
MINERALNE SKARBY ZIEMI – sprawdź się: 
1. Wyjaśnij pojęcie alotropia. 
2. Istnieje kilka odmian alotropowych węgla. Podaj ich nazwy, cechy budowy i jedno praktyczne zastosowanie każdej 

z nich. 
3. Która z odmian alotropowych węgla jest najczystszą formą węgla pierwiastkowego i dlaczego? 
4. Wykorzystując wiedzę o budowie kryształów, wyjaśnij dlaczego grafit jest miękki a diament twardy. 
5. Objętość dwóch próbek: 70-karatowego diamentu (1 karat=0,2g) oraz grafitu o masie 8,5g jest taka sama i wynosi 

4,0cm3. Oblicz gęstość obu alotropowych odmian węgla. 
6. Jednym z najcenniejszych diamentów w Polsce jest 10-karatowy diament w koronie Jana II Kazimierza Wazy. Wiedzą, 

że gęstość diamentu wynosi 3,52g/cm3, oblicz jaką objętość (w cm3) ma ten diament. 
7. Stwierdzono, iż masa cząsteczkowa jednego z fullerenów wynosi w przybliżeniu 840u. Oblicz, z ilu atomów węgla składa 

się cząsteczka tego fullerenu.  
8. Wymień odmiany tlenku krzemu IV. 
9. Wyjaśnij, dlaczego w warunkach normalnych tlenek krzemu (IV) jest substancją stałą, a tlenek węgla(IV) – gazem. 

Narysuj wzory strukturalne tych tlenków. 
10. Krzemionka reaguje z wodnym roztworem KOH, a w wyniku tej reakcji powstaje metakrzemian potasu (K2SiO3) oraz 

woda. Ułóż równanie reakcji oraz oblicz jaka objętość wody powstanie, jeżeli do reakcji użyjemy 10 g krzemionki. 
11. Podaj odpowiednie równania reakcji, opisujące poszczególne etapy powstawania zaprawy murarskiej: wapień (CaCO3)  

wapno palone (CaO)  wapno gaszone (Ca(OH)2  stwardniała zaprawa murarska (CaCO3). 

12. Kawałek kredy, którego używamy do pisania na tablicy, waży około 1g. W wyniku prażenia tego kawałka kredy 
otrzymano 0,53g wapna palonego. Ułóż równanie zachodzącej reakcji. Następnie oblicz, ile procent czystego węglanu 
wapnia zawiera kreda, wiedząc, że poprzez prażenie 100g czystego CaCO3 można otrzymać 56g CaO. 

13. Dawniej w budownictwie zamiast tynków zawierających zaprawę murarską często stosowano tak zwane tynki piaskowe, 
złożone głównie z piasku i wody. Zaproponuj w jaki sposób – używając jednego odczynnika – można odróżnić te dwa 
rodzaje tynków. 

14. Które znane budowle w Polsce zostały wykonane z wapienia. 
15. Wyjaśnij, czym różni się krasowienie osadowych skał wapiennych od krasowienia skał gipsowych. 
16. Nazwij sole o wzorach sumarycznych  CuSO4 i CuSO4 * 5H2O. Wymień różnice we właściwościach tych związków. 
17. Nazwij następujące związki bezwodne i ich hydraty. 

a) FeCl2 i FeCl2*H2O 
b) Cu2SO3 i (Cu2SO3)2*H2O 
c) MgSO4 i MgSO4*7H2O 
d) CuSO4 i CuSO4 * 5H2O 

18. Ile gramów wody zawiera roztwór otrzymany po rozpuszczeniu 50g MnSO4*7H2O w 500cm3 wody? 
19. Ile gramów pięciohydratu siarczanu (VI) miedzi (II) CuSO4 * 5H2O można otrzymać przez odparowanie wody ze 150g 5-

procentowego roztworu CUSO4? 
20. Oblicz masę wody w jakiej należy rozpuścić 70g bezwodnego chlorku żelaza (III) oraz masę wody, w jakiej należy 

rozpuścić 70g sześciohydratu chlorku żelaza (III) FeCl3*6H2O , aby w obu przypadkach otrzymać 12-procentowy roztwór 
FeCl3. 

21. Opisz na czym polega twardnienie zaprawy gipsowej i gdzie się ją wykorzystuje. 
22. Dlaczego gips palony, a nie wapno palone, jest używany do unieruchamiania złamanych kończyn? 
23. Używając odpowiedniego równania reakcji, wytłumacz, dlaczego obecność gipsu palonego w cegłach może powodować 

ich rozsadzanie. 
24. Oblicz, ile procent masy stanowi woda w gipsie krystalicznym (CaSO4*2H2O), a ile w gipsie palonym ((CaSO4)2*H2O). 
25. Oblicz, ile gipsu krystalicznego możemy otrzymać w wyniku zmieszania 1kg gipsu palonego z wodą. Weź pod uwagę 

informację, że z 290,30g gipsu palonego można otrzymać 344,36g gipsu krystalicznego. 
26. Opisz proces produkcji szkła. 
27. Wymień rodzaje szkła. Napisz jakie właściwości powodują ich przydatność do różnych celów. 
28. Wyjaśnij dlaczego ozdobna szklanka „kryształowa” jest cięższa od zwykłej szklanki.  
29. Wymień surowce do produkcji ceramiki, cementu, betonu. 
30. Kaolinit o wzorze Al2O3*2SiO2*2H2O jest głównym skalnikiem glinki porcelanowej. Oblicz zawartość procentową (procent 

masowy) pierwiastków w tym związku chemicznym. 


