencyjne

Li2O jonowe kowalencyjne

NH3 jonowe kowalencyjne

( .... / 2 pkt)

3 Oceń prawdziwość podanych informacji – zaznacz P, jeśli informacja jest prawdziwa lub F – jeśli jest
fałszywa.

 

1. Wiązanie kowalencyjne polega na łączeniu się atomów za pomocą
wspólnych par elektronowych. P F

2.

W wiązaniu kowalencyjnym spolaryzowanym wspólne pary
elektronowe są w tej samej odległości od każdego z atomów, a w
wiązaniu niespolaryzowanym są przesunięte w kierunku jednego z
nich.

P F

3. Wiązanie jonowe polega na łączeniu się kationów i anionów. P F

4. Kationy to jony dodatnie, które powstały z atomów przez oddanie
elektronów. P F

5. Aniony to jony ujemne, które powstały z atomów przez oddanie
elektronów. P F

6. Wiązanie podwójne utworzone jest przez trzy pary elektronowe. P F

7. H2O to przykład wzoru sumarycznego związku chemicznego. P F

( .... / 1 pkt)
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4 Wskaż nazwę pierwiastka chemicznego, którego budowę atomu przedstawiono na uproszczonym modelu.

A. potas                     B. azot                     C. chlor                        D. fluor

( .... / 1 pkt)

5 Wskaż rozmieszczenie elektronów na powłokach elektronowych (konfigurację elektronową) atomu wapnia.
A. K2L8M10             B. K2L8M8N2              C. K2L8M2N8             D. K2L9M9

( .... / 1 pkt)

6 Podkreśl poprawne uzupełnienia zdań dotyczących budowy atomu.

Atom jest zbudowany z jądra atomowego, w którym znajdują się dodatnio naładowane protony / neutrony /
elektrony, oraz obojętne elektrycznie protony / neutrony / elektrony. Masa elektronu jest około 1840 razy większa
/ mniejsza od mas protonu i neutronu, stąd praktycznie cała masa atomu skupiona jest w jądrze atomowym.

( .... / 1 pkt)

7 Napisz wzór elektronowy i wzór strukturalny cząsteczek: a) H2O i b) O2.
Określ rodzaj wiązania chemicznego w tych cząsteczkach.
a)

 

 

 

 

b)

 

 

 

 

H2O – wiązanie ......................

.................................................

 

O2 – wiązanie ......................

..............................................

 

( .... / 2 pkt)

8 Uzupełnij tabelę, korzystając z układu okresowego pierwiastków chemicznych.

Nazwa pierwiastka
chemicznego Węgiel Magnez Chlor

 Symbol chemiczny    

 Masa atomowa    

 Numer 
 grupy    

 okresu    

 Liczba    

 atomowa Z    

 protonów    

 elektronów    

 elektronów
walencyjnych    

 powłok
elektronowych    

( .... / 3 pkt)
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 Konfiguracja elektronowa    

Uproszczony 
model atomu 

 

   

9 Zaznacz poprawne dokończenia zdań.

1. W tworzeniu wiązań chemicznych biorą udział
A. elektrony walencyjne.              C. elektrony niewalencyjne.
B. wszystkie elektrony.                 D. protony

2. Atomy dążą do uzyskania oktetu elektronowego, czyli
A. dwóch elektronów na powłoce zewnętrznej.
B. ośmiu elektronów na powłokach wewnętrznych.
C. ośmiu elektronów na powłoce zewnętrznej.
D. dwóch elektronów na powłokach wewnętrznych.

3. Atomy, które mają jedną powłokę elektronową, uzyskują stan trwały, gdy zawierają na niej
A. dwa elektrony.                         C. trzy elektrony.
B. jeden elektron.                         D. cztery elektrony.

( .... / 3 pkt)

10 Do pojęć oznaczonych cyframi (1–4) dopisz właściwe określenia oznaczone literami (A–G).

1. ........,    2. ..........,    3. ...........,   4. ............

