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1. W niektórych związkach chemicznych występują jednocześnie różne rodzaje wiązao. Jakie wiązania 

występują w związkach: Na2CO3 ; HNO3 ; (NH4)2SO4. 

2. Wyjaśnij podając wzór elektronowy, dlaczego cząsteczka wody ma budowę polarną. Narysuj także schemat 

tworzenia wiązania wodorowego pomiędzy trzema cząsteczkami wody. 

3. Z grupy związków: NaCl; NH3; CH4; CaO; H2S; N2 wybierz wzory substancji i podaj nazwy związków, w których 

występują: 

a) wiązania jonowe: ………………………………………………………………………………….………………………………. 

b) wiązania kowalencyjne spolaryzowane: ………………………………………………………………………………… 

c) wiązania kowalencyjne: ……………………………………………………………………….……………………………….. 

4. Uzupełnij tabelę, wpisując w puste miejsca odpowiednie informacje: 

Cząsteczka lub jon NH3 NH4
+ 

H2O H3O
+ 

Typ hybrydyzacji atomu centralnego sp
3
   sp

3
 

Liczba wolnych par elektronowych 

na atomie centralnym 
 0   

Liczba wiązao typu σ     

Kształt przestrzenny cząsteczki  tetraedr  
piramida 

trygonalna 

5. Podaj wzór elektronowy cząsteczki etynu, a następnie określ przestrzenne rozmieszczenie jej atomów oraz 

na rysunku zaznacz wiązania typu σ i π.  

Dokoocz zdanie: Orbitale walencyjne atomów węgla w cząsteczce etynu są w stanie hybrydyzacji ……………… , 

a więc wszystkie atomy położone są ……………………………………………… Kąt między wiązaniami wynosi ……………… 

6. Rodzaj powstałego wiązania - σ lub –π zależy od kierunku i rodzaju nakładających się orbitali atomowych 

oraz ich symetrii względem osi wiązania. Napisz, jaki typ wiązania chemicznego utworzy się w każdej 

przedstawionej niżej schematycznym rysunkiem sytuacji. 

 
7. Przyporządkuj przedstawionym modelom, prezentującym przestrzenne rozmieszczenie orbitali 

zhybrydyzowanych, typ hybrydyzacji oraz wzory cząsteczek ze zbioru: BeCl2, CCl4, BCl3 w których atom 

centralny ma taką właśnie hybrydyzację. 

 
8. Które cząsteczki (jony) mają wiązania kowalencyjne spolaryzowane, mimo że ich moment dipolowy jest 

równy 0? Zaznacz właściwą odpowiedź: 
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a) CF4, b) CO2, c) NH4
+, d) CS2, e) wszystkie wymienione. 

9. Wiadomo, że cząsteczka BeCl2 ma moment dipolowy wynoszący 0, natomiast cząsteczka SCl2,wykazuje 

moment dipolowy różny od 0 (jest polarna). Na podstawie tych informacji określ, jaki kształt mają 

te cząsteczki. Odpowiedź uzasadnij odpowiednimi rysunkiem. 

10. Które cząsteczki (jony) mają kształt tetraedryczny. Zaznacz właściwą odpowiedź: 

d) CH4, b) NH4
+, c) CF4, d) SiH4, e) wszystkie wymienione. 

11. Posługując się teorią VSEPR (Valence Shell Electron Pair Repulsion), określ kształt cząsteczki BH3 i podaj typ 

hybrydyzacji atomu centralnego. 

12. Określ, wykorzystując odpowiedni diagram energetyczny, czy cząsteczka berylu Be2 jest stabilna 

energetycznie. 

13. Na rysunku przedstawiono fragmenty struktury pierwszorzędowej białka (symbolem R oznaczono łaocuchy 

boczne aminokwasów). Pomiędzy którymi atomami w cząsteczce białka mogą się tworzyd wiązania 

wodorowe? Zaznacz na rysunku kropkami ( ……) przynajmniej dwa możliwe wiązania wodorowe. 

 
14. Poniżej przedstawiono modele cząsteczek prostych węglowodorów. Uzupełnij tabelę: 

 

Nazwa;……………………………………… Nazwa;……………………………………… Nazwa;……………………………………… 

Typ hybrydyzacji:……………………... Typ hybrydyzacji:……………………... Typ hybrydyzacji:……………………... 

Liczba wiązao typu σ: ……………….. Liczba wiązao typu σ: ……………….. Liczba wiązao typu σ: ……………….. 

Liczba wiązao typu π: ……………….. Liczba wiązao typu π: ……………….. Liczba wiązao typu π: ……………….. 

Liczba atomów leżących w jednej 

płaszczyźnie: …………………………….. 

Liczba atomów leżących w jednej 

płaszczyźnie: …………………………….. 

Liczba atomów leżących w jednej 

płaszczyźnie: …………………………….. 

15. Przedstaw mechanizm tworzenia wiązania wodorowego pomiędzy cząsteczką metanolu i cząsteczką wody 

oraz pomiędzy dwiema cząsteczkami metanolu. 

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

dimerów - przedstaw odpowiednie wzory. 

17. Orbitale hybrydyzowane różnią się od orbitali atomowych: 1- kształtem, 2-liczbą, 3-orientacją w przestrzeni, 

4-energią. Wybierz zestaw stwierdzeo prawdziwych. 

18. W jakim stanie hybrydyzacji znajdują się atomy węgla w związku organicznym o wzorze: 

         O 

CH3 – C      C – C 

            H 



Wiązania chemiczne, budowa cząsteczki – poziom rozszerzony. 2013 
 

19. W których z podanych cząsteczek wszystkie atomy leżą w jednej płaszczyźnie: NH3, CH3 – CH3, BF3, CH2 = CH2, 

H – C        C – CH3. 

20. Które atomy węgla w pent-2-enie leżą w jednej płaszczyźnie. 

21. W poniższym związku ilośd atomów węgla w stanie hybrydyzacji sp,sp2, sp3 wynosi odpowiednio: 

 

 

22.  Spośród związków: C2H2; HCN; CO; N2 wybierz cząsteczkę, w której wszystkie atomy uległy hybrydyzacji sp. 

23. Korzystając z metody VSEPR określ kształt przestrzenny cząsteczek (jonów): CCl2H2 ; NH4
+ ; NO3

– . 

24. Czy chlor może tworzyd wiązania: jonowe, kowalencyjne, koordynacyjne, kowalencyjne spolaryzowane? 

Podaj przykłady cząsteczek. 

25. W której z podanych cząsteczek: BH3 ; NH3 ; N2 ; CO2 wszystkie elektrony powłoki walencyjnej każdego atomu 

biorą udział w tworzeniu wiązao? 

26. Którego spośród podanych wiązao chemicznych (koordynacyjne, metaliczne, jonowe, kowalencyjne 

spolaryzowane) nie zawiera saletra sodowa? 

27. Dlaczego zasady i alkohole, pomimo analogicznych wzorów ogólnych Me-OH i R – OH , różnią się 

właściwościami chemicznymi? 

  

 sp sp2 sp3 

A. 0 4 1 

B. 1 4 0 

C. 0 2 3 

D. 2 3 0 


