
Dział: Budowa atomu – masa atomu, masa atomowa 

1. Przedstaw podpowłokową konfigurację elektronów zajmujących ostatnią powłokę w atomach fluoru, chloru i 

bromu. 

2. Przedstaw konfigurację podpowłokową jonu, który powstanie po utracie przez atom wapnia dwóch elektronów. 

3. Oblicz liczbę nukleonów, protonów, neutronów i elektronów w atomie uranu-235. 

4. Określ skład jądra atomowego radonu - 219. 

5. Określ z ilu protonów, neutronów, nukleonów i elektronów są zbudowane jony:  kation Al
3+

, anion S
2–

. 

6. Jaki jest ładunek jądra i łączny ładunek elektronów w jądrze Fe
3+

. 

7. W fizyce atomowej przyjmuje się często że jednostką masy jest masa jednego elektronu. Ile wynosiłaby w tej 

skali masa atomu wodoru? 

8. Oblicz masę atomu złota w gramach, wiedząc, że masa atomowa złota wynosi 196,9666u. 

9. Oblicz masę atomową wodoru, widząc, że masa atom wodoru wynosi 1,673*10
-24

g. 

10. Oblicz masę cząsteczkową CaCl2*H2O   

11. Oblicz masę cząsteczkową jonu CO3
2-

  

12. Oblicz masę cząsteczkową kwasu siarkowego (VI) H2SO4. 

13. Przyjmując, że masa elektronu stanowi 1/1840 masy nukleonu, a masa protonu i masa neutronu są jednakowe, 

oblicz jaki procent masy atomu sodu stanowią elektrony. 

14. Oblicz masę atomu glinu i wyraź ją w gramach. 

15. Określ jaki pierwiastek kryje się pod symbolem X, jeżeli masa cząsteczkowa związku o wzorze H2X2O3 wynosi 

114u. 

16. Cząsteczka tlenku pewnego pierwiastka zawiera 1 atom tlenu i dwa tomy tego pierwiastka. Zapisz wzór 

sumaryczny tego tlenku, wiedząc, że masa jego cząsteczki jest równa 7,308*10
-23

g. 

17. Jaka jest masa protonów zawartych w atomie węgla? Wyraź ją w gramach. 

18. Jaki procent masy jądra atomu nuklidu 
235

92U stanowią neutrony? 

19. Jaka jest masa protonów zawartych w 36g wody? Wyraź ją w gramach. 

20. Biorąc pod uwagę masy atomowe poszczególnych pierwiastków, oblicz masowy skład procentowy K2Cr2O7. 

21. Jaki pierwiastek kryje się pod symbolem E, jeżeli w związku o ogólnym wzorze E2SO4 stanowi on 44,828% masy 

związku? 

22. W cząsteczce związku o ogólnym wzorze E2O3 stosunek masowy pierwiastka E do tlenu jest równy 7:12. Jaki to 

pierwiastek? 

23. Pewien związek węgla z wodorem ma masę cząsteczkową równą 16u. Podaj jego wzór. 

24. Który zbiór ma większą masę: siedem cząsteczek CO2 czy 16 cząsteczek NH3. 

25. Uporządkować podane substancje według rosnących wartości ich mas cząsteczkowych: amoniak, azot, metan, 

tlen. 

26. Ustalić wzory następujących związków; 

a) tlenku o masie cząsteczkowej 127u , zawierającego pierwiastek sześciowartościowy,  

b) wodorku o masie cząsteczkowej 34u, zawierającego pierwiastek trójwartościowy,  

c) siarczku o masie cząsteczkowej 150u, zawierającego metal trójwartościowy.  

 