1. wiązanie
kowalencyjne
niespolaryzowane

2. kation
3. wzór strukturalny
4. wiązanie jonowe

A. uwzględnia rodzaj i liczbę atomów oraz liczbę wiązań
chemicznych

B. polega na łączeniu się kationów i anionów
C. polega na łączeniu się atomów pierwiastków

chemicznych za pomocą wspólnych par elektronowych,
które nie są przesunięte w kierunku żadnego z atomów

D. uwzględnia rodzaj i liczbę atomów
E. jon o ładunku ujemnym
F. polega na łączeniu się atomów pierwiastków

chemicznych za pomocą wspólnych par elektronowych,
które są przesunięte w kierunku atomu pierwiastka
chemicznego o większej liczbie elektronów
walencyjnych

G. jon o ładunku dodatnim

( .... / 2 pkt)

11 Narysuj, w jaki sposób tworzą się wiązania chemiczne (elektrony walencyjne zaznacz jako kropki) w podanych
przykładach oraz określ typ tych wiązań.

a) Cl2                                                        b) NaBr

( .... / 3 pkt)
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Grupa B    Klasa ...................................

Imię i nazwisko .......................................................

1 Tlenek sodu to związek chemiczny o budowie jonowej. Wskaż, który z uproszczonych modeli poprawnie
przedstawia budowę kationu i anionu tworzących ten związek chemiczny.

 

( .... / 1 pkt)

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

Wzór sumaryczny Typ wiązania chemicznego

H2O jonowe kowalencyjne

K2O jonowe kowalencyjne

MgF2 jonowe kowalencyjne

NH3 jonowe kowalencyjne

( .... / 2 pkt)

3 Oceń prawdziwość podanych informacji – zaznacz P, jeśli informacja jest prawdziwa lub F – jeśli jest
fałszywa.

 

1. Wiązanie jonowe tworzy się w wyniku uwspólniania elektronów. P F

2. Wiązanie kowalencyjne powstaje w wyniku uwspólniania
elektronów. P F

3. Wiązanie kowalencyjne spolarysowane tworzy się między dwoma
atomami tego samego pierwiastka chemicznego. P F

4. Kationy to jony, które powstały z atomów w wyniku przyłączenia
elektronów. P F

5. Aniony mają ładunek ujemny. P F

6. W cząsteczce wodoru występuje wiązanie kowalencyjne
niespolaryzowane. P F

7. Wiązanie jonowe tworzy się między atomami pierwiastków
chemicznych, których różnica elektroujemności jest większa niż 1,7. P F

( .... / 1 pkt)

4 Wskaż nazwę pierwiastka chemicznego, którego budowę atomu przedstawiono na uproszczonym modelu. ( .... / 1 pkt)
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A. potas                     B. sód                    C. chlor                        D. fluor

5 Wskaż rozmieszczenie elektronów na powłokach elektronowych (konfigurację elektronową) atomu litu.
A. K2L1              B. K2L8M8N2               C. K2L8M2            D. K2L9M9

( .... / 1 pkt)

6 Podkreśl poprawne uzupełnienia zdań dotyczących budowy atomu.

Atom pierwiastka chemicznego jest zbudowany z jądra atomowego, w którym znajdują się naładowane dodatnio /
naładowane ujemnie / elektrycznie obojętne protony oraz naładowane dodatnio / naładowane ujemnie /
elektrycznie obojętne neutrony. Elektrony tworzą powłoki elektronowe. Wśród powłok elektronowych
wyróżniamy powłokę walencyjną – jest to powłoka znajdująca się najbliżej jądra / najdalej od jądra atomowego.

( .... / 1 pkt)

7 Napisz wzór elektronowy i wzór strukturalny cząsteczek: a) N2 i b) HCl.
Określ rodzaj wiązania chemicznego w tych cząsteczkach.
a)

 

 

 

 

b)

 

 

 

 

N2 – wiązanie .........................

.................................................

HCl – wiązanie .......................

.................................................

( .... / 2 pkt)

8 Uzupełnij tabelę, korzystając z układu okresowego pierwiastków chemicznych.

Nazwa pierwiastka
chemicznego Fluor Krzem Argon

 Symbol chemiczny    

 Masa atomowa    

 Numer 
 grupy    

 okresu    

 Liczba    

 atomowa Z    

 protonów    

 elektronów    

 elektronów
walencyjnych    

 powłok
elektronowych    

 Konfiguracja elektronowa    

Uproszczony    

( .... / 3 pkt)
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model atomu  

9 Zaznacz poprawne dokończenia zdań.

1. W tworzeniu wiązań chemicznych biorą udział
A. wszystkie elektrony.                C. elektrony niewalencyjne.
B. elektrony walencyjne.              D. protony.

