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1. Miedź łączy się z tlenem w stosunku masowym 4 : 1. Oblicz, ile gramów miedzi połączy się z 20g tlenu. 
2. Ile moli atomów tlenu i ile moli atomów azotu znajduje się w 5,4g tlenku azotu (V). 
3. Saletra potasowa to azotan (V) potasu, a saletra amonowa to azotan (V) amonu. Wykonując odpowiednie 

obliczenia, odpowiedz na pytanie: w której saletrze procentowa masowa zawartośd azotu jest większa? 
4. W jakim stosunku molowym i masowym reagują ze sobą tlenek żelaza (III) i tlenek węgla (II) jeżeli 

produktami reakcji są żelazo i tlenek węgla (IV). 
5. Sód i chlor łączą się w stosunku masowym 1 : 1,543. W jakim stosunku molowym łączą się te pierwiastki? 

Wykonaj odpowiednie obliczenia. 
6. Pewien stop zawiera miedź, cynę i cynk w stosunku masowym 5 : 2 : 1. Ile kilogramów poszczególnych metali 

należy stopid, aby otrzymad 1 tonę tego stopu? 
7. Oblicz liczbę cząsteczek w 10g etanu. 
8. W probówce siarczanu (VI) sodu znajduje się około 3,01*1022 kationów sodu. Oblicz masę próbki. 
9. Oblicz objętośd, jaką zajmuje w warunkach normalnych 1g siarkowodoru. 
10. Niektóre gazy szlachetne tworzą związki  z fluorem. Sześciofluorek jednego z helowców zawiera około 53,5% 

masowych helowca. Ustal wzór tego związku. 
11. Sól zawiera 35% masowych azotu, 60% masowych tlenu, a pozostałą częśd stanowi wodór. Masa 

cząsteczkowa tej soli wynosi 80u. Wyznacz wzór sumaryczny tej soli i zaproponuj jej nazwę. 
12. Ogrzewana mieszanina tlenku molibdenu (VI) i cynku reagują ze sobą. Tlenek molibdenu (VI) jest wtedy 

redukowany do tlenku molibdenu (III), a cynk utlenia się do tlenku cynku (II). Przygotowano mieszaninę 
14,4g tlenku molibdenu (VI) i 15g cynku, którą następnie ogrzewano. Oblicz liczbę moli wszystkich substancji 
po ilościowym przebiegu tej reakcji. 

13. Do eudiometru (specjalnego zbiornika) wprowadzono 20cm3 wodoru i tyle samo tlenu (warunki normalne). 
Za pomocą iskry elektrycznej zainicjowano wybuch. Oblicz objętośd gazów po reakcji w przeliczeniu 
na warunki normalne. 

14. Oblicz gęstośd (warunki normalne) mieszaniny helu i azotu, wiedząc, że w tej mieszaninie na każdą 
cząsteczkę azotu przypadają 4 atomy helu. Zakładamy, że te gazy zachowują się jak gazy doskonałe. 

15. Ile moli wody zawiera 1dm3 wody? Zakładamy, że gęstośd wody wynosi 1g/cm3. 
16. Objętośd 1 mola wodoru w warunkach normalnych wynosi 22,4dm3. Oblicz objętośd molową ciekłego 

wodoru w temperaturze -2550C, jeśli jego gęstośd wynosi w tych warunkach 0,071g/cm3. 
17. Rozkład hydrazyny może przebiegad według równania: 

3N2H4  4NH3 + N2. 
Oblicz objętośd gazów powstałych w wyniku rozkładu 1kg hydrazyny w temperaturze 1300K i przy ciśnieniu 
normalnym. 

18. Diwodorofosforan (V) pewnego dwuwartościowego metalu zawiera 26,5% masowych fosforu. W oparciu 
o obliczenia określ, jaki to metal. Podaj jego nazwę i symbol. 

19. W roku 1828 niemiecki chemik Friedrich Woehler dokonał pierwszej w dziejach „sztucznej” przemiany 
substancji nieorganicznej w organiczną, w wyniku której otrzymał mocznik. W celu ustalenia wzoru 
sumarycznego mocznika spalono w tlenie 0,75g próbki tego związku i otrzymano 0,55g CO2 i 0,45g H2O. 
Ustalono również, że mocznik zawiera około 46,7% masowych azotu, a jego masa molowa wynosi 60g/mol. 
Ustal wzór sumaryczny mocznika. 

