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1. Uzupełnij tabelę: 

Cząstka Liczba elektronów Liczba nukleonów Ładunek jądra 
65

29Cu2+    
88

38Sr    
34

16S
2-    

2. Siarka jest mieszaniną trzech izotopów o podanych masach atomowych i ich zawartościach procentowych: 
32S(95,02%), 33S(0,75%), 34S(4,23%). Oblicz masę atomową siarki. 

3. Rubid jest mieszaniną dwóch izotopów o masach atomowych i zawartościach masowych równych: 85 

(76,5%) oraz 87 (23,5%). Oblicz średnią masę atomową tego pierwiastka.  

4. W stanie podstawowym atom miedzi zawiera jeden niesparowany elektron. Określ cztery liczby kwantowe 

opisujące stan tego elektronu. 

5. Poniżej przedstawiono wzór półstrukturalny but-1-ynu. 

HC = C – CH2 – CH3 

Określ liczbę wiązao sigma (σ) oraz wiązao pi (π) występujących w cząsteczce tego związku. 

6. Narysuj kreskowy wzór elektronowy cząsteczki H2SO3 i na jego podstawie określ: 

a) Liczbę wiązao jonowych, 

b) Liczbę wiązao kowalencyjnych, 

c) Liczbę wiązao kowalencyjnych spolaryzowanych, 

d) Liczbę wiązao koordynacyjnych. 

7. Metan można otrzymad w wyniku bezpośredniej  syntezy z węgla i wodoru. 

a) Narysuj kreskowy wzór elektronowy metanu, 

b) Określ przestrzenny kształt cząsteczki metanu, 

c) Oceo czy cząsteczka metanu jest dipolem. 

8. Uzupełnij tabelę: 

Symbol 
pierwiastka 

Konfiguracja elektronowa Liczba elektronów 
walencyjnych 

Blok 
konfiguracyjny 

26Fe    

34Se    

38Sr    

9. Napisz pełną konfigurację elektronową: 

a) Atomu cynku, 

b) Jonu Sr2+, 

c) Jonu Br---. 

10. Napisz skróconą konfigurację elektronową z symbolem helowca następujących cząstek: 

a) Atomu chromu, 

b) Jonu Cu2+, 

c) Jonu Br---, 

11. Na podstawie wzorów elektronowych cząsteczek SO2 oraz SO3 określ: 

a) Które z podanych cząsteczek są dipolami, 

b) Jaki jest przestrzenny kształt tych cząsteczek. 

12. Uzupełnij tabelę: 

Konfiguracja 
powłoki 
walencyjnej 

Symbol pierwiastka Numer okresu Numer grupy 

4s2 3d5    

4s2 3d10 4p4    

6s2    

13. Uzupełnij równania reakcji przemian promieniotwórczych: 
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a) 235
92U  α + ……………………………………………. 

b) 75
25Se  β -- + ………………………………………….. 

c) 61
28Ni  + 11H  ………………………………… + 10n 

d) 238
92U + …………………  247

99Es +  5 10n 

14. W roztworze wodnym kwasu azotowego (V) znajdują się między innymi jony azotanowe (V): Określ 

występujące w jonie : 

a) Typy wiązao (σ i π) oraz ich liczbę, 

b) Rodzaje wiązao (jonowe, kowalencyjne, kowalencyjne spolaryzowane, koordynacyjne)  oraz ich liczbę. 

Odpowiedź uzasadnij na podstawie wzoru elektronowego. 

15. Reaktywnośd fluorowców maleje w grupie wraz ze wzrostem masy pierwiastków. Wymieo 3 cechy budowy 

atomów, które są przyczyną tych zmian. 

16. Uwzględniając budowę cząsteczek wody oraz wzajemne oddziaływanie między nimi, wyjaśnij dlaczego lód 

pływa po wodzie.  

17.  Na podstawie budowy fluorowców  podaj dwie przyczyny dla których fluorowodór HF ma najwyższą 

temperaturę wrzenia mimo najmniejszej masy molowej. 

18. Okres połowicznego rozpadu izotopu 222Rn wynosi 3,8 dnia. W chwili obecnej w pojemniku znajduje się 10mg 

tego izotopu. Oblicz, jaka masa izotopu znajdowała się w pojemniku przed 19 dniami. 

19. Okres połowicznego rozpadu izotopu polonu 210Po wynosi 138 dni. Oblicz, ile gramów tego pierwiastka 

pozostanie po 414 dniach z próbki pierwiastka o masie 0,1g.   

20. Radon 222
86Rn ulega przemianie α z czasem półtrwania 3,8 dni. Próbka zawierała 0,1g tego izotopu. Sporządź 

wykres zależności masy pierwiastka promieniotwórczego od czasu. Na jego podstawie oblicz jaka była masa 

radonu w próbce po 10 dniach. 

21. Jądro promieniotwórczego 214
83Bi przekształciło się w wyniku trzech kolejnych przemian w przemian w 210

83Bi. 

Określ rodzaj i liczbę cząstek wyemitowanych podczas przemian. 

22. Chlor występuje przyrodzie w postaci dwóch izotopów A1Cl  i  A2Cl z których pierwszy zawiera w jądrze 

atomowym o 2 neutrony mniej niż drugi. Zawartośd procentowa izotopów wynoszą A1Cl(77,6%)   i  
A2Cl(22,4%). Gęstośd tej mieszaniny w warunkach normalnych wynosi 3,165 g/dm3. Wyznacz dokonując 

odpowiednich obliczeo masy atomowe poszczególnych izotopów. 

23. Uszereguj podane pierwiastki według: 

a) Rosnącej aktywności chemicznej, 

b) Malejącego promienia atomowego. 

S, Cl, P , O  

24. Analizując budowę cząsteczek siarkowodoru i cząsteczek wody wyjaśnij, dlaczego między cząsteczkami 

siarkowodoru  nie występują wiązania wodorowe w przeciwieostwie do cząsteczek wody.  

25. Zaproponuj wzór związku Y2X spełniający podane warunki: 

a) W warunkach normalnych związek ten jest bezbarwnym gazem o gęstości większej niż powietrze, 

b) Związek Y2X słano rozpuszcza się w wodzie. Reagując z nią, tworzy roztwór o odczynie kwasowym. 

c) Moment dipolowy cząsteczki Y2X  jest różny od zera. 

d) Pierwiastek Y należy do bloku konfiguracyjnego s, 

e) Pierwiastek X tworzy jon dwuujemny o konfiguracji elektronowej argonu. 

26. Cząsteczki NO2 i cząsteczki CH3COOH tworzą między sobą dimery. Wyjaśnij sposób tworzenia się tych 

dimerów, przedstaw odpowiednie wzory. 

27. Wyjaśnij co jest przyczyną różnych efektów energetycznych procesów rozpuszczania w wodzie: 

a) Stałego KOH, które zachodzi z wydzieleniem ciepła, 

b) Stałego NaNO3, które przebiega z pochłanianiem ciepła z otoczenia. 