2. Atomy dążą do uzyskania oktetu elektronowego, czyli
A. dwóch elektronów na powłoce zewnętrznej.
B. ośmiu elektronów na powłokach wewnętrznych.
C. ośmiu elektronów na powłoce zewnętrznej.
D. dwóch elektronów na powłokach wewnętrznych.

3. Atomy, które mają jedną powłokę elektronową, uzyskują stan trwały, gdy zawierają na niej
A. dwa elektrony.                        C. trzy elektrony.
B. jeden elektron.                        D. cztery elektrony.

( .... / 3 pkt)

10 Do pojęć oznaczonych cyframi (1–4) dopisz właściwe określenia oznaczone literami (A–G).

1. ........, 2. .........., 3. ..........., 4. ............

1. wiązanie jonowe
2. wzór sumaryczny
3. wiązanie

kowalencyjne
spolaryzowane

4. anion

A. uwzględnia rodzaj i liczbę atomów oraz liczbę wiązań
chemicznych

B. polega na łączeniu się kationów i anionów
C. polega na łączeniu się atomów pierwiastków

chemicznych za pomocą wspólnych par elektronowych,
które nie są przesunięte w kierunku żadnego z atomów
tych pierwiastków chemicznych

D. uwzględnia rodzaj i liczbę atomów
E. jon o ładunku ujemnym
F. polega na łączeniu się atomów pierwiastków

chemicznych za pomocą wspólnych par elektronowych,
które są przesunięte w kierunku atomu pierwiastka
chemicznego o większej liczbie elektronów
walencyjnych

G. jon o ładunku dodatnim

( .... / 2 pkt)

11 Narysuj, w jaki sposób tworzą się wiązania chemiczne (elektrony walencyjne zaznacz jako kropki) w podanych
przykładach oraz określ typ tych wiązań.

a) O2                                                       b) KCl

( .... / 3 pkt)
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Grupa C    Klasa ...................................

Imię i nazwisko .......................................................

1 Chlorek sodu to związek chemiczny o budowie jonowej. Wskaż, który z uproszczonych modeli poprawnie
przedstawia budowę kationu i anionu tworzących ten związek chemiczny.

 

( .... / 1 pkt)

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

Wzór sumaryczny Typ wiązania chemicznego

NaF jonowe kowalencyjne

CaO jonowe kowalencyjne

SO2 jonowe kowalencyjne

H2O jonowe kowalencyjne

( .... / 2 pkt)

3 Oceń prawdziwość podanych informacji – zaznacz P, jeśli informacja jest prawdziwa lub F – jeśli jest
fałszywa.

 

1. Wiązanie kowalencyjne polega na łączeniu się atomów za pomocą
wspólnych par elektronowych. P F

2.

W wiązaniu kowalencyjnym spolaryzowanym wspólne pary
elektronowe są w tej samej odległości od każdego z atomów, a w
wiązaniu niespolaryzowanym są przesunięte w kierunku jednego z
nich.

P F

3. Wiązanie jonowe polega na łączeniu się kationów i anionów. P F

4. Kationy to jony dodatnie, które powstały z atomów przez oddanie
elektronów. P F

5. Aniony to jony ujemne, które powstały z atomów przez oddanie
elektronów. P F

6. Wiązanie podwójne utworzone jest przez trzy pary elektronowe. P F

7. H2O to przykład wzoru sumarycznego związku chemicznego. P F

( .... / 1 pkt)
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4 Wskaż nazwę pierwiastka chemicznego, którego budowę atomu przedstawiono na uproszczonym modelu.

A. potas                     B. azot                     C. chlor                        D. fluor

( .... / 1 pkt)

5 Wskaż rozmieszczenie elektronów na powłokach elektronowych (konfigurację elektronową) atomu neonu.
A. K2L1               B. K2L8               C. K2L8M2             D. K2L9M9

( .... / 1 pkt)

6 Podkreśl poprawne uzupełnienia zdań dotyczących budowy atomu.

Atom jest zbudowany z jądra atomowego, w którym znajdują się dodatnio naładowane protony / neutrony /
elektrony, oraz obojętne elektrycznie protony / neutrony / elektrony. Elektrony tworzą powłoki elektronowe.
Powłokę elektronową najbardziej oddaloną od jądra atomowego nazywamy powłoką walencyjną / rdzeniem
atomowym.

