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1. Podaj liczbę cząstek elementarnych: liczba elektronów, liczba neutronów, liczba protonów, liczba 
nukleonów w atomie 56

26E. 
2. Konfigurację elektronową 1s2 2s22p6 3s23p6 mają atomy i jony: 

a) Mg2+ , Cl- , K+, 
b) Ar , S2- , K+, 
c) Ar, Na+ , K+, 
d) S2- , Mg2+ , Cl-. 

3. Próbka pewnego materiału promieniotwórczego zawiera obecnie 40g izotopu 60Co o okresie 
półtrwania równym 5 lat. Oblicz, ile gramów tego izotopu rozpadnie się w ciągu najbliższych 15 lat. 

4. Poniżej przedstawiono konfigurację elektronową atomów kilku pierwiastków: 
Pierwiastek W:  1s2 2s1 

Pierwiastek X:  1s2 2s22p6 3s23p5 

Pierwiastek Y:  1s2 2s22p6 3s23p6 4s2 3d10 4p6 5s1 
Pierwiastek Z:   1s2 2s22p6 3s23p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p5 

Który z pierwiastków charakteryzuje się największą elektroujemnością? Spośród pierwiastków W, X, 
Y, Z wybierz parę takich, których atomy łącząc się tworzą wiązanie o najbardziej jonowym 
charakterze?  

5. Polon 210
84Po ulega przemianie α. Okres połowicznego rozpadu tego izotopu wynosi 138 dni.  

a) Napisz równanie tej przemiany.  
b) W pojemniku umieszczono 1 gram polonu. Oszacuj masę tego izotopu, która pozostanie po 

upływie 414 dni. 
6. Liczba atomowa pierwiastka jest cztery razy większa od liczby atomowej berylu, a liczba masowa 

jego izotopu jest równa liczbie atomowej selenu. Podaj liczbę masową izotopu, liczbę atomową i 
symbol tego pierwiastka? 

7. Określ, na podstawie różnicy elektroujemności pierwiastków, typ wiązania w związkach KBr i HBr. 
8. Jądro atomu pewnego pierwiastka zawiera 10 neutronów. Poza jądrem znajduje się 9 elektronów. 

Podaj nazwę tego pierwiastka, przedstaw jego konfigurację elektronową i podaj liczbę elektronów 
walencyjnych. 

9. Przedstaw konfigurację elektronową atomu glinu oraz podkreśl ten fragment konfiguracji , który 
odnosi się do elektronów walencyjnych. 

10. Ustal , wykonując obliczenia, ile razy zmalała zawartośd węgla C-14 w drewnie, które pochodzi z 
drzewa obumarłego przed 11460 laty. Okres półtrwania tego izotopu węgla wynosi 5730 lat. 

11. Po upływie 125 dni pozostało 3,125% wyjściowej masy izotopu promieniotwórczego. Oblicz, ile 
wynosi czas połowicznego rozpadu nuklidu. 

12. Oblicz średnią masę atomową bromu, wiedząc, że składa się on w 51% z izotopu zawierającego 44 
neutrony oraz w 49% z izotopu zawierającego 46 neutronów. 

13. Uzupełnij poniższą tabelę, wpisując dane na temat położenia w układzie okresowym pierwiastków o 
podanej konfiguracji elektronowej atomów w stanie podstawowym: 

Konfiguracja elektronowa Numer okresu Numer grupy Symbol bloku 

1s2 2s22p6 3s23p6 4s1    

1s2 2s22p6 3s23p6 4s1 3d5    

1s2 2s22p6 3s23p6 4s2 3d10 4p5    

 
14. Izotop uranu 235

92U ulega przemianie promieniotwórczej α. Ustal liczbę atomową, liczbę masową i 
symbol powstałego izotopu po tej przemianie. 

15. Pierwiastek E leży w układzie okresowym w 7. grupie i 4. okresie. Podaj symbol tego pierwiastka i 
jego liczbę atomową. Napisz skróconą konfigurację elektronową atomu tego pierwiastka w stanie 
podstawowym oraz określ dwa najważniejsze stopnie utlenienia, jakie przyjmuje on w związkach 
chemicznych. 
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16. Na podstawie budowy powłok elektronowych chloru, azotu i fosforu oraz położenia pierwiastka w 
układzie okresowym wyjaśnij, dlaczego istnieje PCl5 a występowanie NCl5 jest teoretycznie 
niemożliwe. 