20. W celu oznaczenia zawartości CaCO3 w wapnie palonym podziałano na 6,4g próbki wapna nadmiarem kwasu 
solnego. Stwierdzono, że masa wydzielonego gazu wynosi 0,352g.  Oblicz procentową masową zawartośd 
CaCO3 w probówce. 

21. Usuwanie jonów amonowych ze ścieków gospodarczych polega na ich utlenieniu, które realizowane jest 
w dwóch etapach: 
a) NH4

+ +O2  NO2
– + H2O + H+ 

b) NO2
– + O2  NO3

–.. 
Uzgodnij jonowe równania reakcji, podając bilans elektronowy. 
Oblicz, ile dm3 tlenu w warunkach normalnych należy użyd (według równania a) do utlenienia 9g jonów 
amonowych? Należy założyd, że reakcja przebiega z wydajnością 100%. 

22. Ile atomów wodoru znajduje się w 10g kwasu siarkowego (VI)? 
23. Do całkowitego spalenia pewnego węglowodoru zużyto 784 cm3 tlenu. Otrzymany CO2 przepuszczono przez 

płuczkę z wodą wapienną. Otrzymano 2g osadu. Węglowodorem tym był ? 
24. Do spalenia całkowitego 10cm3 mieszaniny gazowej złożonej z metanu i propanu zużywa się 29cm3 tlenu 

(w warunkach normalnych). Oblicz procent objętościowy metanu i propanu w mieszaninie. 
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25. Jaki jest wzór hydratu chlorku wapnia, jeżeli wiadomo, że zawiera on 49,3% wody? 
26. Soda krystaliczna zawiera 63% wody. Ile moli wody przypada na jeden mol węglanu sodu? 
27. Odważkę hydratu siarczanu magnezu o masie 2,46g rozpuszczono w wodzie, następnie dodano w nadmiarze 

chlorku baru i wytrącono osad BaSO4. Strącony osad wysuszono i zważono. Jaki jest wzór hydratu siarczanu 
magnezu jeśli otrzymano 2,33g osadu siarczanu baru? 

28. Po wyprażeniu 12,3g uwodnionego siarczanu magnezu otrzymano 6g bezwodnego MgSO4. Jaki wzór ma 
hydrat siarczanu magnezu? 

29. Pewien związek składa się w 18,26% z wapnia, w 32,42% z chloru, w 5,48% z wodoru i w 43,84% z tlenu. 
Podaj wzór hydratu? 

30. Przepuszczono 1m3 powietrza (warunki normalne) przez roztwór Ba(OH)2 i stwierdzono powstanie 2,6g 
węglanu baru. Ile wynosi zawartośd tlenku węgla (IV) w przepuszczonym powietrzu, wyrażona w procentach 
objętościowych. 

31. Ile gramów chlorku baru należy dodad do roztworu, w który rozpuszczono 4g mieszaniny Na2SO4 i K2SO4, aby 
mied pewnośd całkowitego wytrącenia siarczanów? 

32. Do aluminotermicznego spawania szyn stalowych użyto stechiometrycznej mieszaniny Al i Fe2O3 (mieszaniny 
termitowej). Proces ten polega na wydzieleniu metalicznego żelaza kosztem utlenienia glinu. Ile użyto 
mieszaniny termitowej do otrzymania 0,5kg żelaza? 

33. Jaką objętośd zajmie w warunkach normalnych tlen wydzielony przy rozkładzie nadtlenku wodoru zawartego 
w 120g wody utlenionej o stężeniu 3%. 

34. Czterech uczniów otrzymało wodór działają cynkiem na kwas solny. Uczeo I otrzymał 1,12dm3 wodoru 
(w przeliczeniu na warunki normalne). Uczeo II otrzymał 0,25 mola wodoru. Uczeo III otrzymał 0,1g wodoru. 
Uczeo IV otrzymał 2,4*1023 cząsteczek wodoru. Który z uczniów zużył do tej reakcji najwięcej cynku? 