( .... / 1 pkt)

7 Napisz wzór elektronowy i wzór strukturalny cząsteczek: a) H2O i b) O2.
Określ rodzaj wiązania chemicznego w tych cząsteczkach.
a)

 

 

 

 

b)

 

 

 

 

H2O – wiązanie ......................

.................................................

 

O2 – wiązanie ......................

..............................................

 

( .... / 2 pkt)

8 Uzupełnij tabelę, korzystając z układu okresowego pierwiastków chemicznych.

Nazwa pierwiastka
chemicznego Węgiel Magnez Chlor

 Symbol chemiczny    

 Masa atomowa    

 Numer 
 grupy    

 okresu    

 Liczba     atomowa Z    

 protonów    

 elektronów    

 elektronów
walencyjnych    

 powłok    

( .... / 3 pkt)
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elektronowych
 Konfiguracja elektronowa    

Uproszczony 
model atomu 

 

   

9 Zaznacz poprawne dokończenia zdań.

1. W tworzeniu wiązań chemicznych biorą udział
A. elektrony walencyjne.              C. elektrony niewalencyjne.
B. wszystkie elektrony.                 D. protony

2. Atomy dążą do uzyskania oktetu elektronowego, czyli
A. dwóch elektronów na powłoce zewnętrznej.
B. ośmiu elektronów na powłokach wewnętrznych.
C. ośmiu elektronów na powłoce zewnętrznej.
D. dwóch elektronów na powłokach wewnętrznych.

3. Atomy, które mają jedną powłokę elektronową, uzyskują stan trwały, gdy zawierają na niej
A. dwa elektrony.                         C. trzy elektrony.
B. jeden elektron.                         D. cztery elektrony.

( .... / 3 pkt)

10 Do pojęć oznaczonych cyframi (1–4) dopisz właściwe określenia oznaczone literami (A–G).

1. ........,    2. ..........,    3. ...........,   4. ............

1. wiązanie
kowalencyjne
niespolaryzowane

2. kation
3. wzór strukturalny
4. wiązanie jonowe

A. uwzględnia rodzaj i liczbę atomów oraz liczbę wiązań
chemicznych

B. polega na łączeniu się kationów i anionów
C. polega na łączeniu się atomów pierwiastków

chemicznych za pomocą wspólnych par elektronowych,
które nie są przesunięte w kierunku żadnego z atomów

D. uwzględnia rodzaj i liczbę atomów
E. jon o ładunku ujemnym
F. polega na łączeniu się atomów pierwiastków

chemicznych za pomocą wspólnych par elektronowych,
które są przesunięte w kierunku atomu pierwiastka
chemicznego o większej liczbie elektronów
walencyjnych

G. jon o ładunku dodatnim

( .... / 2 pkt)

11 Narysuj, w jaki sposób tworzą się wiązania chemiczne (elektrony walencyjne zaznacz jako kropki) w podanych
przykładach oraz określ typ tych wiązań.

a) Cl2                                                        b) NaBr

( .... / 3 pkt)
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Grupa D    Klasa ...................................

Imię i nazwisko .......................................................

1 Fluorek glinu to związek chemiczny o budowie jonowej. Wskaż, który z uproszczonych modeli poprawnie
przedstawia budowę kationu i anionu tworzących ten związek chemiczny.

 

( .... / 1 pkt)

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

Wzór sumaryczny Typ wiązania chemicznego

CO2 jonowe kowalencyjne

NO jonowe kowalencyjne

AlF3 jonowe kowalencyjne

CaBr2 jonowe kowalencyjne

( .... / 2 pkt)

3 Oceń prawdziwość podanych informacji – zaznacz P, jeśli informacja jest prawdziwa lub F – jeśli jest
fałszywa.

 

1. Wiązanie jonowe tworzy się w wyniku uwspólniania elektronów. P F

2. Wiązanie kowalencyjne powstaje w wyniku uwspólniania
elektronów. P F

3. Wiązanie kowalencyjne spolarysowane tworzy się między dwoma
atomami tego samego pierwiastka chemicznego. P F

4. Kationy to jony, które powstały z atomów w wyniku przyłączenia
elektronów. P F

5. Aniony mają ładunek ujemny. P F

6. W cząsteczce wodoru występuje wiązanie kowalencyjne
niespolaryzowane. P F

7. Wiązanie jonowe tworzy się między atomami pierwiastków
chemicznych, których różnica elektroujemności jest większa niż 1,7. P F