17. Jądro uranu może rozszczepid się na wiele sposobów. Najczęściej podczas takiego rozpadu powstają 
dwa duże jądra i 2-3 neutrony. Uzupełnij podany zapis rozpadu promieniotwórczego: 

235
92U  138

54Xe + ………………. + 21
0n 

18. Zbiór atomów o określonym składzie jądra, czyli o takiej samej liczbie atomowej i masowej 
nazywamy nuklidem. Dane są nuklidy (I-VI) przedstawione ogólnym zapisem: A

ZE: 
32

16E  16
8E  30

14E  34
16E  31

15E   36
16E 

I  II  III  IV  V  VI 
a) Wskaż zbiór trzech nuklidów, których jądra atomowe zawierają taką samą liczbę neutronów? 
b) Spośród nuklidów I-VI wybierz te, które są izotopami. Zapisz ich numery. 

19. Jądro izotopu 235
92U ulega dwóm przemianom α, a następnie jednej przemianie β-. Podaj skład jądra 

atomowego (liczbę protonów i neutronów), które powstanie w wyniku tych przemian. 
20. Miedź jest mieszaniną dwóch izotopów, z których jeden zawiera w jądrze atomowym 34 neutrony i 

stanowi 72,7% tej mieszaniny. W jądrze atomowym drugiego izotopu znajduje się 36 neutronów. 
Ustal liczby masowe (A)  obu izotopów. Oblicz masę atomową miedzi. 

21. Narysuj kreskowy wzór elektronowy kwasu azotowego (V). Ustal liczbę wiązao: 
a) niespolaryzowanych, 
b) spolaryzowanych w tym koordynacyjnych. 

22. Przeanalizuj położenie selenu w układzie okresowym i określ podstawowe właściwości tego 
pierwiastka uzupełniając poniższą tabelę: 

1. Konfiguracja elektronów walencyjnych atomu selenu w stanie 
podstawowym (z uwzględnieniem podpowłok) 

 

2.  Najniższy stopieo utlenienia selenu w związkach chemicznych  

3. Najwyższy stopieo utlenienia selenu w związkach chemicznych  

4. Wzór związku selenu z wodorem  

5.  Wzór tlenku, w którym selen przyjmuje najwyższy stopieo utlenienia   

6. Przewidywany charakter chemiczny (zasadowy, amfoteryczny, kwasowy, 
obojętny) tlenku selenu, o którym mowa w pkt. 5. 

 

 
23. Uszereguj podane związki zgodnie z rosnącą polarnością wiązao: NH3, H2O, H2, H2S. 
24. Spośród podanych cząsteczek wypisz te, które mają budowę tetraedryczną: C2H2, CH4, CO2, NH3, 

C2H2, HCHO. 
25. Siarkowodór jest gazem. Metanol, mimo że ma masę cząsteczki zbliżoną do masy cząsteczki 

siarkowodoru, jest cieczą. Na podstawie analizy budowy cząsteczek wyjaśnij, dlaczego mimo 
podobnych mas cząsteczek siarkowodór jest gazem, a metanol cieczą. 

26. Pierwiastek X posiada konfigurację *Ar+ 4s1, a pierwiastek Y [Ar] 4s13d5. Określ położenie 
pierwiastków X i Y w układzie okresowym. 

27. W atomie pewnego pierwiastka w stanie podstawowym trzy spośród elektronów walencyjnych 
znajdują się na podpowłoce 4p (4p3). Opisz stan kwantowo-mechaniczny tych elektronów: 
a) Główna liczba kwantowa (n): ………………………. 
b) Poboczna liczba kwantowa (l): ……………………………. 
c) Magnetyczna liczba kwantowa (m): ………………  …………… ………….  

28. Nuklid 238
92U jest pierwiastkiem promieniotwórczym, rozpoczynającym tzw. szereg uranowo-

radowy. Szereg ten obejmuje 8 przemian α i 6 przemian β-, w wyniku których powstaje wstecznie 
nuklid trwały. Podaj liczbę atomową i masową oraz symbol chemiczny nuklidu, powstającego na 
skutek opisanych przemian. 

 