( .... / 1 pkt)

4 Wskaż nazwę pierwiastka chemicznego, którego budowę atomu przedstawiono na uproszczonym modelu. ( .... / 1 pkt)
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A. potas                     B. sód                    C. chlor                        D. fluor

5 Wskaż rozmieszczenie elektronów na powłokach elektronowych (konfigurację elektronową) atomu
magnezu.
A. K2L8M10              B. K2L8M8N2            C. K2L8M2            D. K2L9M9

( .... / 1 pkt)

6 Podkreśl poprawne uzupełnienia zdań dotyczących budowy atomu.

Nukleony to cząstki, do których zaliczamy naładowane dodatnio neutrony / naładowane dodatnio protony /
elektrycznie obojętne elektrony oraz naładowane dodatnio neutrony / naładowane dodatnio protony /
elektrycznie obojętne neutrony. Masa elektronu jest około 1840 razy większa / mniejsza od mas protonu  i
neutronu, stąd praktycznie cała masa atomu skupiona jest w jądrze atomowym.

( .... / 1 pkt)

7 Napisz wzór elektronowy i wzór strukturalny cząsteczek: a) N2 i b) HCl.
Określ rodzaj wiązania chemicznego w tych cząsteczkach.
a)

 

 

 

 

b)

 

 

 

 

N2 – wiązanie .........................

.................................................

HCl – wiązanie .......................

.................................................

( .... / 2 pkt)

8 Uzupełnij tabelę, korzystając z układu okresowego pierwiastków chemicznych.

Nazwa pierwiastka
chemicznego Fluor Krzem Argon

 Symbol chemiczny    

 Masa atomowa    

 Numer 
 grupy    

 okresu    

 Liczba    

 atomowa Z    

 protonów    

 elektronów    

 elektronów
walencyjnych    

 powłok
elektronowych    

 Konfiguracja elektronowa    

( .... / 3 pkt)
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Uproszczony 
model atomu 

 

 

  

9 Zaznacz poprawne dokończenia zdań.

1. W tworzeniu wiązań chemicznych biorą udział
A. wszystkie elektrony.                C. elektrony niewalencyjne.
B. elektrony walencyjne.              D. protony.

2. Atomy dążą do uzyskania oktetu elektronowego, czyli
A. dwóch elektronów na powłoce zewnętrznej.
B. ośmiu elektronów na powłokach wewnętrznych.
C. ośmiu elektronów na powłoce zewnętrznej.
D. dwóch elektronów na powłokach wewnętrznych.

3. Atomy, które mają jedną powłokę elektronową, uzyskują stan trwały, gdy zawierają na niej
A. dwa elektrony.                        C. trzy elektrony.
B. jeden elektron.                        D. cztery elektrony.

( .... / 3 pkt)

10 Do pojęć oznaczonych cyframi (1–4) dopisz właściwe określenia oznaczone literami (A–G).

1. ........, 2. .........., 3. ..........., 4. ............

1. wiązanie jonowe
2. wzór sumaryczny
3. wiązanie

kowalencyjne
spolaryzowane

4. anion

A. uwzględnia rodzaj i liczbę atomów oraz liczbę wiązań
chemicznych

B. polega na łączeniu się kationów i anionów
C. polega na łączeniu się atomów pierwiastków

chemicznych za pomocą wspólnych par elektronowych,
które nie są przesunięte w kierunku żadnego z atomów
tych pierwiastków chemicznych

D. uwzględnia rodzaj i liczbę atomów
E. jon o ładunku ujemnym
F. polega na łączeniu się atomów pierwiastków

chemicznych za pomocą wspólnych par elektronowych,
które są przesunięte w kierunku atomu pierwiastka
chemicznego o większej liczbie elektronów
walencyjnych

G. jon o ładunku dodatnim

( .... / 2 pkt)

11 Narysuj, w jaki sposób tworzą się wiązania chemiczne (elektrony walencyjne zaznacz jako kropki) w podanych
przykładach oraz określ typ tych wiązań.

a) O2                                                       b) KCl

( .... / 3 pkt)


